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Організаційно-економічні засади створення інноваційно-інтегрованих
структур в умовах соціально-економічної нестабільності
Стаття присвячена обґрунтуванню організаційно-економічних засад створення інноваційноінтегрованих структур в умовах соціально-економічної нестабільності на основі аналізу поточного стану
показників конкурентоспроможності та інноваційного розвитку України на міжнародній арені та
світових тенденцій інноваційної динаміки. Охарактеризовано передумови, чинники, принципи, складові
та завдання розвитку інноваційно-інтегрованих об’єднань. Обґрунтовано доцільність врахування
основних складових формування і розвитку інноваційно-інтегрованих структур.
урентоспроможність, кластеризація, четверта промислова революція, соціально-економічна
нестабільність
А.Н. Левченко, проф., д-р экон. наук
О.В. Ткачук, доц., канд. экон. наук
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

Организационно-экономические
основы
создания
инновационноинтегрированных структур в условиях социально-экономической нестабильности
Статья посвящена обоснованию организационно-экономических основ создания инновационноинтегрированных структур в условиях социально-экономической нестабильности на основании анализа
текущего состояния показателей конкурентоспособности и инновационного развития Украины на
международной арене и мировых тенденций инновационной динамики. Охарактеризованы предпосылки,
факторы, принципы, составляющие и задачи развития инновационно-интегрированных объединений.
Обоснована целесообразность учета основных составляющих формирования и развития инновационноинтегрированных структур
инновационно-интегрированная структура, инновационное развитие, конкурентоспособность,
кластеризация, четвертая промышленная революция, социально-экономическая нестабильность

Постановка проблеми. Сучасна ситуація в Україні характеризується значною
нестабільністю соціально-економічних умов розвитку держави. Вони пов’язані як з
економічними чинниками дії (неврегульованою воєнно-політичною ситуацією в країні,
високим рівнем корупції та відсутністю прозорості у веденні бізнесу, недосконалістю
реформ, відсутністю податкових стимулів, надмірним бюрократизмом, недосконалістю
нормативно-правового
регулювання
діяльності
суб’єктів
господарювання,
орієнтованістю політики уряду на залучення інвестиційних ресурсів з боку
міжнародних фінансових організацій, а не покращення умов для залучення
потенційних стратегічних іноземних інвесторів), так і з соціальними (зниженням
купівельної спроможності населення та зростаннм рівня інфляції, скороченням
кількості населення, у тому числі зайнятого, соціальною нестабільністю та
незахищеністю населення, незважаючи на підвищення мінімальних соціальних
стандартів, низьким рівнем заробітної плати та доходів населення) [3].
___________
© О.М. Левченко, О.В. Ткачук, 2018
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Цілком слушним є твердження, що на противагу складній макроекономічній
ситуації саме регіональний рівень господарювання може стати точкою опори для
відновлення стабільних тенденцій розвитку, зростання експортного потенціалу, пошуку
нових ринків збуту товарів всередині країни та за її межами, використання новітніх
інструментів регулювання економіки [16].
Отже, за даних умов нагальною є необхідність пошуку дієвих шляхів подолання
деструктивних явищ і процесів у розвитку вітчизняної економіки. Одним із дієвих
підходів, які довели свою ефективність у багатьох розвинених країнах світу, є перехід
на інноваційний шлях розвитку, створення належних умов для горизонтальної
інтеграції усіх суб’єктів інноваційного процесу, формування та нарощування
потенціалу інноваційно-інтегрованих структур різних типів, які спроможні забезпечити
значний позитивний синергетичний ефект від спільного використання ресурсів, знань
та інтелектуального потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням забезпечення
інноваційного розвитку країни в умовах соціально-економічних змін присвячені
наукові дослідження багатьох учених. Зокрема, В. Видобора, В. Жук, О. Шевченко
розглядають питання подолання впливу соціально-економічної нестабільності на
розвиток вітчизняної економіки [3; 16]. Організаційно-економічні аспекти
інноваційного розвитку держави є предметом наукових пошуків О. Комеліної [6],
Р. Скупського, Р. Зубкова [12], А. Лотарєва [8], Н. Шабранської [15], Н. Кармазіної [4],
Л. Михайлишин [9]. Регіональні особливості створення організаційно-економічних
передумов інноваційного розвитку досліджують О. Бобровська [1], І. Комарницький,
В. Житарюк [5], А. Оксанич, Г. Комарницька [10], В. Равлюк [11] та ін.
Разом з тим, подальшого наукового обґрунтування потребують питання
створення належних соціально-економічних передумов для розвитку інноваційноінтеграційних процесів в державі з урахуванням тенденцій глобалізації, наслідків
четвертої промислової революції, змін у підходах до організації інноваційної діяльності
та оцінювання її результатів.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування організаційноекономічних засад створення інноваційно-інтегрованих структур в умовах соціальноекономічної нестабільності, що базується на результатах аналізу поточного стану
показників конкурентоспроможності та інноваційного розвитку України на
міжнародній арені та світових тенденцій інноваційної динаміки.
Виклад основного матеріалу. Наявність деструктивних явищ у соціальноекономічному розвитку України наочно підтверджують дані, наведені на рис. 1. Так,
середньомісячна заробітна плата (в еквіваленті дол. США), яка у 2013 році складала
408,5 дол., у 2016 році становила 202,8 дол., а в 2015 році – 192,0 дол. Негативну
динаміку демонструють і показники валового внутрішнього продукту на одну особу
населення: якщо до 2014 року цей показник мав тенденцію до зростання і досягнув
максимуму у 2014 році (17,3 тис. дол. США за паритетом купівельної спроможності
(ПКС)), то надалі бачимо, що у 2017 році його значення досягало лише 15,9 тис. дол.
США, а в 2016 році – 15,5 тис. дол. США.
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Рисунок 1 – Динаміка середньомісячної заробітної плати та валового внутрішнього продукту
на одну особу в Україні (в еквіваленті дол. США)
Джерело: побудовано авторами за даними [14, с. 521, 527]

Стосовно порівняльної характеристики міжнародних індексів в Україні з
окремими країнами світу (рис. 2) можна відзначити, що індекс глобальної
конкурентоспроможності України у 2018 році склав 57,0, тоді як, наприклад, Польщі –
68,2; Чехії – 72,1. Індекс кластеризації в Україні становив 37,3, а в Німеччині – 75,4;
США – 79,5. Глобальний інноваційний індекс у 2018 році в Україні складав 38,5, у той
час як у Великобританії – 60,3.

Рисунок 2 – Порівняльна характеристика міжнародних індексів в Україні
з окремими країнами світу
Джерело: побудовано авторами за даними [19; 20]

Порівняльна характеристика ключових показників в Україні з окремими
країнами світу (табл. 1) свідчить, що ВВП на одну особу населення в тис. дол. США за
ПКС у 2017 році в Україні складав 15,9, тоді як у Польщі – 25,2; Чехії – 29,9; Франції –
35,3; Великобританії – 38,9; Німеччині – 40,5; США – 53,3; Китаї – 16,8.
Середньомісячна заробітна плата, дол. США (2016), в Україні складала 202,8 дол., при
цьому в Польщі – 1013,0 дол., Чехії – 1132,8 дол., Франції – 3395,3 дол., Німеччині –
3533,0 дол., Великобританії – 3843,1 дол., США – 5012,8 дол. Частка
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високотехнологічного експорту, % (2017), в Україні складала 5,0%, у той час як у
Польщі – 7,7%, Чехії – 12,8%, Німеччині – 13,7%, США – 13,8%, Великобританії –
21,1%, Франції – 23,5%, Китаї – 23,8%. Витрати на дослідження і розробки, % від ВВП
(2017), в Україні становили 0,5%, а в Польщі – 1,0%, Китаї – 2,1%, США – 2,7%,
Німеччині – 2,9%. Чисельність дослідників на 1 млн. населення, осіб (2017), в Україні
складала 1037,2 осіб, тоді як, наприклад, в Чехії – 3518,8 осіб, Німеччині – 4893,2 осіб.
Витрати на комунікації, комп’ютери тощо в Україні (26,0% від імпорту послуг) були
значно нижчими, ніж у розвинених країнах світу.

Чехія

Німеччина

Франція

Великобританія

США

Китай

ВВП на одну особу
населення, тис. дол.
США за ПКС (2017)
Середньомісячна
заробітна плата, дол.
США (2016)
Частка
високотехнологічного
експорту, % (2017)
Частка промисловості
у ВВП, % (2017)
Витрати на
дослідження і
розробки, % від ВВП
(2017)
Чисельність
дослідників на 1 млн.
населення, осіб (2017)
Комунікації,
комп’ютери та ін., %
від імпорту послуг
(2017)

Польща

Показники / країни

Україна

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика ключових показників інноваційного
розвитку в Україні з окремими країнами світу

15,9

25,2

29,9

40,5

35,3

38,9

53,3

16,8

202,8

1013,0

1132,8

3533,0

3395,3

3843,1

5012,8

х

5,0

7,7

12,8

13,7

23,5

21,1

13,8

23,8

24,0

28,9

33,5

27,6

17,4

18,6

18,9

40,5

0,5

1,0

1,7

2,9

2,2

1,7

2,7

2,1

1037,2

2158,5

3518,8

4893,2

4307,2

4429,6

4313,4

1205,7

26,0

49,8

47,2

47,5

56,9

42,3

41,7

22,8

Джерело: складено авторами за даними [19; 20]

Отже, аналіз вищенаведених статистичних даних свідчить, що останнім часом в
Україні мають місце як значні негативні соціально-економічні процеси, так і доволі
суттєвий рівень відставання від країн світу за ключовими показниками інноваційного
розвитку, що демонструють високі темпи інноваційної динаміки або ж знаходься на
стадії зростання.
Зважаючи на викладене, актуалізуються питання створення належних соціальноекономічних передумов для інноваційного розвитку держави, створення інноваційноінтегрованих структур, інноваційної інфраструктури на рівні країни та її регіонів,
підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості на міжнародній арені.
Відзначимо, що у процесі формування організаційно-економічного механізму
інноваційного розвитку основоположними є такі принципи: системності, адаптивності,
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самоорганізації,
динамічності,
саморегуляції,
ефективності,
керованості,
збалансованості, вимірності, саморозвитку, невизначеності [12].
При цьому, до факторів організаційно-економічного механізму управління
інноваційною діяльністю, як відзначає А.Г. Лотарєв, можуть бути віднесені: фактори
часу, фактори якості, фактори прибутку, фактори знань, інвестиційні фактори [8].
На наше переконання, фактори успіху для впровадження інноваційної
екосистеми, як однієї із пріоритетних форм інноваційної інтеграції за сучасних умов,
знаходяться в області ресурсів, управління, стратегії та лідерства, організаційної
культури, управління людськими ресурсами, залучення ефективних співробітників,
партнерів, технологій та групування в кластерах або мережах [18].
На думку Л.І. Михайлишин, виконання складних інноваційних завдань
(вироблення стратегічної інноваційної політики і механізмів її здійснення; формування
довго- і короткострокових цілей інноваційної діяльності та планів їх реалізації;
створення організаційно-виробничої структури та структури управління інноваційною
діяльністю та ін.) зумовлює необхідність у збалансованій і гармонійній науковотехнічній діяльності на основі визначення ключових чинників та адекватного на них
впливу. На макроекономічному рівні такими чинниками є: політико-правові,
екологічні, економічні, соціально-демографічні, технологічні; на мікроекономічному
рівні – чинники, пов’язані зі споживачами, конкурентами, інвесторами, посередниками,
постачальниками, контактними аудиторіями [9].
Інструменти організаційно-економічного механізму державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств різних форм господарювання (згідно з підходом
Н.І. Шабранської) класифікуються за сферами їх дії: правова сфера, економічна сфера,
організаційна сфера, інформаційне забезпечення, фінансово-ресурсне забезпечення
[15].
Н.В. Кармазіна пропонує виокремлювати такі складові підсистеми забезпечення
регіональної інноваційної системи: правове забезпечення, фінансове забезпечення,
інформаційне забезпечення, менеджмент і організаційні структури, кадрове
забезпечення [4].
Регіональна інноваційна система повинна формуватися на принципах балансу
інтересів, орієнтації на довгостроковий результат, поєднання ринкової саморегуляції і
державного управління інноваційними процесами, еластичності до змін середовища
господарювання, спрямованості діяльності на зовнішні ринки збуту інноваційної
продукції, прозорості і демократичності прийняття рішень [10].
Основними завданнями управління інноваційною діяльністю на рівні регіону
виступають: аналіз наявного інноваційного потенціалу регіону, аналіз інноваційної
активності підприємств у регіоні, аналіз відповідності напрямків інноваційної
діяльності регіону його інноваційному потенціалу й пріоритетним напрямкам
інноваційної діяльності держави; виявлення проблем розвитку інноваційної діяльності
регіону; аналіз і відбір перспективних з погляду цілей інноваційної діяльності регіону
інноваційних проектів, оцінка їхньої ефективності, прогнозування результатів їхнього
впровадження; фінансування перспективних інноваційних проектів; оцінка соціальноекономічного ефекту від впровадження інноваційних проектів для регіону й країни в
цілому [11].
Узагальнюючи наукові розробки та європейську практику функціонування
технологічних платформ, О.В. Комеліна визначає принципово важливі умови їх
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створення, які можуть бути застосовані й до інших видів інноваційно-інтегрованих
структур:
1) організаційно-аналітичні: визначення кола потенційних партнерів (держава,
підприємства, наукова спільнота, контролюючі органи, користувачі й споживачі);
2) інформаційно-аналітичні: вибір стратегічних наукових напрямів; аналіз
ринкового потенціалу технологій; урахування інтересів усіх зацікавлених сторін,
аналіз попиту потенційних споживачів, ринку передових технологій, потреби
виробництва;
3) інвестиційно-аналітичні: залучення державних, суспільних і приватних
джерел фінансування; кошти міжнародних структур та іноземних інвесторів;
4) правові [6].
Обґрунтування доцільності створення інноваційно-інтегрованих структур
передбачає обов’язкове врахування результатів оцінки внутрішнього та зовнішнього
інноваційного потенціалу регіонів країни, яка може здійснюватися за допомогою низки
методів: табличні і графічні методи, методи порівняння, експертні методи, методи
соціологічних досліджень, рейтингові методи, методи інтегральної оцінки, методи
моделювання й прогнозування [7].
Зважаючи на проголошений в Україні курс до децентралізації влади та
управління, організаційні зміни, що відбуваються на сучасному етапі розвитку громад,
мають надзвичайно широкий спектр свого прояву: владні зміни, зміни в змісті
управлінської діяльності, зміни управлінських структур, зміни ролі ієрархічних рівнів,
цілей діяльності, зміни в розподілі управлінських повноважень і відповідальності,
зміни організаційних технологій, базових елементів структури організацій,
концентрація і деконцентрація, централізація і децентралізація повноважень, поява
нових чинників впливу, виникнення потреб підвищення продуктивності праці, потреба
в скороченні адміністративних та інших витрат, зміни у стані економічної безпеки,
соціальної і ресурсної захищеності та ін. [1].
Тому, механізм забезпечення фінансової стійкості соціально-економічного
розвитку регіонів України базується на визнанні необхідності формування такої
структури фінансових ресурсів регіону і такого обсягу власних фінансових ресурсів
регіону, які б забезпечували самостійність місцевих бюджетів й одночасно
обумовлювали стабільний соціально-економічний розвиток регіону у майбутньому.
Такий механізм повинен включати нарощування власного фінансового потенціалу
регіонального розвитку, а тому – зменшення залежності від зовнішніх фінансових
ресурсів [5].
Необхідно підкреслити, що стан розвитку кластерних інноваційних утворень за
умов сьогодення може бути одним з ефективних джерел конкурентоспроможності країн
задля збільшення економічного багатства в цілому, особливо в епоху четвертої
промислової революції, під час якої інновації стають унікальним інструментом для
реалізації конкурентних переваг [17].
Окрім того, в процесі дослідження сталого інноваційного соціально
орієнтованого розвитку цілі та завдання повинні ставитися виходячи з програмних
документів держави і в концентрованому вигляді відображати концепцію соціальноекономічного розвитку країни, тобто загальний задум прогнозів, проектів, стратегічних
програм та планів, що висловлюється в формі глобальних цілей і пріоритетів соціальноекономічної системи в плановому періоді та визначення найважливіших шляхів, форм і
методів їх досягнення [2].
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Таким чином, у рамках формування програми створення інноваційноінтегрованих структур для груп регіонів та розроблення організаційно-економічного
обґрунтування їх розвитку в умовах соціально-економічної нестабільності доцільним є
ґрунтовний аналіз таких складових (рис. 3):
1. Освітня складова – визначення ролі закладів професійної освіти та освітньої
компоненти у формуванні інноваційних екосистем, функцій та шляхів вдосконалення
діяльності дослідницького сектору університетів під час генерування інновацій,
здійснення інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності вищої освіти України в
умовах переходу до інноваційної моделі економіки, характеристика ролі сучасних
систем менеджменту якості закладів вищої освіти та підходів до оптимізації
фінансування вищої освіти під час підготовки фахівців для потреб інноваційноінтегрованих структур.
2. Професійний розвиток – розробка пропозицій щодо запровадження системи
«навчання упродовж життя» персоналу інноваційно-інтегрованих структур та
визначення її економічних переваг в умовах формування інноваційної моделі розвитку
економіки з урахуванням зарубіжного досвіду, визначення впливу професійного
розвитку на якість людського капіталу інноваційно-інтегрованих структур, аналіз стану
і тенденцій розвитку людських ресурсів в Україні у вимірі міжнародних порівнянь.

Освітня
компонента

Професійний
розвиток

Забезпечення
національної безпеки
Стимулювання підприємницької активності

Кадрове
забезпечення
Розвиток ІІС
Соціальний
розвиток

Організаційнорегуляторний вплив
Фінансовий аналіз, аудит
та інформаційний супровід
Інвестиційне забезпечення

Податкове
регулювання

Рисунок 3 – Основні складові створення інноваційно-інтегрованих структур (ІІС)
Джерело: складено авторами

3. Кадрове забезпечення – проведення аналізу відповідності кадрового
забезпечення регіонів потребам інноваційної економіки, стану розвитку людського
капіталу у вимірі формування інноваційно-інтегрованих структур на сучасному етапі.
4. Організаційно-регуляторний вплив – визначення стратегічних напрямів
підвищення конкурентоспроможності національної економіки та пріоритетів розвитку
регіонів в умовах сучасної інноваційної динаміки, практичних аспектів вдосконалення
оцінки ефективності сучасної системи державних закупівель в Україні в контексті
поліпшення процесу регулювання діяльності інноваційно-інтегрованих структур на
засадах програмно-цільового підходу, напрямів активізації діяльності територіальних
громад у забезпеченні розвитку інноваційно-інтегрованих структур в умовах
децентралізації.
5. Фінансовий аналіз, аудит та інформаційний супровід – розробка підходу до
фундаментального аналізу курсів валют, як чинника сталого функціонування
інноваційно-інтегрованих структур під впливом політичних та економічних подій в
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умовах соціально-економічної нестабільності; визначення ролі історичної фінансової
інформації, як критерію класифікації аудиту, перевірки та інших завдань з надання
впевненості суб’єктів підприємницької діяльності, шляхів розвитку ринку
аудиторських послуг в контексті забезпечення функціонування різних форм
інноваційно-інтегрованих структур в Україні і світі; визначення інформаційних потреб
учасників інноваційно-інтегрованих структур як користувачів результатами аудиту.
6. Податкове регулювання – визначення пріоритетів вдосконалення системи
оподаткування товаровиробників інноваційної продукції та забезпечення їх державної
підтримки з урахуванням регіональних і галузевих пріоритетів, оцінка можливостей
розвитку інноваційно-інтегрованих бізнес-структур в межах діючої в Україні
податкової системи, розгляд податкових інструментів стимулювання інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання.
7. Інвестиційне забезпечення – обґрунтування шляхів підвищення інвестиційної
привабливості вітчизняних товаровиробників інноваційної продукції за видами
економічної діяльності в умовах посилення глобалізаційних процесів у світі, напрямів
державної фінансової підтримки розвитку інноваційної діяльності в Україні.
8. Соціальний розвиток – визначення напрямів формування соціального капіталу
регіонального науково-виробничого інноваційного кластеру, зокрема, на базі закладів
вищої освіти.
9. Стимулювання підприємницької активності – визначення проблем та перспектив
розвитку інноваційного підприємництва, зокрема, венчурного бізнесу в Україні.
10. Забезпечення національної безпеки – визначення особливостей функціонування
інноваційно-інтегрованих структур як чинника національної безпеки держави.
На сьогодні в світі виділяють кілька пріоритетних напрямів та ряд критичних
технологій, а саме: інформаційно-телекомунікаційні системи; індустрія наносистем;
раціональне природокористування; енергетика та енергозбереження; перспективне
озброєння, військова та сучасна техніка [13].
Розгортання у світі процесів, які отримали назву четвертої промислової
революції «Industry 4.0», можна охарактеризувати такими проявами: перехід від
інформаційних технологій (ІТ) до дата-технологій (DT); створення систем штучного
інтелекту, блокчейн, технології обробки великих даних; робототехніка, роботизація
процесів виробництва і надання послуг; реалізація концепції «Інтернету речей»
(«Internet of Things») та ін.
Зважаючи на це, поліпшення організаційно-економічних засад створення
інноваційно-інтегрованих структур в умовах соціально-економічної нестабільності має
враховувати ці новітні прояви та забезпечувати готовність до адаптації згідно з новими
умовами діяльності.
Таким чином, в умовах формування прозорих кордонів з країнами
Європейського Союзу, впровадження безвізового режиму, посилення тенденцій
глобалізації та інтеграції у світі нагальним соціально-економічним викликом для
України є збереження у межах конкретних територій кадрового потенціалу фахівців
інноваційного типу, оскільки масова міграція таких фахівців за межі держави у даний
час створює суттєву загрозу як для кадрової безпеки, так і для економічної безпеки
країни в цілому. Застосування дієвих інструментів, важелів та методів управління
процесом розвитку інноваційно-інтегрованих структур, формування інноваційних
екосистем, запровадження smart-підходу до організації управління та всіх рівнях та
територіального брендингу сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності
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територій та їх інвестиційної привабливості за рахунок створення якісно нових робочих
місць, забезпечення високого рівня доданої вартості та гідної оплати праці фахівців
інноваційного типу, а отже, й збереженню та розвитку кадрового потенціалу,
подоланню негативних міграційних процесів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отримані під час
проведення дослідження наукові результати дозволяють констатувати необхідність
комплексного вирішення задачі формування та розвитку інноваційно-інтегрованих
структур в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності за рахунок
ґрунтовного опрацювання таких складових, як: освітня складова підготовки фахівців
для інноваційно-інтегрованих структур, професійний розвиток працівників
інноваційно-інтегрованих
структур,
напрями
вдосконалення
організаційнорегуляторного впливу в умовах децентралізації влади та управління, фінансовий аналіз,
аудит та інформаційний супровід, податкове регулювання, кадрове забезпечення,
інвестиційне забезпечення, стимулювання підприємницької активності, соціальний
розвиток, забезпечення національної безпеки.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у необхідності
підготовки методичних рекомендацій щодо розробки бізнес-плану створення
інноваційно-інтегрованих структур, розроблення пропозицій щодо формування
Стратегії розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні, обґрунтування
пропозицій щодо формування Програм розвитку інноваційно-інтегрованих структур за
регіонами України. Крім того, важливе значення мають визначення шляхів
інтенсифікації розвитку інноваційної інфраструктури на засадах соціального
партнерства та розробка заходів щодо поліпшення економічних і соціальних передумов
для збалансованого розвитку територій держави в умовах інноваційних змін.
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The Organizational-Economic Principles of Creation
Structures in Conditions of Socio-Economic Instability

of

Innovative-Integrated

The article is devoted to the substantiation of the organizational and economic principles of creation of
innovative-integrated structures in the conditions of socio-economic instability on the basis of the results of the
analysis of the current state of competitiveness's indicators and innovative development of Ukraine in the
international arena and world tendencies of innovation dynamics.
The comparative characteristic of the key indicators of innovative development in Ukraine with the
individual countries of the world, are made it possible to ascertain both significant negative socioeconomic
processes and a fairly significant level of lagging behind the key indicators of innovative development from
countries of the world, which are showing the high rates of innovative dynamics or are at the stage of growth.
The preconditions, factors, principles, components and tasks of development of innovative-integrated
associations were characterized. The expediency of taking into account the main components of the forming and
development of innovative-integrated structures, including the educational component of training specialists for
innovative-integrated structures (quality, competitiveness of educational services, financing, scientific activity of
educational institutions); professional development of employees of innovative-integrated structures (lifelong
learning, increasing of human capital); personnel support (availability of innovative type of personnel,
innovative development of human capital); directions of improvement of the organizational and regulatory
influence in the conditions of decentralization of power and management (development of strategies, territorial
priorities, transparency of public procurement, implementation of program-targeted approach); financial
analysis, audit and information support (financial information, audit services, currency rate regulation,
information requirements); tax regulation (advantages and disadvantages of the taxation system, tax incentives);
investment support (state financial support, investment attractiveness of enterprises); stimulation of
entrepreneurial activity (problems and prospects of development of innovative entrepreneurship); social
development (development of social capital); ensuring national security (the role of innovative-integrated
structures) was substantiated.
Thus, the improvement of the organizational-economic principles for the creation of innovative-integrated
structures should take into account the latest trends associated with the results of the 4th industrial revolution, the
peculiarities of implementing innovative activities in conditions of socio-economic instability, must be oriented
towards the formation of innovative ecosystems, introduction of a smart approach to management organization,
territorial branding, enhancement of the competitiveness of the territories and their investment attractiveness.
innovative-integrated structure, innovation development, competitiveness, clusterization, the 4th
industrial revolution, socio-economic instability
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Роль територіальних громад у забезпеченні розвитку інноваційноінтегрованих структур в умовах децентралізації
Стаття присвячена дослідженню ролі територіальних громад у забезпеченні сталого розвитку
інноваційно-інтегрованих структур різного типу під час активізації процесу децентралізації влади й
управління в Україні. Охарактеризовано сутність інтеграційних кластерних утворень та доведена
доцільність використання сучасних технологій стратегічного менеджменту задля ефективного
управління створенням і функціонуванням інноваційно-інтегрованих структур у межах територій.
Наведено ключові критерії оцінки результатів впровадження децентралізації. Здійснено аналіз
регіональних відмінностей щодо кількості Об’єднаних територіальних громад та рівня охоплення ними
населення, оцінено індикатори моніторингу фінансової підтримки процесу децентралізації влади за
регіонами України. Визначено позитивний ефект від розвитку інноваційно-інтегрованих структур для
основних стейкхолдерів (держави, територіальних громад, бізнес-структур, інвесторів, освітніх і
наукових установ).
територіальна громада, інноваційно-інтегрована структура, децентралізація, органи місцевого
самоврядування, регіональний розвиток
В.В. Зайченко, доц., канд. наук по гос. упр.
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

Роль территориальных общин в обеспечении развития
интегрированных структур в условиях децентрализации

инновационно-

Статья посвящена исследованию роли территориальных общин в обеспечении устойчивого
развития инновационно-интегрированных структур различного типа при активизации процесса
децентрализации власти и управления в Украине. Охарактеризованы сущность интеграционных
кластерных образований и доказана целесообразность использования современных технологий
стратегического менеджмента для эффективного управления созданием и функционированием
инновационно-интегрированных структур в пределах территорий. Приведены ключевые критерии
оценки результатов внедрения децентрализации. Осуществлен анализ региональных различий по
количеству Объединенных территориальных общин и уровню охвата ими населения, оценены
индикаторы мониторинга финансовой поддержки процесса децентрализации власти по регионам
Украины. Определен положительный эффект от развития инновационно-интегрированных структур для
основных стейкхолдеров (государства, территориальных общин, бизнес-структур, инвесторов,
образовательных и научных учреждений).
территориальная община, инновационно-интегрированная структура, децентрализация, органы
местного самоуправления, региональное развитие

Постановка проблеми. Головна ідея реформи місцевого самоврядування – це
створення умов для розвитку спроможних територіальних громад, які будуть здатні
забезпечити належний рівень життя її членів та належну якість надання соціальних
послуг. Одним із джерел створення сприятливих соціально-економічних умов для
розвитку спроможних громад є інтегрований підхід до формування і реалізації державної
регіональної політики, яка, згідно прийнятої урядом стратегії передбачає серед іншого
поєднання галузевої (секторальної) та територіальної (просторової) складових. Галузева
складова передбачає підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів шляхом
оптимізації і диверсифікації структури економіки, забезпечення ефективної спеціалізації
регіонів з пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу. У свою чергу,
територіальна (просторова) складова передбачає досягнення рівномірного та
збалансованого розвитку територій, інструментами якої, зокрема, є розвиток
міжрегіонального співробітництва, та формування «точок зростання» [12, с. 145].
___________
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Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014
№333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні», основними повноваженнями органів
місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення: місцевого економічного
розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва); розвитку місцевої
інфраструктури; планування розвитку території громади та ін. [10].
Першочерговим завданням громади та органів її самоврядування стає
забезпечення соціально-економічного розвитку території, що характеризується
поступом конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, економічного
потенціалу та життєвого рівня громадян. Так, у сучасних умовах формується нова
композиція управління розвитком адміністративно-територіальних одиниць:
узгоджуються цілі, мотивації, інтереси різних суб’єктів щодо питань розвитку
територій, актуалізується необхідність розвитку організації та самоорганізації у
вирішенні завдань території. За цих умов за державою залишаються функції
регулювання та контролю, але значна частина повноважень та відповідальності за
прийняті на регіональному та місцевому рівнях рішення передаються у відання органів
місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць [8].
Таким чином, на даний час територіальні громади отримали суттєві можливості
щодо забезпечення сталого інноваційного розвитку відповідних територій, а дієвим
засобом такого розвитку є формування інноваційно-інтегрованих структур різних
типів, здатних забезпечити більш раціональне використання ресурсів регіону, отримати
синергетичний ефект від поєднання спільних дій, вирішити питання комплексного
соціально-економічного розвитку із максимальним залученням у даний процес усіх
зацікавлених сторін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти регулювання
розвитку територіальних громад в умовах інноваційного розвитку економіки та
децентралізації процесів управління є предметом наукових досліджень багатьох
вітчизняних учених, таких як: Т.М. Барановська [1], Л. Білуха [2], І.М. Галько [3],
О. Крилова [4], О.М. Нижник [6], Р.І. Щур [14], І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна [15] та
ін. Так, С.М. Серьогін, Ю.П. Шаров, Є.І. Бородін, Н.Т. Гончарук досліджують
інноваційні підходи та інструменти управління стратегічним розвитком об’єднаних
територіальних громад [12]. С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко, М.В. Дубина характеризують
сутність
територіальної
реформи
в
системі
стратегічного
управління
енергоекономічною та інформаційною сферами держави [13]. В.Ф. Савченко,
С.Д. Гривко розглядають кластеризацію як інноваційну форму об’єднання виробничих
структур [11]. Н. Павлюк визначає соціально-економічний аспект децентралізації
державної влади в процесі реформування місцевого самоврядування в Україні [8].
Разом з тим, незважаючи на виняткову увагу з боку науковців останнім часом до
процесів регулювання розвитку територіальних громад в умовах децентралізації,
потребують подальшого глибокого наукового аналізу питання пошуку дієвих шляхів
впливу територіальних громад на розвиток інноваційно-інтеграційних процесів у межах
конкретних територій, визначення шляхів активізації інноваційного розвитку регіонів
та оптимального використання їх ресурсного потенціалу, залучення до процесу
інноваційного розвитку територій усіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі територіальних громад у
створенні та забезпеченні ефективного функціонування інноваційно-інтегрованих
структур в умовах децентралізації та позитивного ефекту від їх розвитку для основних
стейкхолдерів.
Виклад основного матеріалу. Кластери можна розглядати в територіальному
та функціональному аспектах, які тісно пов’язані між собою. Функціональний аспект
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кластерної структури відображає посилення організаційної, науково-технічної,
технологічної, управлінської, соціально-економічної, виробничої, маркетингової
єдності його учасників. Це відбувається за рахунок тісної взаємодії та кооперації
діяльності, які регулюються з єдиного центру. Територіальний аспект відображає
посилення просторової цілісності та поступове ускладнення структури кластера за
рахунок тісних взаємозв’язків і узгодженості дій учасників [11].
Ураховуючи те, що кластери – це структури (інтеграційні об’єднання), що
можуть утворюватися самостійно (природно) за рахунок просторового прояву
ринкових сил, і мають значний потенціал для інноваційного розвитку території, органи
державної влади та органи місцевого самоврядування мають створювати умови для їх
формування та успішного функціонування, а не намагатися директивно розвивати
кластери «з нуля» [12, с. 153].
Задля ефективного управління створенням і функціонуванням інноваційноінтегрованих структур у межах територій слід використовувати сучасні технології
стратегічного менеджменту, базуючись на результатах аналізу існуючих інституційних
можливостей, наявних ресурсів конкретної території (природних, кадрових,
фінансових,
науково-технічних,
інноваційно-інвестиційних,
інтелектуальних,
інформаційних тощо), стратегічних пріоритетів і потенціалу розвитку галузей і секторів
регіональної економіки.
При цьому, зміст стратегічних домінант задля забезпечення результативності
реалізації промислово-інформаційної політики слід розробляти з урахуванням
наступних чинників забезпечення результативності використання технологій
стратегічного управління:
1) ролі та змісту діяльності з управління забезпеченням енергоефективності
функціонування національного господарства та результативності реалізації процесів
розбудови економіки інформаційного типу відповідно до переліку специфічних
функцій (планування і прогнозування; контролювання; організовування; коригування і
регулювання; діагностики й аналізу; структурної оптимізації; ресурснофункціонального та інформаційно-методичного забезпечення);
2) щільності взаємозв’язку та змістовної спрямованості цілеорієнтованого
управління за рахунок розбудови нового механізму управління, залучення якого
дозволить врахувати кожну з конкретних функцій (регламентуючої, мобілізаційної,
методологічної, організаційної, координування-коригування, алокаційно-інверсійної,
прогностичної) для досягнення об’єктивних цілей у сфері забезпечення високої
результативності управління процесами розбудови інформаційної економіки за рахунок
суттєвого підвищення енергоефективності національного господарства в цілому за
наслідками реалізації нової територіальної реформи (при формуванні десяти каскадів
РПК різної спрямованості здійснення виробничо-господарської, техніко-технологічної,
організаційно-економічної та зовнішньоекономічної діяльності) [13].
Відзначимо, що основними критеріями оцінки результатів впровадження
децентралізації в Україні виступають:
1. Перерозподіл повноважень (статус і правова основа органів місцевого
самоврядування; територіально-адміністративний устрій; державний нагляд за
дотриманням органами місцевого самоврядування чинного законодавства).
2. Фінансова база органів місцевого самоврядування (відповідність правової
бази, пов’язаної з ресурсами органів місцевого самоврядування, стратегії реформи
управління державними фінансами; спроможність органів місцевого самоврядування
управляти бюджетом і активами; системи моніторингу та аналізу бюджетів органів
місцевого самоврядування).
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3. Прозорість, підзвітність і участь громадськості (прозорість. Доступність і
розповсюдження публічної інформації, засоби боротьби з корупцією; механізми
громадської участі та нагляду).
4. Сталий розвиток і конкурентоспроможність територій (правові положення,
інститути підтримки і фінансові інструменти регіональної політики; аналіз, планування
розвитку і системи моніторингу регіональної політики; спроможність органів місцевого
самоврядування управляти місцевим розвитком, економікою та активами).
5. Якість і доступність публічних послуг (правове поле для надання послуг на
місцевому рівні, уніфіковане законодавство між секторами; потенціал органів
місцевого самоврядування з надання публічних послуг).
6. Управління і координування реформи (потенціал в управлінні та
координуванні реформи; оперативна комунікація з питань реформи децентралізації;
ефективне управління знаннями та навчальні системи) [4].
Основними принципами реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні у даний час є наступні (рис. 1):
Принципи реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади













верховенства права;
відкритості, прозорості та громадської участі;
повсюдності місцевого самоврядування;
субсидіарності;
доступності публічних послуг;
підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування територіальній громаді;
підконтрольності органів місцевого самоврядування органам виконавчої
влади у питаннях дотримання Конституції та законів України;
спроможності
місцевого
правової,
організаційної
та
фінансової
самоврядування;
державної підтримки місцевого самоврядування;
партнерства між державою та місцевим самоврядуванням;
сталого розвитку територій

Рисунок 1 – Основні принципи реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади
Джерело: складено на основі [10]

Досліджуючи динаміку кількості Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за
регіонами України (рис. 2), можна відзначити, що лідером за даним показником
виступає Дніпропетровська область (63 ОТГ), високі показники демонструють також
Житомирська область (55 ОТГ), Черкаська область (54 ОТГ), Запорізька область (52
ОТГ), Волинська область (51 ОТГ), Тернопільська область (49 ОТГ). Найменшу
кількість ОТГ упродовж 2015-2018 років було сформовано у Закарпатській області (6
ОТГ), Донецькій області (16 ОТГ), Харківській та Київській областях (по 17 ОТГ).
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Рисунок 2 – Рейтинг регіонів України за кількістю Об’єднаних територіальних громад
(ОТГ) за 2015-2018 рр., од.
Джерело: побудовано автором за даними [5]

Стосовно рівня охоплення населення участю в ОТГ (рис. 3), найвищі значення
питомої ваги охоплення населення мали місце у Житомирській області (67,4%),
Тернопільській області (58,9%), Чернігівській області (47,0%), Вінницькій області
(43,9%), Хмельницькій області (41,1%). Відповідно, найнижчі значення зафіксовано у
Закарпатській області (5,7%), Харківській області (10,6%), Львівській області (13,6%),
Одеській області (14,0%), Кіровоградській області (14,7%), Київській області (14,9%).

Рисунок 3 – Рейтинг регіонів України за питомою вагою населення у складі
Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у 2018 р., од.
Джерело: побудовано автором за даними [5]

Проведений аналіз індикаторів моніторингу фінансової підтримки процесу
децентралізації влади за регіонами України (табл. 1) свідчить, що за показником обсягу
коштів субвенцій на соціально-економічний розвиток, які перераховані місцевим
бюджетам (в абсолютному вимірі), лідерами виступають Вінницька область (178,2 млн.
грн.), Київська область (121,7 млн. грн.), Харківська область (108,7 млн. грн.).
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Таблиця 1 – Індикатори моніторингу
децентралізації влади за регіонами України

Регіон

Кошти субвенції на соціальноекономічний розвиток, які
перераховані місцевим бюджетам
(січень-жовтень 2018 р.)
млн.
грн.

178,2
Волинська
30,3
Дніпропетровська
65,7
Донецька
50,3
Житомирська
29,6
Закарпатська
81,0
Запорізька
35,5
Івано-Франківська 77,4
Київська
121,7
Кіровоградська
43,2
Луганська
9,4
Львівська
65,9
Миколаївська
41,2
Одеська
51,3
Полтавська
34,8
Рівненська
37,8
Сумська
36,2
Тернопільська
40,4
Харківська
108,7
Херсонська
61,5
Хмельницька
44,4
Черкаська
29,3
Чернівецька
78,6
Чернігівська
42,7
м. Київ
41,1
1436,3
Україна
Вінницька

на 1 особу
Рейтинг
Рейтинг
населення,
регіону
регіону
грн.

1
22
8
11
23
4
20
6
2
13
25
7
15
10
21
18
19
17
3
9
12
24
5
14
16
х

113,6
29,3
20,4
12,0
24,0
64,5
20,6
56,3
69,6
45,5
4,3
26,2
36,1
21,6
24,8
32,6
33,1
38,5
40,6
58,8
34,9
24,1
87,0
42,2
14,2
34,0

1
15
22
24
19
4
21
6
3
7
25
16
11
20
17
14
13
10
9
5
12
18
2
8
23
х

фінансової

підтримки

процесу

Розподілено коштів Державного
фонду регіонального розвитку на
реалізацію проектів (2018 р.)
млн.
грн.

178,7
192,1
366,2
777,7
228,1
231,4
195,3
254,8
197,8
108,5
401,3
286,3
129,2
269,5
160,3
214,7
124,1
194,8
305,2
193,9
236,0
136,4
167,6
115,7
331,6
5996,9

Рейтинг
регіону

18
17
3
1
11
10
14
8
13
25
2
6
22
7
20
12
23
15
5
16
9
21
19
24
4
х

на 1 особу
населення,
грн.

Рейтинг
регіону

113,9
185,5
113,5
185,7
185,1
184,3
113,4
185,3
113,1
114,2
185,5
114,0
113,3
113,6
114,0
185,2
113,6
185,7
113,9
185,5
185,6
112,1
185,5
114,4
114,6
142,1

17
4
21
1
10
11
22
8
24
14
5
15
23
19
16
9
20
2
18
6
3
25
7
13
12
х

Джерело: складено та розраховано автором за даними [5; 7]

Заслуговує на увагу той факт, що Київська й Харківська області мали одні з
найнижчих показників як за кількістю створених ОТГ, так і за питомою вагою
населення, охопленого ОТГ, натомість, найвищі показники обсягів виділених
субвенцій. Найменші ж обсяги субвенцій на соціально-економічний розвиток було
виділено Луганській області (9,4 млн. грн.), Черкаській області (29,3 млн. грн.),
Житомирській області (29,6 млн. грн.) та Волинській області (30,3 млн. грн.). При
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цьому Житомирська та Волинська області мали одні з найвищих показників щодо
кількості створених ОТГ та питомої ваги населення, охопленого ОТГ.
Особливий практичний інтерес становить розрахунок порівняльного показника
щодо обсягу коштів субвенцій на соціально-економічний розвиток на одну особу
наявного населення. Зокрема, за обсягом коштів субвенцій на соціально-економічний
розвиток в абсолютному вимірі Дніпропетровська область знаходиться на 8 місці, тоді
як на одну особу населення – аж на 22 місці. Значні невідповідності у рейтингах за
даними двома показниками також мали місце у Донецькій області (11 та 24 місця,
відповідно), Одеській області (10 та 20 місця), м. Києві (16 та 23 місця).
Стосовно обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку,
розподілених на реалізацію проектів, у 2018 році лідером у абсолютному (млн. грн.) та
відносному вимірі (на одну особу населення) стали Донецька область (1 місце), а також
Луганська область (2 та 5 місця в рейтингу регіонів). Натомість найбільші
невідповідності в рейтингах було зафіксовано у Волинській області (17 та 4 місця),
Дніпропетровській області (3 та 21 місця), Запорізькій області (14 та 22 місця),
Київській області (13 та 24 місця), Кіровоградській області (25 та 14 місця), Одеській
області (7 та 19 місця), Тернопільській області (7 та 19 місця), Харківській області (5 та
18 місця).
Як бачимо, тенденції розвитку територіальних громад та обсяги їх фінансування
за регіонами України характеризуються доволі суперечливими тенденціями, а отже,
реформа децентралізації в Україні повинна продовжуватися на основі вдосконалення
існуючих методів, важелів та інструментів щодо її реалізації.
Місцеве самоврядування у будь-якій державі є засобом досягнення трьох
основних цілей: забезпечення децентралізації в державному управлінні; розвитку
демократичних засад у вирішенні питань місцевого значення; підвищення ефективності
ведення місцевих справ [1].
У цьому контексті слушним є твердження, що належна інституційна
спроможність держави щодо забезпечення економічного і соціального розвитку країни
в цілому дає змогу зменшувати вірогідність внутрішніх конфліктів інтересів (між
громадами і окремими суспільними групами всередині громад) та мінімізувати
потенційно негативні зовнішні виклики (вплив процесів глобалізації, відкритість
ринків, проблеми територій, що пов’язані з необхідністю оновлення їх економічної
бази) [6].
В цілому, ефективний розвиток територіальних громад потребує забезпечення
відповідних умов: макроекономічних, інституціональних, регулятивних, високих
позицій у рейтингах фінансової спроможності ОТГ; надання місцевих гарантій;
поєднання диференційованих джерел забезпечення витрат бюджетів ОТГ [14].
Задля створення спроможної територіальної громади на перспективу необхідно
враховувати наявні незадіяні ресурси, які є на території громади: природні ресурси,
корисні копалини, історичні та культурні пам’ятки, утворення нових суб’єктів
підприємницької діяльності, нових робочих місць, розширення сфери побутових послуг
для населення та суб’єктів господарювання [2].
Цілком логічно, що для визначення фінансової спроможності і самодостатності
громад недостатнім є показник загального зростання доходів в умовах бюджетних і
податкових змін. Доцільним є комплексний підхід і практичні розрахунки необхідних
видатків і наявних доходів у розрахунку на одного мешканця громади, виходячи із
забезпечення не тільки першочергових нагальних потреб громади (утримання закладів
освіти, охорони здоров’я, інфраструктури, фінансування зарплат, соціальних виплат
тощо), а й фінансування перспективних проектів соціально-економічного розвитку з
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метою покращення життєвого середовища і зростання добробуту
громадян,
планування майбутнього територіального розвитку тощо [15].
Отже, в контексті підвищення ролі територіальних громад у забезпеченні
ефективного розвитку інноваційно-інтегрованих структур слід враховувати наявний
позитивний ефект для основних стейкхолдерів, таких як держава, сама територіальна
громада, бізнес-структури, інвестори, освітні і наукові установи (табл. 2). Необхідно
підкреслити, що формування й функціонування інноваційно-інтегрованих структур
різних типів здатні підвищити результативність реформування влади й управління в
державі.
Таблиця 2 – Позитивний ефект від розвитку інноваційно-інтегрованих структур
для основних стейкхолдерів
Держава
Територіальна
Бізнес-структури
Інвестори
Освітні і
громада
наукові
установи
Забезпечення
збалансованого
розвитку
економіки на
інноваційних
засадах
Збільшення
надходжень до
державного
бюджету
Стабілізація
соціальноекономічної
ситуації в
країні
Вирівнювання
диспропорцій
територіальног
о розвитку
Реструктуризац
ія національної
економіки за
рахунок
надання
пріоритетів
найбільш
перспективним
галузям і
секторам

Комплексне
врахування
територіальної
специфіки
економічного й
соціального
розвитку
Збільшення
надходжень до
місцевих бюджетів
Оптимізація
використання
ресурсного
потенціалу
території
Розвиток
інноваційної
інфраструктури
регіонів
Вирішення
нагальних
соціальноекономічних та
екологічних
проблем території
Запровадження
smart-підходу в
організаційній та
управлінській
діяльності

Підвищення рівня
ділової активності і
рентабельності
діяльності
Забезпечення
фінансової
стійкості та
платоспроможності
Збільшення
платоспроможного
попиту на
продукцію
Раціоналізація
використання
наявних ресурсів
Стабілізація
кадрового складу
Зростання
конкурентоспроможності
товарів, робіт і
послуг
Можливості
регіональної й
міжрегіональної
кооперації
Збільшення
можливостей
експорту продукції

Мінімізація
ризиків
інвестиційних
проектів
Збільшення
норми
прибутковості
інвестиційних
ресурсів
Скорочення
термінів
окупності
інвестицій
Забезпечення
прозорості
інвестиційної
політики
Зміцнення
впевненості у
стабільності
зовнішніх
факторів
інвестиційног
о середовища
Можливість
пошуку
найбільш
перспективни
х
інвестиційних
програм і
проектів

Підвищення
якості
освітньої і
наукової
діяльності за
рахунок
залучення до
складу
інноваційноінтегрованих
структур
Створення
умов для
комерціалізації
наукових
досліджень і
розробок
Розвиток ринку
інтелектуальної власності
Можливості
використання
сучасної
матеріальнотехнічної бази
для навчання й
здійснення
наукових
досліджень

Джерело: складено автором

Метою фінансового забезпечення розвитку територіальних громад є формування
фондів фінансових ресурсів, обсяг яких повинен повністю забезпечити реалізацію
економічних, соціальних та адміністративних програм за рахунок виконання таких
завдань:
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˗ забезпечити формування фінансово-матеріальної бази для забезпечення
соціально-економічного розвитку громад;
˗ сприяти розвитку наявних та забезпечити пошук нових джерел фінансових
ресурсів до бюджетів місцевого рівня;
˗ забезпечити оптимізацію використання наявних ресурсів;
˗ створити передумови для результативної взаємодії органів місцевого
самоврядування, населення громади, суб’єктів господарювання, громадських
організацій та позабюджетних фондів для розвитку територіальної громади, а також
сприяти формування ефективних взаємовідносин управлінських органів різних рівнів
[3].
За таких умов необхідно задіяти інструменти активізації економічного та
соціального розвитку з врахуванням досвіду країн, що здійснили успішне
реформування, які мають бути гнучкими, враховувати виклики, які стоять перед
громадами і регіонами, та включати:
˗ інструменти діагностики і прогнозування спроможності розвитку;
˗ інструменти муніципального менеджменту;
˗ застосування гнучкого механізму оплати за послуги, як інструментарію
ефективного використання фінансових ресурсів територіальної громади;
˗ інструментарій оподаткування з акцентуванням уваги на запровадженні
прогресивних механізмів оподаткування нерухомості;
˗ інструменти кластероутворення, публічно-приватного партнерства, проектного
менеджменту, стимулювання інноваційного та структурно-технологічного розвитку [9].
Таким чином, на теперішній час інструменти кластероутворення виступають
дієвим засобом забезпечення сталого розвитку територій, більш раціонального
використання наявних ресурсів громади, створення сприятливого бізнес-середовища,
підвищення рівня та якості життя населення громади.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження
дозволили констатувати, що за сучасних умов суттєво зростає роль територіальних
громад у забезпеченні сталого розвитку інноваційно-інтегрованих структур різного
типу під час децентралізації влади й управління. До ключових критеріїв оцінки
результатів впровадження децентралізації в Україні слід віднести перерозподіл
повноважень, фінансову базу органів місцевого самоврядування, прозорість,
підзвітність і участь громадськості, сталий розвиток і конкурентоспроможність
територій, якість і доступність публічних послуг, управління і координування реформи.
Проведений аналіз регіональних відмінностей щодо кількості Об’єднаних
територіальних громад та рівня охоплення ними населення, індикаторів фінансової
підтримки децентралізації засвідчив наявність суперечливих тенденцій щодо розвитку
територіальних громад та обсягів їх фінансування, що дозволяє стверджувати про
доцільність подальшої реформи децентралізації на основі вдосконалення існуючих
методів, важелів та інструментів щодо її реалізації. За умови активного використання
територіальними громадами інструментів кластеризації, можливо забезпечити суттєвий
позитивний ефект від розвитку інноваційно-інтегрованих структур для основних
стейкхолдерів: держави, територіальних громад, бізнес-структур, інвесторів, освітніх і
наукових установ.
Перспективи подальших наукових пошуків у даному напрямі полягають у
доцільності розробки та реалізації комплексного механізму формування та розвитку
інноваційно-інтегрованих структур на рівні територій, пошуку шляхів подальшої
активізації співпраці органів державної влади й місцевого самоврядування,
представників бізнесу, закладів науки і освіти та інших учасників в процесі
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забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій та створення умов
для
функціонування
високотехнологічного
виробництва
та
надання
високоінтелектуальних видів послуг.
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The Role of Territorial Communities in Ensuring the Development of Innovative
Integrated Structures in Conditions of Decentralization
The article is devoted to the study of the role of territorial communities in ensuring the sustainable
development of innovative integrated structures of the different types during the intensification of the process of
decentralization of power and governance in Ukraine. The essence of integration cluster formations was
characterized and the expediency of using the modern technologies of the strategic management for the effective
management of the creation and functioning of the innovative integrated structures within the territories was
stated. The key criteria of the evaluation of the results of decentralization’s implementation are: redistribution of
powers, financial base of the local self-government authorities, transparency, accountability and public
participation, sustainable development and competitiveness of the territories, quality and accessibility of public
services, management and coordination of the reform presented.
The analysis of regional differences about the quantity of the United territorial communities and level of
coverage by them the population, indicators of the financial support of the decentralization have shown that there
are contradictory tendencies in the development of territorial communities and volumes of their funding, which
suggests the appropriateness of further reform of decentralization on the basis the improvement of existing
methods, levers and tools for its implementation.
The positive effect from the development of innovative integrated structures for the main stakeholders
(state, territorial communities, business structures, investors, educational and scientific institutions) has been
determined. For the territorial communities, such effect is the complex consideration of the territorial specificity
of the economic and social development, increasing the revenues to the local budgets, optimization of using of
the territorial potential of the territory, development the innovative infrastructure of the regions, solving the
urgent socio-economic and environmental problems of the territory, introduction a smart approach in the
organizational and management activity. It was stated that under current conditions, clustering tools are an
effective means of ensuring sustainable development of the territories, more rational using of available resources
of the community, creation of the favourable business environment, improving the level and quality of life of the
population of the community.
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Реалізація бюджетної політики об’єднаних територіальних громад в
частині формування доходів місцевих бюджетів
У статті вивчено стан виконання дохідної частини місцевих бюдетів обєднаних територіальних
громад Хмельницької області. Проведено аналіз наповнення бюджетів ОТГ, визначено його
безпосередній вплив на реалізацію запланованих соціальних та інфраструктурних програм та проектів,
здійснено моніторинг фінансової спроможності громади як дієвий інструмент ефективного впливу на
процеси соціально-економічного розвитку території.
децентралізація, місцевий бюджет, загальний фонд, доходи, органи місцевого самоврядування
Н.Л. Любченко, доц., канд. екон. наук
Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницький, Украина

Реализация бюджетной политики объединенных территориальных общин в части
формирования доходов местных бюджетов
В статье изучено выполнение доходной части местных бюджетов территориальных громад
Хмельницкой области. Проведен анализ наполнения бюджетов ОТГ, определено его непосредственное
влияние на реализацию запланированных социальных и инфраструктурных программ и проектов,
осуществлен мониторинг финансовой состоятельности громад как действенный инструмент
эффективного воздействия на процессы социально-экономического развития территории.
децентрализация, местный бюджет, общий фонд, доходы, органы местного самоуправления

Постановка проблеми. Основою місцевого самоврядування в Україні є
територіальні громади. Від того, як розвиватимуться територіальні громади, яку роль
вони будуть відігравати в житті кожної людини та всієї держави в цілому, як ефективно
будуть здійснені відповідні розрахунки під час створення “спроможних” об’єднаних
територіальних громад, і буде залежати майбутній розвиток України та успіх реформи
децентралізації. Адже фінансова спроможність громади відіграє значну роль у її
розвитку. Саме вона є головним інструментом реалізації основних напрямків
соціально-економічного розвитку території. В умовах реформи, органам місцевого
самоврядування, які планують об’єднання, важливо знати і розуміти природу місцевих
фінансів, уміти аналізувати ті явища і процеси, які пов’язані з формуванням,
розподілом і використанням грошових коштів, розбиратися в фінансових механізмах та
найбільш повно їх використовувати. Тому що, саме місцеві фінанси використовуються
як один із інструментів ефективного впливу на всі процеси розвитку, через них
складаються певні взаємовідносини органів місцевого самоврядування з населенням та
практично з усіма підприємствами даної території.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процеси фінансової децентралізації
в контексті створення та розвитку об’єднаних територіальних громад активно
досліджуються в останні роки. Серед вітчизняних вчених відомі праці В. Вакуленко,
Ю. Ганущак, Я. Казюк [1, 2], Г. Маркович [3], Т. Овчаренко [4] та ін. Але незважаючи
на велику кількість наукових публікацій у цій сфері, питання виконання місцевих
бюджетів, їх наповнення в умовах децентралізації фінансових ресурсів потребують
подальших досліджень через недосконалість та постійні зміни податкового та
бюджетного законодавства.
___________
© Н.Л. Любченко, 2018
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз наповнення місцевих бюджетів
ОТГ Хмельницької області, що в подальшому стане основою для розуміння
економічного потенціалу громад, побудови ефективної системи управління,
направленої на розвиток та виявлення можливостей відносин між бюджетами різних
рівнів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перебіг реформи децентралізації на
Хмельниччині відбувається дуже потужно: за площею та кількістю місцевих рад, які
увійшли до складу об’єднаних громад, Хмельницька область залишається одним із
лідерів серед регіонів України. Станом на 1 січня 2018 року на прямих міжбюджетних
відносинах діють 39 ОТГ, площа яких складає 10,7 тис. кв.км (або 52% площі області),
до їх складу увійшли 842 населених пунктів з населенням 450,7 тис. осіб (35,3% від
населення області, 320 базових рад). Варто відзначити той факт, що за рейтинговим
оцінюванням Мінрегіону Хмельницька область посіла 2-е місце за темпами
впровадження реформи децентралізації. Також, більша частина ОТГ області є
фінансово спроможними, доходи загального фонду місцевих бюджетів громад за 2017
рік зросли на 137% у порівнянні із 2016 роком.
Впродовж І півріччя 2018 року до місцевих бюджетів ОТГ Хмельниччини
надійшло 624,3,6 млн. грн. власних та закріплених доходів, це на 58 млн. грн. більше
(або +10%), ніж було заплановано в проектах бюджетів та на 138 млн. грн. (або +28%)
більше ніж за аналогічний період минулого року (рис. 1). Таким чином, фактично
дохідна частина всіх бюджетів виконана.

Рисунок 1 – Надходження до загального фонду місцевих бюджетів ОТГ Хмельницької області
(без міжбюджетних трансфертів) за І півріччя 2018 р., тис. грн.
Джерело: cкладено автором

З 1 січня 2018 на прямих міжбюджетних відносинах перебувають 39 ОТГ
Хмельницької області, для 13 з них – це перший рік такої роботи. Внаслідок
розширення дохідної бази величина власних надходжень до бюджетів цих громад
виросла на +16,8% або 22 млн. грн. Цікавим є факт (табл.1), що за всіма видами
надходжень для громад, утворених у 2017 р. спостерігається зростання, тоді як раніше
створені громади не виконали заплановані надходження по місцевих зборах (-35%) та
акцизному податку (-2%).
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Таблиця 1 – Надходження власних доходів ОТГ за І півріччя 2017 р порівняно з І півріччям 2018 року (тис. грн.)
Всі
Платежі до бюджету
всього, з них:
ПДФО
Податок на прибуток
підприємств
комунальної
власності
Акцизний податок
Податок на майно:
- податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки
- плата за землю
- транспортний
податок
Єдиний податок
Місцеві збори
Плата за надання
адміністративних
послуг
Інші надходження

Надійшло

Відхилення
+/%
624314,7 58095,2 110,3

26 ОТГ, створених у 2015-2016 рр.
13 ОТГ, створених у 2017 р.
Відхилення
Відхилення
ЗатверЗатверНадійшло
Надійшло
джено
джено
+/%
+/%
434053,1 469989,4 35936,3 108,3 132166,4 154325,3 22158,92 116,8

368047,7 37047,85 111,2
318,8
68,9
127,6

250184,9 274853,9
218,5
282,4

24669,03 109,9 80815
63,9
129,2 31,4

93193,8
36,4

12378,8
5

115,3
115,9

40510,9

40381,8

-129,097 99,7

34457,4

33928,7

-528,7

98,4

6453,1

399,4

106,6

9363,3

12182,8

2819,5

130,1

8375,6

10059,8

1684,2

120,1 987,7

2123

1135,3

214,9

76210,3
429,7

81638,2
862,4

5427,9
432,7

107,1
200,7

55171,2
361,7

59060,9
645

3889,7
283,3

107,1 21039,1
178,3 68

22577,3
217,5

1538,2
149,5

107,3
319,9

Затверджено
566219,
5
330999,9
249,9

6053,7

97127,66 105826
66
51,3
6642,5
7768,6

8698,347 109
-14,7
77,7
1126,1
117

76900
54
5351,4

80108,9
35
6305,8

3208,9
-19
954,4

104,2 20227,6
64,8 12
117,8 1291

25717,1
16,4
1462,8

5489,5
4,4
171,8

127,1
136,7
113,3

4619,4

2617,7

2978,5

4709

1730,5

158,1 1640,9

2527,9

887

154,1

7237,1

156,7

Джерело: cкладено автором
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Результати роботи першого півріччя поточного року порівняно з аналогічним
періодом минулого відображено на рис. 2. Найвищі темпи власних надходжень порівняно з І
півріччям 2017 року спостерігаються в Крупецькій ОТГ – понад +70%, Ленковецькій,
Грицівській та Баламутівській ОТГ- понад +45%, водночас у Староушицькій ОТГ відбулося
скорочення надходжень до загального фонду на 11%.

за І півріччя 2017 р

за І півріччя 2018 р

Рисунок 2 – Динаміка власних доходів ОТГ Хмельниччини за І півріччя 2017-2018 рр., тис. грн.
Джерело: cкладено автором

Більшість ОТГ області перевиконали заплановані впродовж січня-червня 2018 року
надходження – загальні темпи приросту становлять більше +10%, проте слід зауважити, що
поставлені плани не виконали Берездівська (-9%), Меджибізька (-11%) та Олешинська ОТГ
(-17%).
Структура надходжень до загального фонду громад Хмельниччини аналогічна до
загальноукраїнської тенденції (рисунок 3). У доходах місцевих бюджетів ОТГ найбільшу
питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 58% від
загальної суми доходів місцевих бюджетів.
Фактичні надходження ПДФО впродовж січня-червня 2018 року становили 368 млн.
грн. Приріст становить +37 млн або 11% до запланованих надходжень та +94 млн. грн. або
+34% до першого півріччя минулого року. Звертає увагу невиконання запланованих
надходжень по таких громадах: Баламутівська -10%, Олешинська -34%, Меджибізька -23%,
Ганнопільска -9%.
Найвищі темпи зростання ПДФО відносно запланованих зафіксовані у Ленковецькій
+78%, Слобідсько-Кульчієвецькій +54%, Лісовогрінівецькій ОТГ та Солобковецькій ОТГ –
по +48%.
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Рисунок 3 – Структура власних надходжень ОТГ Хмельниччини за І півріччя 2018 року
Джерело: cкладено автором

отг Староушицька

отг. Китайгородська

отг. Маківська

отг. Колибаївська

отг Вовковинецька

отг. Ганнопільська

отг. Берездівська

отг Баламутівська

отг. Дунаєвецька селищна

отг.Гуківська

отг. Чорноострівська

отг Смотрицька

отг. Війтовецька

отг.Судилківська

отг. Городоцька

отг. Олешинська

отг. Новоушицька

отг. Полонська

отг. Дунаєвецька міська

отг. Гвардійська

отг. Антонінська

отг. Летичівська

отг. Лісовогринівецька

отг. Меджибізька

отг. Солобковецька

отг. Старосинявська

отг. Грицівська

отг.Чемеровецька

отг.Ленковецька

отг. Волочиська

отг. Наркевицька

отг. Гуменецька

отг.Красилівська

отг Крупецька

отг. Р озсошанська

0

отг Жванецька

500

отг. Сатанівська

1000

отг. Понінківська

1500

отг.Слобідсько-Кульчієвецька

2000

Середній показник

2500

2039
1796
1575
1345
1266
1255
1131
1023
910
868
868
857
842
818
817
779
768
749
691
679
670
670
669
647
645
640
626
591
589
586
574
554
508
472
456
368
351
345
323
317

В абсолютному вираженні лідером за отриманою на 1 мешканця громади сумою
ПДФО залишається, як і в минулому році, Розсошанська ОТГ, а саме 2038 грн., в той час, як
в середньому для об’єднаних територіальних громад області цей показник становить 817 грн.
(рис. 4).

Рисунок 4 – Надходження ПДФО на 1 мешканця ОТГ Хмельницької області за І півріччя 2018 р., грн.
Джерело: cкладено автором

По окремих громадах спостерігається висока частка ПДФО у структурі надходжень:
Понінківська ОТГ (74%), Грицівська ОТГ (70%), Красилівська ОТГ, Чемеровецька ОТГ та
Волочиська – по 67%. Найнижчою є питома вага ПДФО у Колибаївській ОТГ 28%, водночас
для цієї громади надходження від акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну
територію України пального складають 42%, тому громаді варто замислитися над
альтернативами даному джерелу доходів у місцевий бюджет.
Місцеві податки і збори – одне із значних джерел наповнення доходної частини
місцевих бюджету. Ставки місцевих податків та зборів відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Податкового та Бюджетного кодексів України
встановлюють місцеві ради в межах своїх повноважень шляхом прийняття відповідних
рішень. Таким чином, роль місцевих податків та зборів постійно підвищується, і їх структура
за 6 місяців 2018 року відображена на рис. 5. У структурі місцевих податків та зборів
найбільшу питому вагу займає єдиний податок, що становить 53%.
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Рисунок 5 – Структура місцевих податків і зборів ОТГ Хмельницької області за І півріччя 2018 р.
Джерело: cкладено автором

Місцеві збори, до яких відносяться туристичний збір та збір за місця для паркування
транспортних засобів вже звично не набирають навіть 1%. Збір за місця для паркування
транспортних засобів справляється лише у двох ОТГ області: Антонінській та
Старосинявській. За 6 місяців надходження склали менше 5 тис. грн. Громади не вбачають у
цьому виді місцевих зборів значних перспектив, тим більше, що для його запровадження
необхідно визначене законодавством облаштування паркомісць, що вартує дорого. Таким
чином, термін окупності капіталовкладень є дуже довгим.
Вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до
податку на майно і є складовою місцевих податків. У звітному періоді місцевими бюджетами
було отримано плати за землю 81,6 млн. грн., що на 7,1% (на 5,4 млн. грн.) більше, ніж було
затверджено. У структурі місцевих податків і зборів плата за землю займає 41%.
Як бачимо, частка достатньо вагома, і громадам варто зосередити увагу серед усього
іншого і на підвищенні ефективності використання наявних земель. Взагалі, питання,
пов’язані з успішним функціонуванням громади, у тому числі щодо наповнення бюджету,
залежать виключно від діяльності керівництва та жителів громади, від того, наскільки
ефективно будуть використовуватися наявні можливості і повноваження.
Наразі для громад є актуальним підвищення ролі саме місцевих податків та зборів і
збільшення їх частки у складі доходів є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів
та розширення фінансової автономії відповідних територій.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Показники виконання місцевих
бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її
потенціал до сталого розвитку. Тому проведений аналіз ілюструє достатність ресурсів у
відповідному місцевому бюджеті, що, в свою чергу, є запорукою того, що територіальна
громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям,
реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку
підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого
розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів
громади. З наукової точки зору, отримані результати ще раз засвідчують, що фінансова
децентралізація супроводжується обіцяним владою зростанням власних доходів та
збільшенням важелів впливу на їх формування.
Місцева влада потребує постійного здійснення фінансового моніторингу, в
подальшому, як підґрунтя в царині самостійного прийняття рішень щодо того, на які потреби
витрачати бюджетні кошти, що особливо важливо для розвитку об’єднаних територіальних
громад. Таким чином, реформа міжбюджетних відносин стимулює територіальні громади
ефективніше наповнювати свої кошториси, переходити на самозабезпечення й ощадно
планувати свої видатки.
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Nataliia Liybchenko
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Implementation of the Budget Policy of the Joint Territorial Communities in the Context of
Formation of Local Budgets Revenues
The purpose of the article is to analyze the filling of local budgets of the amalgamated gromadas of the
Khmelnitsky region, which will further become the basis for understanding the economic potential of communities,
building an effective management system aimed at developing and identifying the possibilities of relations between
budgets of different levels.
Decentralisation and regional development have been the top priorities for the government since early 2014.
Efforts at national level have led to the adoption of important laws and implementing guidelines, with more in the
pipeline. Budget and tax legislation, for instance, have been adapted to enable local authorities to mobilise more
domestic revenue and to strengthen municipal financial systems. The main objective of decentralization reform is to
give state institutions at national, regional and local level an opportunity to do their duties in the decentralisation
process more effectively. Also municipal services are provided with the involvement of civil society and with a focus
on citizens. At present, implementation of the decentralisation reform is not yet sustainable. State actors at national,
regional and local level still do not have all of the necessary skills and financial resources to carry out their duties and
responsibilities effectively.
The article studies the implementation of the revenue part of local budgets of territorial communities of
Khmelnitsky region. As filling the budget directly influences the implementation of planned social and infrastructure
programs and projects, continuous monitoring of the financial well-being of the community is an effective tool for
effective impact on the processes of socio-economic development of the territory.
Local managers, on the basis of constant analysis of financial resources, decide on their own needs what is
needed to spend on budget funds, which is especially important for the development of united territorial communities.
Thus, the reform of intergovernmental fiscal relations stimulates territorial communities to fill their estimates more
efficiently, go to self-sufficiency and plan their spending in a cost-effective manner.
decentralization, local budget, general fund, revenues, local governments
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Світовий досвід функціонування таргетинг-центрів в контексті
забезпечення митної безпеки
У статті досліджено зарубіжний досвід функціонування центрів таргетингу при здійсненні митного
контролю з метою забезпечення митної безпеки. Визначено сутність таргетингу, основні типи завдань
таргетинг-центрів та можливість їх впровадження в діяльність ДФС України. Встановлено, що таргетинг є
сучасним інструментом митного контролю, який створює передумови для оперативного опрацювання великих
об’ємів інформації щодо вантажів, пасажирів та транспортних засобів, які переміщуються через митні кордони
країн, а також дозволяє відійти від практики інтуїтивного вибіркового обрання об’єкта поглибленого огляду.
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Мировой опыт функционирования центров таргетинга в контексте обеспечения
таможенной безопасности
В статье исследован зарубежный опыт функционирования центров таргетинга при осуществлении
таможенного контроля с целью обеспечения таможенной безопасности. Определена сущность таргетинга,
основные типы задач таргетинг-центров и возможность их внедрения в деятельность ДФС Украины.
Установлено, что таргетинг является современным инструментом таможенного контроля, создает предпосылки
для оперативной обработки больших объемов информации по грузам, пассажиров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенные границы стран, а также позволяет отойти от практики интуитивного
выборочного избрания объекта углубленного осмотра.
таргетинг, таможенная безопасность, система анализа и управления таможенными рисками

Постановка проблеми. В умовах формування інтегрованої системи здійснення
державної митної справи, особливої актуальності набуває питання забезпечення безпеки
здійснення міжнародної торгівлі, що є одним із ключових завдань системи управління
ризиками. Реалізація цього завдання можлива лише за умови застосування сучасних
інструментів митного контролю та формування адекватного митного інформаційного
середовища за допомогою використання попереднього інформування. При цьому, все більш
популярним є застосування таргетингу (targeting) (від англ. target – ціль), що ґрунтується на
використанні профілів ризику та іншої інформації й заходів щодо забезпечення дотримання
законодавства, для відбору пасажирів, транспортних засобів та товарів, що потребують
додаткової перевірки.
Таргетинг є сучасним інструментом митного контролю, який створює передумови для
оперативного опрацювання великих об’ємів інформації щодо вантажів, пасажирів та
транспортних засобів, які переміщуються через митні кордони країн, а також дозволяє
відійти від практики інтуїтивного вибіркового обрання об’єкта поглибленого огляду.
Популяризацію таргетингу здійснює ВМО шляхом тестового впровадження окремих
модулів даної системи, здебільшого, в країнах, що розвиваються в рамках забезпечення
безпеки митних кордонів. На сьогодні найактивніше відбувається впровадження WCO CTS
(Cargo Targeting System), що є розробленим ВМО програмно-інформаційним комплексом,
___________
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який застосовується митними органами для отримання попередньої інформації від морських
ліній та її подальше використання для аналізу ризиків. Однією із обов’язкових вимог
впровадження даної системи є наявність попередньої інформації, що повинна подаватись
морським агентом, а також попередньої митної декларації з усіма необхідними додатками та
супровідними документами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування системи аналізу
митних ризиків як головного інструмента забезпечення митної безпеки країни досліджувала
низка зарубіжних та вітчизняних науковців, а також фахівців митної справи Л. Геллерт
(L. Gellert) 1, Брендак А.І. [7], Булана В.В. [7], Бережнюк І.Г. [2], Демченко С.С. [7],
Пашко П.В. [4], Руда Т.В., Попель С.А. [6] та інші. В той же час, малодослідженим
залишається питання функціонування таргетингу як інструменту, що дозволяє поглибити
аналіз митного ризику й скоротити витрати часу на здійснення митних процедур.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей функціонування
таргетинг-центрів різних країн в контексті забезпечення митної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Підвищення ефективності та результативності
протидії суспільно небезпечній контрабанді, а саме наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих та вибухових речовин;
організація та координація заходів по запобіганню та виявленню митних правопорушень та
шахрайства; налагодження дієвої взаємодії з цих питань з міжнародними організаціями та
митними органами іноземних держав є досить важливою функцією митної адміністрації
будь-якої держави. Для досягнення цього, митні органи все частіше використовують нові
підходи, засновані на принципах управління ризиками. Інтелектуальна оцінка ризиків,
селективність і орієнтування дозволяє митниці визначити рівень ризику і оптимізувати
використання ресурсів. Залежно від організаційних структур і механізмів митні адміністрації
по-різному можуть організовувати процес управління ризиками (комітет з управління
ризиками, центральний блок управління ризиками, та/або оцінки ризику/центр таргетингу).
Центральний блок керування ризиками та/або оцінка ризику/центр таргетингу часто є
відповідальним за інформаційне сортування та аналіз, а також слугує для оцінки вихідної
інформації. У результаті оцінки в оперативному контексті забезпечуються показники ризиків
і профілі для товарів, людей, транспортних засобів та економічних операторів.
Центри таргетингу забезпечують кращу здатність оцінки ризику у всьому діапазоні
прикордонних та митних функцій, управління та інтеграцію інформаційних баз даних,
координацію розвідувальної та оперативної діяльності та сприяє в цілому ефективній
реалізації концепції інтегрованого управління кордоном. Причини їх створення у кожній
країні різні, вони не мають чітко незмінного набору функцій. Центри таргетингу дозволили
удосконалити: управління та синтез даних; застосування підходу до оцінки і визначення
об’єктів для перевірки, який координується на національному рівні; координацію діяльності
по збору оперативних даних і оперативної діяльності; а також можливість цілісного
управління прикордонними ризиками в рамках всього прикордонного сектора.
Можливість митних служб отримувати попередню електронну інформацію раніше в
ланцюжку постачань, необхідність управляти цією інформацією, розвиток ІТ-можливостей і
необхідність зменшення прикордонних ризиків з точки зору всіх урядових структур – ось
деякі фактори, які, найімовірніше, приведуть до того, що все більша кількість членів ВМО
створять ці центри в майбутньому. Тим не менше, кожна країна має своє унікальне
операційне середовище та умови, тому необхідність створення центру повинна бути
ретельно вивчена в кожному конкретному випадку.
Можна виокремити п`ять основних типів завдань, які виконують більшість таких
центрів. До них відносять:
– управління критеріями відбору та визначення об’єктів для перевірки;
– управління аналізом ризиків, пов’язаних з ІТ-системами;
– надання оперативної підтримки за допомогою тактичного аналізу і координації в
режимі 24x7x365;
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– координація обміну інформації по ризиках;
– надання платформи для співпраці зацікавлених осіб і підвищення рівня
інтегрованого управління кордонами.
Ідея полягає в тому, щоб прийняти ідентичний підхід, який використовується в
багатьох галузях (банківській, страховій, ядерній галузі) для аналізу ризиків, заснованих на
використанні наукових методів і їх адаптації до митної справи. Цей підхід, зокрема, що
практикується приватними компаніями може бути адаптований до митної системи аналізу
ризику, заснований на чотирьох різних підходах, а саме:
– контроль всіх невідомих характеристик операцій (у нашому випадку, новий
імпортер);
– вивчення імпортних декларацій і статистичне дослідження історії оцінки ризику
шахрайства;
– систематичний моніторинг діяльності на основі факторів, пов’язаних з певними
функціями;
– чисто випадковий вибір, який дозволяє швидкість регулювання управління.
Другий підхід є «серцем» системи і дає йому характер «раціонального» (чи
несуб’єктивного). Зазвичай критерії шахрайства (наприклад, імпортер, країна походження
тощо) первісно визначені на основі історичних даних, а потім призначають вагові
коефіцієнти, що показують відносну важливість кожного критерію. Відповідні критерії
шахрайства та їх зважування визначаються науковим методом, наприклад, за допомогою
економетричного аналізу.
Побудова системи управління ризиками в митній справі різниться залежно від
функцій та організації діяльності митної адміністрації та може бути однорівневою та
багаторівневою. Зокрема, в Україні до 2013 року у складі центрального апарату Державної
митної служби України функціонував Департамент митного аудиту, аналізу та управління
ризиками. Після створення Міністерства доходів і зборів України у складі Департаменту
митної справи функціонувало лише Управління аналізу ризиків та аналітичної роботи.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2014 № 160 Міндоходів
реорганізовано в Державну фіскальну службу України. При цьому, основним чинником
низьких показників правоохоронної діяльності митниць у 2014 році було те, що з жовтня
2013 року по вересень 2014 року функція протидії митним правопорушенням була покладена
на підрозділи податкової міліції. Водночас, після створення відповідного профільного
Департаменту (Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням) та
повернення митним органам функції протидії митним правопорушенням спостерігалась
відповідна позитивна динаміка. Однак, відповідно до наказу ДФС від 23.07.2015 № 535 у
організаційній структурі в контексті здійснення інституційної реформи ДФС був лише
Департамент протидії митним правопорушенням, а аналіз та управління ризиками не
виокремлюються в окрему форму департаменту. Проте, в середині 2017 року створений в
ДФС Департамент таргетингу та управління ризиками. Робота даного Департаменту,
головним чином, зосереджена на модернізації та розбудові національної системи управління
митними ризиками. Застосування цієї системи дозволяє здійснювати вибірковий контроль
зовнішньоекономічних операцій, в тому числі шляхом таргетингу (націлювання).
Відповідно до оновленого Порядку із застосування системи управління митними
ризикам (далі – Порядок; наказ Мінфіну від 31.07.2015 № 684) [5] вводиться поняття
«таргетинг» та «таргетинг-центр»:
– таргетинг – це такий спосіб аналізу та оцінки ризиків, відповідно до якого
попередньо проаналізовані, в тому числі із застосуванням АСАУР, зовнішньоекономічні
операції підлягають додатковій оцінці на предмет наявності ризиків із використанням
доступних органам ДФС (їх структурним підрозділам) джерел інформації;
– таргетинг-центр – уповноважений підрозділ органу ДФС або робоча група, створена
на його базі, основним завданням якого є здійснення таргетингу.
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У вищезазначеному Порядку визначається можливість створення таргетинг-центрів
на центральному (на базі центрального підрозділу з питань координації застосування СУР)
та/або регіональному (на базі митниць ДФС) рівнях.
Такі таргетинг-центри успішно функціонують за кордоном:
– Канада – Національний центр оцінки ризиків (The National Risk Assessment Centre)
збільшив можливості Канади виявляти і запобігати в’їзду в країну осіб і ввезення товарів, які
становлять високий ризик для національної безпеки. Також створено Національний центр з
визначення об’єктів для перевірки при повітряних і морських перевезеннях, який
розташовується в Оттаві, поряд з чотирма регіональними Центрами сухопутних кордонів з
визначення об’єктів для перевірки при автомобільних і залізничних перевезеннях. Ці центри
виступають в якості точки інтеграції всіх даних Агентства канадської прикордонної служби з
визначення об’єктів для перевірки, тому всі заходи щодо визначення об’єктів для перевірки
проводитимуться в місцях їх розташування;
– Фінляндія – Національний центр аналізу ризиків (National Risk Analysis Centre,
NRAC) Митної служби Фінляндії – функціонує в Гельсінкі, Турку і Торніо у співпраці з
електронними Центрами митного оформлення. Однак аналіз ризику проводиться окремо від
контролю вантажів і декларацій, кримінального розслідування та аудиту після митного
очищення. Тим не менш, обмін інформацією між різними підрозділами, залученими в процес
митного контролю, не викликає ускладнень, є безперервним, ефективним і дієвим;
– Нова Зеландія – Інтегрований центр визначення об’єктів для перевірки і управління
(Integrated Targeting Operations Centre, ITOC) – Отримуючи інформацію від служб зі збору
оперативної інформації, ITOC надає дані по ризиках прикордонним службам, забезпечує
планування і координацію, а виконання процесів оцінки загроз для забезпечення операційної
діяльності направлено на ризики та пріоритети. Ключові прикордонні відомства (Митна
служба (провідне відомство), Міністерство сільського та лісового господарства, Імміграційна
служба, Морська служба) беруть участь у ITOC задля ефективної роботи в міцній співпраці
при плануванні та здійсненні операційної діяльності. Виконує 2 функції – визначення
об’єктів для перевірки та операційного центра;
– Німеччина – (Центральне бюро аналізу ризиків, Zentralstelle Risikoanalyse Zoll
(ZORA)) – мета якого полягає в розробці профілів ризиків для проведення митного
контролю. Структура СУР має трирівневу систему - центральний, регіональний та місцевий
рівні. Стратегії управління ризиком приймаються на першому рівні і пов’язані з
податковими операціями. На регіональному рівні здійснюється безпосередньо оцінка схеми
СУР, її доробка і, якщо потрібно, перегляд на федеральному рівні. На місцевому рівні
управління ризиками застосовується податковими органами, які можуть перевірити справи,
обрані для зовнішнього податкового аудиту.
Крім централізованого аналізу ризиків, існує децентралізована оцінка учасника ЗЕД
(Dezentrale Beteligtenbewertung – DEBBI), яка допомогає вивчити учасника торгівлі, що
щойно з’явився. Дана оцінка істотно впливає на обробку інформації про нього і може бути
переглянута в кращу або в гіршу сторону. Разом з тим, така робота може додатково
сформувати вказівки для профілю ризику;
– США – Національний центр орієнтування/таргетингу (National Targeting Centers –
NTC) при Бюро США з митних питань та охорони кордонів (CBP) був створений в жовтні
2001 року у відповідь на теракти 9/11. Центр став добре відомим антитерористичним
об’єктом в Департаменті національної безпеки (DHS). Будучи створеним для роботи в
режимі 24x7 з централізованою місією з координації визначення об’єктів для перевірки,
пов’язаної з антитерористичною діяльністю і підтримки всієї антитерористичної діяльності
CBP, він еволюціонував у дві гілки, одна з яких орієнтована на вантаж (NTC-C), інша – на
пасажирів (NTC-P). Високотехнологічним інструментом, який NTC використовує для
відсіювання інформації, є Автоматизована система визначення об’єктів для перевірки (ATS),
з 2010 року функціонує Commercial Targeting and Analysis Center (CTAC), завдяки якому
вилучено більш 6000000 небезпечних продуктів. Вузли зв’язку, що працюють з
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пасажирським компонентом NTC, включають, наприклад, імміграційну і митну поліцію
США (ICE), Державний департамент США (DOS), Берегову охорону США (ICC),
Управління транспортної безпеки США (TSA) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР).
Національний центр таргетингу (НЦТ) підпорядкований Підрозділу польових
операцій, до його функції входить:
– аналіз і оперативний контроль за фізичними особами та зовнішньоекономічними
операціями в частині забезпечення національної безпеки (контроль за ввезенням товарів
подвійного призначення, зброї масового ураження, в’їзду на територію США причетних до
тероризму осіб тощо);
– здійснення оперативної взаємодії з федеральними (правоохоронними) органами та
іншими підрозділами Міністерства національної безпеки і Митно-прикордонної служби
(МПС));
– тактична робота з виявлення ризиків національній безпеці, тероризму;
– формування вказівок і рекомендацій співробітникам територіальних митних органів.
Робота НЦТ здійснюється в цілодобовому режимі за двома виділеними напрямами:
вантажі та фізичні особи. У НЦТ присутні представники з федеральних органів (ФБР,
«Федеральні авіаційні маршали», Міністерство енергетики США, Служба транспортної
безпеки тощо), а також представники з інших підрозділів МПС (Митної лабораторії,
підрозділи розвідки тощо). Весь процес митного оформлення і митного контролю
побудований на застосуванні системи управління ризиками. На центральному рівні
здійснюється розробка і контроль за застосуванням моделей ризиків за різними напрямками
діяльності (стратегічна робота). Для кожної поставки в автоматичному режимі на основі
моделей ризиків розраховуються бали, що мають кілька рівнів: мінімальний, можливий і
максимальний ризик. Фахівці в НЦТ здійснюють також додатковий оперативний експертний
контроль над поставками, яким відповідає, можливо, максимальний ризик (тактична робота).
Їх рішення обов’язкові для співробітників митних органів. На рівні митних органів
уповноважені особи або спеціальні групи націлювання, кураторів НЦТ, паралельно
здійснюють оперативну експертну оцінку (тактичну роботу) поставок товарів, які будуть
оформлятися в даному митному органі. Митний огляд здійснюється в обсязі 1-5% партій
товарів, що переміщуються, залежно від митного органу. Ефективність огляду становить
близько 10%. МПС розроблені й успішно впроваджені різні програми, спрямовані на
реалізацію управління ризиками:
– Програма співробітництва з торговим спільнотою по боротьбі з тероризмом (CTPAT);
– Програма безпеки контейнерного транспортування;
– Правило 24 годин;
– Програма SENTRI (the Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection).
Програма C-TPAT спрямована на добровільну ініціативу всіх учасників перевезення
товарів сприяти організації безпеки поставки товарів при їх ввезенні на територію США. CTPAT передбачає поєднання всіх чотирьох елементів, що беруть участь у переміщенні
товарів: виробник, перевізник (експедитор), імпортер і продавець товару на території США.
Для учасників програми C-TPAT встановлюються 3 рівня безпеки, які вони повинні
дотримуватися і які контролюються спеціальними співробітниками МПС – фахівцями з
безпеки ланцюжків постачань. C-TPAT має підпрограми, наприклад Free and Secure Trade
Initiative (FAST) – при ввезенні товарів з Канади та Мексики автомобільним транспортом. У
даній підпрограмі беруть участь 2300 компаній, 100 тис. вантажівок, близько 10 % вантажів
переміщуються в рамках FAST.
Відповідно до Програми безпеки контейнерної транспортування контейнери,
призначені для відправки в США, попередньо відбираються співробітниками ТПС в порту
відправлення на основі критеріїв оцінки ризику. У цій програмі беруть участь великі
міжнародні порти, в тому числі Антверпен і Зєєбрюгге (Бельгія), Гавр (Франція),
Бремерхавен і Гамбург (Німеччина), Пірей (Греція), Спеція, Генуя, Неаполь, Gioia Tauro і
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Ліворно (Італія), Роттердам (Нідерланди), Альхесірас (Іспанія), Гетеборг (Швеція),
Фелікстоу, Тілбері і Саутгемптон (Великобританія). У даних портах присутні співробітники
МПС, які забезпечують додатковий контроль вантажів, які містяться в контейнерах.
Правило 24 годин є законодавчо регламентованим обов’язком особи, що займається
перевезенням вантажів, подати інформацію в електронному вигляді щодо транспортних і
супровідних документів в МПС за 24 години до завантаження контейнера на борт морського
судна. Аналогічні правила діють при переміщенні товарів іншими видами транспортних
засобів: для автомобілів за 1–2 години до перетину кордону, для авіа – за 1:00.
Програма SENTRI передбачає попереднє подання відомостей про фізичну особу та
перевірку цих відомостей МПС. Надалі реєстраційна картка використовується для
прискореної ідентифікації особи. Поряд з цим на лобовому склі автомобіля встановлюється
трансмітер для автоматичної реєстрації співробітником митниці транспортного засобу та
фізичної особи. Митна служба США в змозі надати повний перелік даних про імпортні
товари в режимі реального часу. Комп’ютерна система готова не тільки самостійно приймати
рішення, але й аналізувати обстановку, робити прогнози і давати вичерпну інформацію
іншим
державним
органам.
В
автоматичному
режимі
оформляється
98%
зовнішньоторговельних вантажів. Швидкість прийняття рішення обчислюється секундами. В
даний час автоматизована система володіє третьою за величиною в світі базою даних,
дозволяє здійснювати митний контроль та оформлення повністю в автоматизованому режимі
без участі посадової особи митного органу. Створена унікальна комп’ютерна
телекомунікаційна система Automated Commercial System (ACS), яка поєднала понад 2300
суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності та структур, що її забезпечують.
Використовуються близько 200 різних комп’ютерних підсистем, є 800 баз даних. Зелений
коридор по-американськи – це технологічна розробка Border Release Screening and Selectivity
(далі – BRASS), що дозволяє проводити митне оформлення та митний контроль імпортної
відправки протягом 5–10 секунд. Основними критеріями для використання такої процедури
є:
– одержувач готовий до здійснення митного оформлення в пункті пропуску;
– в учасника ЗЕД не менш 50 відправок на рік;
– одержувач не повинен мати проблеми з іншими контролюючими органами і
повинен демонструвати надійність при транспортуванні товарів у США;
– повинна бути повторюваність характеристик ввезених товарів (номенклатура, країна
походження, митна вартість).
При даній системі застосовується спеціальний штрих код, який містить основні
відомості про товари та одержувача товарів. Штрих код формується, як правило, митним
брокером і наноситься на інвойс. Штрих-код – це спеціальний закодований знак перевезення,
що складається з 14 буквено-цифрових позначень, складається з 4 зашифрованих смислових
груп, а саме:
– перша група (4 знаки) – дані про виробника товару;
– друга група (4 знаки) – дані про імпортера (або відповідального за ввезення товару);
– третя група (3 знаки) – код ввізного файлу;
– четверта група (3 знаки) – специфічний код відправки.
Штрих-код формується, як правило, митним представником і повторює основні
характеристики товару. Він наноситься на інвойс спеціальним пристроєм кодування в будьякому зручному для імпорту місці до пред’явлення товару до контролю.
У пункті пропуску перевізник або уповноважена особа імпортера пред’являє інвойс зі
штрих кодом, а також інші товаросупровідні документи. Співробітник митного органу
сканує штрих код в комп’ютерну систему митної служби США. Комп’ютерна система
розшифровує код і здійснює порівняння з даними, попередньо внесеними митним брокером
до системи. При цьому також здійснюється перевірка з критеріями (понад сорока критеріїв,
за якими товар або імпортер відносяться до груп ризику). Після чого приймається рішення
про випуск товарів. Час, необхідний для перевірки, становить 5–10 секунд. На озброєнні
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МПС США перебувають різні автоматизовані інформаційні системи, що застосовуються з
метою реалізації системи управління ризиками (Automated Commercial System (ACS) –
модернізована в Automated Commercial Environment (ACE); Автоматизована система
таргетингу – Automated Targeting System (ATS); Автоматизована експортна система –
Automated Export System (AES)).
Основним застосовуваним в НЦТ програмним засобом є ATS, яка використовується
як єдиний інструмент для виявлення ризиків, пов’язаних з нелегальним переміщенням
товарів і технологій, що використовуються при створенні зброї масового ураження і засобів
її постачання, наркотиків, тероризмом і економічними злочинами. На базі НЦТ два рази на
рік збираються Комітети для розгляду, внесення коригувань в т.зв. «Моделі ризиків» в
частині економічних правопорушень. У Комітети входять фахівці з Центрів стратегії торгівлі
(Strategic Trade Centers), Підрозділи стратегії торгівлі (Office of Strategic Trade),
співробітники з митних органів, фахівці з імпорту. За результатами роботи Комітетів
здійснюється коригування або скасування моделей ризиків. Моделі передбачають аналіз всіх
елементів ланцюжка поставки: відправник, перевізник, експедитор, одержувач,
контрактоотримувач, товар, маршрут тощо. Головна мета – розробка методик обробки
інформації з автоматичного виявлення ризиків та їх оцінки (система підсумовування балів).
Використовується 3700 правил (індикаторів) виявлення ризиків. Вибір правил, а також
присвоювання балів для оцінки ризику здійснюється на основі експертної оцінки. Розроблена
або скоригована модель ризику вноситься в ATS для подальшої автоматичної обробки
інформації;
– Китай – Національний центр з митного аналізу та моніторингу ризиків (NCRA&M,
National Center for Customs Risk Analysis & Monitoring) – складається з 11 функціональних
відділів, 42 локальних центрів та входить до складу Національного координаційного офісу з
управління митними ризиками, який в свою чергу є складовою Ради національного митного
ризик-менеджменту;
– Бразилія – Національний центр з митного ризик-менеджменту (National Centre for
Customs Risk Management (CERAD, in Rio de Janeiro)) створений в 2012 році з основною
місією координації та напрямків досліджень і розробок, спрямованих на вибір операцій
зовнішньої торгівлі і для перевірки та ідентифікації областей ризику до митного контролю;
– Австралія (National Border Targeting Centre (NBTC)) з 2013 року забезпечує основу
для Австралійської митної служби, щоб більш плідно співпрацювати з Департаментом у
справах імміграції та громадянства та виявляти високий ризик міжнародних пасажирів і
вантажів, використовуючи, ризик-орієнтований підхід. NBTC спирається на колективний
досвід і можливості дев`ять агентств (Австралійська митна служба, Департамент імміграції
та прикордонної охорони, Федеральна поліція Австралії, Австралійська служба безпеки і
розвідки, Комісія Австралії із злочинності, Австралійські Звіти угоди і аналітичний центр,
Міністерство закордонних справ і торгівлі, Австралійський паспортний Офіс, Департамент
сільського господарства та Відділ інфраструктури та регіонального розвитку).
NBTC забезпечує Австралії ефективніше виявляти і готуватися до транснаціональних
загроз, що виникають, будучи сенсорною точкою для обміну інформацією в режимі
реального часу між 5 країнами: Австралія, Нова Зеландія, Канада, Великобританія та США;
– Російська Федерація (УРтОК, Управління ризиків та оперативного контролю
Федеральної митної служби) – створене у 2012 році, має досить різноманітні повноваження,
окрім ризик-менеджменту, зокрема: участь Управління у створенні, реорганізації та
ліквідації митних органів; встановлення компетенції митних органів із здійснення митних
операцій щодо окремих товарів залежно від видів транспорту тощо.
Структура Управління дивує наявністю в ній підрозділів, прямо не пов’язаних з СУР:
наприклад, відділу контролю за обігом підакцизних товарів, відділу контролю митної
вартості та відділу контролю країни походження товарів та застосування ставок митних
зборів. В результаті, внутрішня організація управління вийшла громіздкою, некерованою, і
неефективною. Аналіз функціонування показує, що з боку УРіОК не налагоджений дієвий
46

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

контроль за діяльністю РТУ, митниць та митних постів по застосуванню СУР, в тому числі
за використанням наданих на рівень РТУ і ТНП повноважень з реалізації СУР. Відсутня
реально діюча автоматизація застосування СУР при митних процедурах та операціях,
відмінних від декларування товарів, немає якісних змін у розвитку програмних засобів.
Окрім цього, в зв’язку із формуванням Євразійського економічного союзу так й не було
створено єдиних підходів до реалізації системи управління ризиками, зокрема відсутні:
єдиний порядок застосування СУР в митних органах ТЗ; єдині уніфіковані заходи контролю
(заходи мінімізації ризиків) за узгодженими індикаторам ризиків; уніфікований порядок
застосування заходів контролю; реальний інформаційний обмін і взаємний контроль
застосування уніфікованих індикаторів ризиків.
Висновки та перспективи подальших досліджень. В цілому, аналіз функціонування
центрів таргетингу дозволило сформувати висновок про те, що вони забезпечують країнам
додаткові переваги за рахунок підвищення ефективності управління та синтезу інформації;
більш ефективного застосування підходу до оцінки ризиків і визначення об’єктів для
перевірки, що координується на національному рівні; розширення зв’язку між діяльністю зі
збору оперативних даних та операційної діяльністю; і більше скоординованого підходу до
прикордонних ризиків і більш ефективного досягнення загальнодержавних цілей управління
кордонами. Отже, функціонування таргетинг-центрів посилює ефект міжвідомчої взаємодії,
зокрема при здійсненні державної митної справи та підносить національну безпеку на значно
вищий рівень захисту економічних інтересів країни.
Таким чином, впровадження новітніх інформаційних ризикоорієнтованих
інструментів враховуючи зарубіжний досвід функціонування таргетинг-центрів дозволяє
наблизити Україну до передової практики здійснення митних процедур в контексті їх
спрощення та забезпечення митної безпеки. Одним з перспективних шляхів подальших
наукових досліджень є розроблення організаційно-розпорядчих аспектів функціонування
таргетинг-центрів, а також особливості їх інформаційно-технічного забезпечення.
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Worldwide Experience of Targeting Centers in the Context of Customs Security
In the conditions of the formation of an integrated system for the implementation of the state customs business,
the issue of securing the implementation of international trade becomes especially urgent. Realization of this task is
possible only with the use of modern customs control instruments and the formation of an adequate customs
information environment through the use of prior information. At the same time, targeting, based on the use of risk
profiles and other information and enforcement measures, for the selection of passengers, vehicles and goods requiring
additional inspection, is increasingly popular. The article investigates the foreign experience of the operation of
targeting centers in the implementation of customs control in order to ensure customs security. The essence of targeting,
main types of tasks of the target-centers and the possibility of their introduction into the activity of the State fiscal
service of Ukraine are determined. It has been established that targeting is a modern tool for customs control, which
creates the preconditions for the rapid processing of large volumes of information on goods, passengers and vehicles
moving through the customs borders of the countries, and also allows to depart from the practice of intuitive selective
selection of in-depth inspection object.
Targeting centers provide better risk assessment capabilities across the entire range of border and customs
functions, management and integration of information databases, coordination of intelligence and operational activities,
and contributes to the overall effective implementation of the concept of integrated border management. The reasons for
their creation in each country are different; they do not have a clear set of functions. Targeting Centers have made it
possible to improve: management and data synthesis; application of the approach to the assessment and definition of
objects for verification, which is coordinated at the national level; coordination of activities for the collection of
operational data and operational activities; as well as the possibility of integrated border risk management across the
entire border sector. The authors study the peculiarities of the operation of targeting centers in Canada, Finland, New
Zealand, Germany, USA, China, Brazil and Australia. Overall, the analysis of the functioning of the targeting centers
has led to the conclusion that they provide countries with additional benefits by improving the management and
synthesis of information; more effective use of the approach to risk assessment and definition of facilities for nationallevel coordinated verification; the expansion of the link between activity for the collection of operational data and
operational activities; and a more coordinated approach to border risks and more effective achievement of national
boundary management objectives. Thus, the functioning of targeting centers intensifies the effect of interagency
interaction, in particular, in the implementation of the state customs business and raises national security to a much
higher level of protection of the economic interests of the country. It is established that the introduction of the latest
information risk-oriented tools taking into account the foreign experience of the operation of the targeting centers can
bring Ukraine closer to the best practice in customs procedures in the context of their simplification and customs
security.
targeting, customs security, system of analysis and customs risk management
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Перспективи формування інноваційно-інтегрованих структур в економіці
регіону
У статті розглянуто та удосконалено теоретичні засади перспективних напрямів формування
інноваційно-інтегрованих структур у регіоні шляхом проведення SWOT-аналізу. Здійснено аналіз сильних
сторін та загроз формуванню інноваційно-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі
Кіровоградської області. Отримало подальший розвиток обґрунтування складу учасників інноваційноінтегрованих структур регіону. Виявлено та досліджено передумови, потрібні для забезпечення стійкого
функціонування інноваційно-інтегрованих структур агропромислового комплексу Кіровоградської області
інноваційно-інтегровані структури, АПК, регіон, SWOT-аналіз
О.В. Сторожук, доц., канд. экон. наук
А.В. Заярнюк, доц., канд. экон. наук
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницький, Украина

Перспективы формирования инновационно-интегрированных структур в экономике
региона
В статье рассмотрены и усовершенствованы теоретические основы перспективных направлений
формирования инновационно-интегрированных структур в регионе путем проведения SWOT-анализа.
Осуществлен анализ сильных сторон и угроз формированию инновационно-интегрированных структур в
агропромышленном комплексе Кировоградской области. Получило дальнейшее развитие обоснование состава
участников инновационно-интегрированных структур региона. Обнаружены и исследованы предпосылки,
необходимые для обеспечения устойчивого функционирования инновационных интегрированных структур
агропромышленного комплекса Кировоградской области
инновационно-интегрированные структуры, АПК, регион, SWOT-анализ

Постановка проблеми. Інноваційно-нтегровані структури в країнах Європи набули
поширення в якості інструмента формування конкурентних переваг за рахунок зниження
витрат виробництва товарів і послуг. Відповідно до теорії М. Портера, жодна країна в світі
не здатна бути конкурентоспроможною в усіх або навіть більшості галузей [13]. Формування
переваг базується на створенні нових технологій, нових товарів і актуальної системи
організації взаємодії учасників інноваційно-інтегрованих структур.
Піднесення інтересу до створення інноваційно-інтегрованих структур в Україні
пов’язане із певними особливостями їх функціонування, а саме: можливістю мобілізації
наявних ресурсів виробничо-технологічної, наукової та освітньої інфраструктури для
успішної реалізації учасниками спільних проектів, що стимулюють територіальний
соціально-економічний розвиток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії
формування інтегрованих структур у формі кластерів здійснили такі зарубіжні вчені, як
М. Енрайт [19], М. Портер [13] та ін. Особливості та проблеми створення інтегрованих
структур розглядають у своїх працях такі вітчизняні науковці, як М. Войнаренко [1], В. Геєць
[2], Р. Глушаниця [3], С. Соколенко [15], О. Левченко [8; 20], О. Ткачук [8], І. Царенко [20] та
ін. Однак попри наявність значної кількості досліджень учених, присвячених проблемам
розвитку інтегрованих утворень, питання дослідження перспектив формування інтегрованих
структур в економіці та забезпеченні економічного розвитку регіонів України залишаються
актуальними. Незважаючи на велику увагу, яку приділяють українські вчені теорії
кластерного розвитку, багато питань потребують уточнення та опрацювання для
практичного застосування в українській економіці.
___________
© О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк, 2018
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В попередніх дослідженнях авторами були визначені передумови формування
інноваційного кластера в регіоні, в тому числі з огляду на важливість кадрового
забезпечення [16; 19]. Разом з тим, формування інноваційно-інтегрованих структур, як
визнаний фактор активізації інноваційного розвитку регіонів, вимагає докладного
дослідження з метою розробки практичних механізмів реалізації, що підтверджує
актуальність даного дослідження і визначає його мету.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження перспектив формування
інноваційно-інтегрованих структур в економіці регіону в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Аналіз джерел економічної літератури засвідчив, що
сучасна господарська практика виробила два типи регіональної політики створення
інноваційно-інтегрованих структур за способом ініціювання та організації: «зверху донизу» і
«знизу вгору» [14]. Перший підхід є більш поширеним. Він порівняно легкий і передбачає
максимальну віддачу від витрачених ресурсів. Однак він більше забезпечує формалізацію
ніж якісне наповнення ініціатив щодо створення інноваційно-інтегрованих структур.
Підхід «зверху донизу» (Top-Down) передбачає розробку загальної стратегії стосовно
забезпечення функціонування бізнесу та приватного підприємництва, розвитку інноваційних
альянсів з університетами; залучення талантів, розвиток експорту та міжнародних зв’язків,
регіональний брендинг.
На відміну від попереднього, підхід «знизу вгору» (Bottom-Up) є більш
цілеспрямованим. Він ґрунтується на використанні конкурентних переваг регіону і при
вдалій реалізації забезпечує основу для динамічного розвитку регіональної економіки. Роль
держави, при цьому, полягає у забезпеченні співфінансування проектів, які реалізуються в
межах інноваційно-інтегрованих структур.
Стосовно нашої країни потрібно зауважити, що на сьогоднішній день держава
фактично відділена від процесу формування інноваційно-інтегрованих структур в економіці.
Відповідне законодавство в Україні та дотації з держбюджету відсутні, тому вітчизняні
інноваційно-інтегровані структури можуть розраховувати лише на фінансування з власних
джерел або на кошти донорських організацій.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань, на сьогоднішній день в Україні функціонують лише 10-12
інтегрованих структур у вигляді кластерних об’єднань. Проте за іншими даними, загалом в
Україні налічується 70-100 інноваційно-інтегрованих структур, які існують у формі, так
званих, неформальних кластерів [7]. Крім того, кластер може бути зареєстрований, але
фактично не проводити свою діяльність.
Прикладами найуспішніших інноваційно-інтегрованих структур в Україні є:
Львівський ІТ Кластер (м. Львів) [18]; Харківський енергетичний кластер [5]; швейний,
туристичний, будівельний та харчовий кластери Хмельницької області, харчовий
(вирощування пекінської капусти) та швейний (пошиття весільних суконь) – Чернівецької
області [18]; туризму та декоративного стилю – Івано-Франківської області; винний кластер
Одеської області [14].
На жаль, Кіровоградська область не належить до числа регіонів, що досягли успіху у
реалізації ініціатив по створенню інноваційно-інтегрованих структур. За розвитком науковоінноваційної інфраструктури Кіровоградська область також перебуває серед регіоніваутсайдерів.
Одним із здобутків області є процес формування інноваційного кластера «ІТ-Альянс
4.0», який створено влітку 2016 року для консолідації інтелектуального потенціалу регіону в
світлі четвертої промислової революції. Учасниками IT-Альянсу 4.0 є: Льотна академія НАУ,
Центральноукраїнський національний технічний університет, Центральноукраїнський
державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, ПАТ «Науково-виробниче
підприємство «Радій», ЗАТ «Гідросила-ГРУП», Onix Systems, Студія 200×300, Департамент
освіти і науки Кіровоградської ОДА, Гімназія нових технологій навчання, Кіровоградська
станція юних техніків, Вище професійне училище № 9, Загальноосвітня школа № 3 [6].
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Переважна більшість науково-дослідних та інноваційних робіт виконуються
науковцями закладів вищої освіти – Центральноукраїнського національного технічного
університету та Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.
Володимира Винниченка. Серед провідних інноваційно-активних підприємств – ПАТ
«Науково-виробниче
підприємство
«Радій»
та
Кіровоградська
державна
сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України.
Тим часом, на наш погляд, в області існують передумови для створення і розвитку
інноваційно-інтегрованих структур, зокрема інноваційного агропромислового кластера (з
урахуванням його важливої ролі в економіці Кіровоградської області). Результати
проведеного нами SWOT-аналізу з метою оцінки передумов формування інноваційноінтегрованих структур в агропромисловому комплексі Кіровоградської області наведено в
табл. 1.
При
цьому
під
регіональними
інноваційно-інтегрованими
структурами
агропромислового комплексу будемо розуміти територіальне об’єднання підприємств
агропромислового сектора регіону, фінансових організацій (комерційних банків, кредитних
спілок, страхових компаній), місцевих органів влади, освітніх та наукових установ,
інтеграція яких дозволяє оптимально використовувати економічні, фінансові, кадрові,
інтелектуальні ресурси та посилити конкурентоспроможність агропромислового комплексу
та економіки регіону загалом.
Як показує вітчизняна практика, першим і найважливішим чинником початку
процесів створення інноваційно-інтегрованих структур є наявність у регіоні щонайменше
одного ініціативного лідера, який може спонукати інших до співробітництва між наявними
на цій території конкурентами, і, що дуже важливо, співпраці між бізнесом, наукою, освітою
та владою – тобто стати координатором діяльності з перетворення інтеграційних ініціатив на
діючі інноваційно-інтегровані структури. Таким лідером може бути фізична або юридична
особа – бізнес-структура, місцеві органи влади або бюджетні установи, заклади вищої освіти
(ЗВО), наукова установа, громадські об’єднання.
Утворення інноваційно-інтегрованих структур кардинально змінює фінансові та
виробничо-технологічні відносини всіх учасників таких об’єднань. Однією з головних
причин входження підприємств до інтегрованих агропромислових формувань є їх фінансово
нестійке становище. Крім того, у більшості таких підприємств відсутня можливість
фінансування з місцевих регіональних бюджетів, отримання кредиту. Також є труднощі з
реалізацією продукції і придбанням матеріально-технічних засобів. У процесі об’єднання
частину цих зобов’язань бере на себе підприємство-інтегратор.
Значна частина експортованої продукції переробляється за кордоном і повертається
українському споживачу у вигляді тих чи інших кінцевих продуктів, але вже за значно
вищими цінами. Такий обіг продукції призвів до марних витрат споживачами власних
коштів, на чому втрачає економіка України в цілому.
Тому є необхідною інтеграція між сільським господарством, виробничо-збутовим та
пакувальним виробництвом, складськими організаціями та установами, що займаються
обробкою продукції. Декілька підприємств області мають достатньо високий потенціал для
збільшення обсягів виробництва в кілька разів.
Однак, виготовити продукцію недостатньо. Її потрібно також і реалізувати. Тому
кінцевим завданням є питання маркетингової діяльності, ціноутворення, просування та
розподілу продукції місцевого виробництва на внутрішньому ринку без перешкод. Це
завдання центральних органів влади та органів місцевого самоврядування.
Загалом для генерування і реалізації ініціатив щодо створення інноваційноінтегрованих структур у регіоні слід подолати існуючі перешкоди: відсутність механізмів
методичної, інформаційно-консультаційної та навчальної підтримки розвитку кластерів;
відсутність необхідної координації діяльності місцевих органів державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднань зусиль підприємців щодо реалізації таких ініціатив; обмеженість
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інструментів фінансової підтримки проектів у межах інноваційно-інтегрованих структур з
бюджетних джерел.
Таблиця 1 - SWOT-аналіз створення інноваційно-інтегрованих
агропромисловому комплексі Кіровоградської області
Сильні сторони

структур

Слабкі сторони

- сприятливі природно-кліматичні умови
(висока родючість ґрунтів та помірноконтинентальний клімат);
- розвиненість транспортної
інфраструктури регіону (географічно
місто Кропивницький розташоване на
оптимальній відстані до обласних центрів:
Черкас, Вінниці, Полтави, Дніпра,
Миколаєва, Одеси);
- високорозвинене сільськогосподарське
виробництво;
- велика кількість локалізованих у регіоні
сільськогосподарських та переробних
підприємств, пов’язаних однорідністю
продукції і господарськими зв’язками;
- забезпеченість кваліфікованими кадрами.

- фінансові обмеження та висока вартість
кредитних ресурсів;
- обмеженість інформації про ринки збуту і
нормативно-правові документи про нові технології;
- нерозвиненість коопераційних зв’язків та
інформаційно-маркетингових комунікацій між
підприємствами, закладами вищої освіти,
індивідуальними підприємцями, органами
державного управління, громадськими
формуваннями;
- високий рівень зносу основних засобів
підприємств;
- слабка комунікативна активність
сільськогосподарських підприємств;
- відсутність інфраструктурних об’єктів
(технополісів, технопарків, інноваційних центрів,
інкубаторів бізнесу, центрів колективного
користування тощо) для інноваційних малих
підприємств, здатних підвищити ефективність
функціонування інноваційно-інтегрованих структур
за рахунок об’єднання ресурсів і скорочення
витрат.
Можливості
Загрози
- впровадження на підприємствах АПК
- підвищення специфічних ризиків аграрної сфери
інноваційних технологій з переробки
(вплив несприятливих погодних умов,
сільськогосподарської продукції;
перевиробництво окремих видів продукції і
- створення коопераційних зв’язків та
пов’язане з ним зниження цін тощо), скорочення
інформаційно-маркетингових комунікацій робочих місць у разі поглиблення спеціалізації на
між підприємствами, ЗВО,
виробництві зернових і технічних культур;
індивідуальними підприємцями, органами - поява нових конкурентів (у тому числі іноземних)
державного управління, громадськими
і втрата ринкових позицій;
формуваннями;
- зростання енерговитратності виробництва в
- розширення інтелектуальних і
умовах збереження високих цін на енергоносії;
фінансових можливостей;
- деструктивні демографічні процеси, особливо в
- ефективне використання, збереження і
сільській місцевості, і пов’язаний з ними ризик
розвиток кадрового потенціалу аграрної
відтоку робочої сили, особливо молодих фахівців,
науки;
які закінчили заклади вищої освіти;
- проведення наукового обґрунтування
- відтік висококваліфікованих працівників та
технологій ведення ресурсозберігаючого
науковців в інші регіони України та до зарубіжних
рослинництва і тваринництва, відповідної країн;
системи машин;
- відсутність практичного досвіду створення
- зведення до мінімуму трансакційних інноваційно-інтегрованих структур;
витрат
за
рахунок
виключення - згортання дослідницьких проектів, що мають
посередників з логістичного ланцюга в значення для інноваційного розвитку сфери АПК.
процесі
просування
продукції
до
споживача.
Джерело: складено авторами
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За умов подолання зазначених перешкод формування і реалізація ініціатив щодо
створення інноваційно-інтегрованих структур сприятиме прискоренню в регіоні економічних
процесів, заснованих на інноваціях; підтримці розвитку пріоритетних галузей економіки;
збільшенню обсягу іноземних інвестицій і технологічного трансферу; покращенню вільного
обміну інформацією та знаннями, а також зміцненню кадрового потенціалу; появі нових
видів діяльності та доступу на нові ринки збуту; підвищенню конкурентоспроможності не
лише учасників інноваційно-інтегрованих структур, але й конкурентоспроможності регіону
загалом.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування інноваційноінтегрованих структур в регіоні дозволить створити умови для ефективного інноваційного
розвитку. Учасники таких об’єднань зможуть підвищити свою ефективність і знизити
витрати в поточній діяльності і освоєнні ринків, підвищити гнучкість та інноваційний
потенціал при створенні нових продуктів, технологій.
Інноваційно-інтегровані структури зможуть забезпечити стійкість і надійність
функціонування соціально-економічної системи регіону, сприятимуть підвищенню його
конкурентоспроможності в умовах зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. Саме
інноваційно-інтегровані структури здатні не тільки забезпечити розширене відтворення і
наповнити
внутрішній
ринок
якісною
продукцією,
але
і
підвищити
її
конкурентоспроможність, яка відповідатиме рівню вимог світового ринку.
Таким чином, економічний розвиток регіону залежить від співпраці інноваційноінтегрованих структур на території області. Проте, створення інноваційно-інтегрованих
структур у регіональній економіці неможливе за відсутності безперервного впровадження
первинних інновацій в промисловості та вторинних організаційних – у сільському
господарстві. З огляду на тенденції розвитку областей України, можна відмітити, що усе
більше значення отримують й інші вторинні інновації (економічні, юридичні, соціальні) як
для промисловості, так і для сільського господарства. Вирішальну роль у процесі створення і
розвитку інноваційно-інтегрованих структур буде відігравати інноваційна політика регіону.
Перспективами подальших досліджень є вивчення
успішного зарубіжного досвіду
формування регіональної інноваційної політики щодо створення і розвитку інноваційноінтегрованих структур.
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The Prospects of Formation of Innovation Clusters in the Region
The paper presents the results of research of regions companies’ integration preconditions in the regional agroindustrial cluster. It is shown that regional cluster act as a key tool for the development of regional economies. SWOTanalysis was carried out and revealed the strengths, weaknesses, opportunities and threats to create regional agroindustrial cluster. Results of the SWOT-analysis have allowed defining strategic directions of clusterization of the rural
area providing progress of territory through cooperation, integration on the basis of the scientifically-methodical
approach. There are some weaknesses of creation of innovation-integrated structures. First of all are deficit of financial
resources and high cost of credits. Other weakness is lack of cooperative ties between enterprises, higher education,
public organizations. Participants of a regional agro-industrial cluster are justified.
Prerequisites necessary to ensure the sustainable functioning of innovative integrated structures of the agroindustrial complex of Kirovograd region were discovered and investigated: innovative development of the agroindustrial sector, modernization of fixed capital, introduction of energy-saving equipment and technology, activation of
intellectual resources, optimal combinations of market mechanisms and state regulation of the economy.
The proposed method involves the use of available data for analysis, and takes into account the most important
factors of the preconditions of clusterization. Therefore, it is universal for using. The practical application of this
technique will allow a reasonable preliminary selection of regions in which the most favorable prerequisites for the
formation of clusters are available.
The regional innovation policy will play a main role in the process of creation and development of cluster.
Prospects for further research will consist in the study of successful foreign experience in the formation of regional
innovation policy for the creation and development of cluster.
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Проблемні питання визначення митної вартості транспортних засобів
У статті висвітлені проблемні питання визначення митної вартості транспортних засобів та надані
рекомендації щодо їх вирішення. Зокрема, виокремлено проблеми правового характеру (застаріла нормативна
база, відсутність загальної методики визначення митної вартості транспортних засобів, тощо) та
організаційного характеру (незабезпечення фахівців органів доходів і зборів актуальною ціновою інформацією,
відсутність офіційного роз’яснення щодо значення та заповнення граф технічних паспортів транспортних
засобів, виданих різними іноземними державами). Крім того схематично зображено на яких етапах визначення
митної вартості транспортних засобів виникають проблемні питання.
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Проблемные вопросы определения таможенной стоимости транспортных средств
В статье освещены проблемные вопросы определения таможенной стоимости транспортных средств и
даны рекомендации по их решению. В частности, выделены проблемы правового характера (устарелая
нормативная база, отсутствие общей методики определения таможенной стоимости транспортных средств и
т.д.) и организационного характера (необеспечение специалистов органов доходов и сборов актуальной
ценовой информацией, отсутствие официального разъяснения относительно значения и заполнения граф
технических паспортов транспортных средств, выданных различными государствами). Кроме того схематично
изображено на каких этапах определения таможенной стоимости транспортных средств возникают проблемные
вопросы.
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших категорій не тільки в системі
тарифного регулювання, але й у системі митного контролю та митного оформлення є
поняття митної вартості [5, c. 270]. Оскільки ця величина є основою для нарахування митних
платежів, то її розмір значно впливає на суму надходжень до державного бюджету.
Вважається, що визначення митної вартості товарів є однією з найбільш складних,
відповідальних та суперечливих процедур у митній справі. Особливої актуальності це
питання набуло з 1 січня 2016 року, коли вступила в силу угода про поглиблену і
всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Цей документ
передбачає поступове зниження тарифних ставок на товари ввезені з країн Європейського
Союзу, що призведе до зменшення дохідної частини бюджету. В такий ситуації існує загроза
штучного завищення з метою поповнення бюджетної нестачі митними органами розміру
митної вартості товарів ввезених з інших країн [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення митної вартості
досліджували такі вчені й практики, як О.Гребельник [5], який вивчав митне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, В.Голомб досліджував економічні та правові аспекти
визначення митної вартості імпорту [4], С. Войтов присвятив свою публікацію актуальним
питанням визначення та контролю митної вартості товарів[2], О. Борисенко [1], що вивчала
митну вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю та інші. Проте,
відсутність узагальнення проблемних питань визначення митної вартості транспортних
засобів унеможливлюють комплексне вирішення даного питання та створює спірні питання
під час роботи фахівців органів доходів і зборів, що зумовлює скарги декларантів та судові
оскарження.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є виокремлення проблемних
питань визначення митної вартості транспортних засобів та шляхів їх вирішення.
___________
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Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на те, що інтеграція України
до світової спільноти вимагає пошуку нових механізмів регулювання у сфері
зовнішньоекономічних відносин. Митна вартість у цьому займає важливе місце, оскільки:
по-перше, вона є вихідною розрахунковою базою для обчислення митних платежів; по-друге,
на основі аналізу митної вартості проводиться аналіз якісних характеристик товарів і
обґрунтовується застосування нетарифних заходів регулювання, що базуються на вартісних
обмеженнях імпортованих товарів, ведення митної статистики; по-третє, митна вартість
створює економічний порядок для формування рівних конкурентних умов суб'єктів
господарювання на території України [1], а отже пошук та вирішення проблемних питань,
що виникають при визначенні митної вартості транспортних засобів є невідкладним
питанням.
Статтею першою Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VІ (далі - МК
України) визначено, що законодавство України з питань державної митної справи
складається з Конституції України, МК України, інших законів України, що регулюють
питання, зазначені у статті 7 МК України, з міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів,
виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів. Якщо
міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими
законами України, застосовуються правила України [6].
Правове регулювання порядку та методів визначення митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України, здійснюється розділом III Митного кодексу
України і базується на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (далі ГАТТ) та Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України [3].
Відповідно до статті 49 МКУ, митною вартістю товарів, які переміщуються через
митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка
базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.
Згідно статті 51 МК України, митна вартість товарів, що переміщуються через митний
кордон України, визначається декларантом відповідно до норм цього Кодексу.
Контроль правильності визначення декларантом митної вартості транспортних засобів
(нових та таких, що були у користуванні) посадовими особами митниці проводиться шляхом
вчинення дій у відповідності до норм статей 54,55МК України з перевірки заявленого до
оформлення її числового значення та за основним методом – ціною договору, – шляхом
перевірки розрахунку, здійсненого декларантом, за відсутності застережень щодо його
застосування відповідно до частини першої статті 58 МК України, що ґрунтується на
відомостях, наявних у поданих зазначеними особами документах та вимог наказу ДМСУ від
13.10.2006 року №885 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної
вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів» щодо урахування принципів Методики
товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів (далі – Методика),
затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від
24.11.03 року №142/5/2092 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 24.11.03 року за №1074/8395 та використанням обґрунтованих засобів у
способи, які не суперечать законам України і є сумісними з відповідними принципами і
положеннями Генеральної угоди з Тарифів і торгівлі (ГАТТ).
Згідно Статті VII ГАТТ оцінка товару для митних цілей має бути заснована на
«дійсній вартості», під якою розуміють ціну, за якою в місці і в час, визначені
законодавством країни імпортера, такий або аналогічний товар продається або пропонується
до продажу при нормальному ході торгівлі в умовах вільної конкуренції, а якщо дійсна
вартість товару не може бути визначена за наведеним вище правилом, оцінка для митних
цілей має бути заснована на найближчому еквіваленті вартості, який можна буде встановити.
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Згідно частини 3 статті VII ГАТТ, оцінка будь-якого імпортованого товару для митних цілей
не повинна включати суми будь-якого внутрішнього податку, застосованого в країні
походження чи експорту, від сплати якого імпортований товар був звільнений або який був
чи буде знятий шляхом повернення сплаченої суми.
Практика визначення митної вартості транспортних засобів в Україні вказує на
наявність певних проблемних питань, що зумовлює скарги декларантів та судові оскарження
[2].
В процесі дослідження проблемних питань визначення митної вартості
буловиокремити наступні групи проблем, що найчастіше постають як перед декларантами,
так і перед фахівцями органів доходів і зборів:
1. Проблеми правового характеру.
Митний контроль, будучи головним інструментом дотримання норм чинного
законодавства з питань митної справи, є важливим елементом забезпечення національної
безпеки України. Проте Державна фіскальна служба України й досі використовує застарілу
нормативну базу щодо митного контролю та митного оформлення транспортних засобів та
контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, а саме:
 Наказ Держмитслужби України від 13.10.2006 № 885 «Про забезпечення
контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та
агрегатів» [7].
 Наказ Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 «Про затвердження Правил
митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються
громадянами через митний кордон України» [8].
Враховуючи викладене необхідно відмітити, що діючим на сьогодні наказом
Державної митної служби України від 13.10.2006 року № 885, зокрема встановлено
необхідність розроблення та затвердження з метою доведення до митниць Методичних
рекомендацій та забезпечення підрозділів джерелами цінової інформації - довідниками.
Разом з тим, нормативного документу з методичними рекомендаціями щодо єдиного порядку
дій посадових осіб митниці з використання принципів Методики, одночасно узгоджених з
положеннями МК України та міжнародних актів з питань визначення митної вартості та
послідовності застосування методів її визначення при прийнятті рішень про її коригування,
до митниць не доведено, що, нажаль, дозволяє посадовій особі самостійно, на свій розсуд,
повністю або частково вибирати форму реалізації повноважень з контролю бази
оподаткування транспортних засобів, тому, з метою зменшення ризику помилкового
розрахунку бази оподаткування, нагальною залишається необхідність розроблення
Методичних рекомендацій з контролю правильності визначення декларантом митної
вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів, які зменшать вплив суб’єктивного
людського фактору та забезпечать рівні можливості для потенційних імпортерів - платників
податків через встановлення єдиного алгоритму дій посадових осіб ДФС та програмного
забезпечення автоматичного розрахунку бази оподаткування об’єкта оцінки шляхом
введення кількох документально підтверджених відправних характеристик.
При цьому, Методичні рекомендації повинні враховувати:
- положення статті 54 МК України;
- принципи Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних
засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна
України від 24.11.2003 №142/5/2092, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
24.11.2003 за №1074/8395;
- порядки використання довідково-інформаційної продукції, наведені у
спеціалізованих офіційних виданнях, які містять інформацію про ціни на транспортні засоби,
сформовані на світовому ринку (видавництва «Kelley Blue Book», «Eurotax», «Nada» тощо,
які рекомендовано додатком 8 до Методики), які мають відмінності у послідовностях дій з
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розрахунку вартісного рівня транспортних засобів, що може в окремих випадках суттєво
вплинути на рівень бази їх оподаткування, та, як наслідок, на суму обов'язкових платежів, що
сплачуються до бюджету. Видавництва гарантують правильність результатів оцінки тільки за
умови чіткого дотримання вказаного у довіднику Порядку.
Окремої уваги потребує поняття «строк експлуатації», значення якого відповідно до
розділу І «Загальні положення» Методики не кореспондується з поняттям «використання»
згідно з УКТЗЕД.
В зв’язку із відсутністю встановленого законодавством або іншим нормативноправовим актом єдиного Порядку дій посадових осіб митниці з питань практичного
застосування норми частини другої статті 21 МК України, вирішення проблемних питань,
оцінюючи наслідки неправомірних відмов у наданні інформації, відповідальність за які
передбачена статтею 22 МК України, та з метою прискорення здійснення митних
формальностей при проведенні митного оформлення товарів, що переміщуються через
митний кордон України, враховуючи положення частини другої статті 19 Конституції
України та, відповідно до положень статей 21, 23, 57 Митного кодексу України, для
забезпечення дієвого контролю з питань митної вартості товарів, їх класифікації, при
одночасному декларуванні відкритості та неупередженості дій та рівності у правах всіх без
виключення суб’єктів господарювання та справедливості у прийнятті рішень, з огляду на
обмеження в частині підстав, повноважень та способів надання консультацій митними
органами, встановлених діючим законодавством з однієї сторони, але, з другої, - скорочення
у перспективі часу митного оформлення, попередження випадків оскарження у судах рішень
митних органів щодо коригуванні митної вартості товарів та повернення за рішеннями судів
«зайво сплачених митних платежів» та з метою практичної реалізації положень частини 4
статті 57 МК України, існує нагальна потреба у розробленні єдиного Порядку проведення
консультацій декларанта або уповноваженої ним особи з митним органом, яким серед
іншого, може бути передбачено наступне:
 визначення достатнього переліку необхідних документів, на підставі яких
митниця матиме можливість об’єктивно оцінити характер товару, його якісні
характеристики, які мають вплив на рівень вартості товару та його класифікацію за УКТЗЕД;
 можливість надання декларантом митниці інформації щодо визначальних якісних
та вартісних характеристик товару (фізичних, хімічних, технічних) з альтернативних джерел,
механізм визначення ступеню достовірності такої інформації;
 можливість відкликання або скасування результатів наданих митницею
консультацій у разі виявлення при митному оформленні товарів обставин та відомостей, що
суттєво відрізняються від інформації, наданої декларантом під час консультації;
 форму звернення декларанта у підрозділ митниці з метою отримання
консультації, можливість ведення обліку таких консультацій у електронному вигляді з
використанням АСМО «Інспектор»;
 форму надання результату консультації з правом митниці на його перегляд у
випадку виявлення при митному оформленні обставин, які можуть його змінити (надання
декларантом під час консультації недостовірної або неповної інформації про товар, його
якісні характеристики, характер та особливості зовнішньоекономічної операції тощо);
 механізм ведення статистичної інформації, можливість фіксування економічного
ефекту наданих консультацій.
2. Організаційного характеру.
З метою дотримання вимог наказу ДМСУ від 13.10.2006 №885 «Про забезпечення
контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та
агрегатів» (зі змінами) посадовими особами митниці здійснюється співставлення заявленого
декларантом рівня митної вартості транспортного засобу (за ціною договору або
коригованого самостійно) з рівнем вартості, розрахованим відповідно до принципів
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Методики (у тому числі за висновками про якісні та вартісні характеристики транспортних
експертних організацій, наданих у підтвердження заявленої митної вартості згідно частини 3
статті 53 МК України). Відправною вартістю для розрахунку бази оподаткування
транспортних засобів (вантажні, пасажирські та вантажопасажирські) є наведена у
спеціалізованих офіційних виданнях (або їх електронних версіях) інформація про ціни на
транспортні засоби, сформовані на світовому ринку (видавництва «KelleyBlueBook»,
«Eurotax», «Nada», «Schwacke», «SuperSchwacke», «Schwackeliste» та «TrailerTax» тощо). За
відсутності довідників, – використовується база митних оформлень ДФС. Про те необхідно
зауважити відсутність забезпечення посадових осіб спеціалізованого підрозділу митниці
(відділу контролю митної вартості) переліченими вище джерелами цінової інформації, а
онлайн версії цих джерел доступні тільки по попередній оплаті на офіційних сайтах).
Якщо встановлено, що документи, які підтверджують митну вартість, містять
розбіжності, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують
числові значення складової митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була
фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, в обов'язковому порядку здійснюється
запити додаткових документів, передбачених частиною третьою статті 53 Митного кодексу
України [6]. У разі ненадання або відмови від надання запитуваних додаткових документів, у
відповідності до частини другої статті 58, частини шостої статті 54 та частини першої статті
55 Митного кодексу України, посадові особи мають підстави для прийняття рішення про
коригування митної вартості товарів [6]. Крім того актуальним питанням є ціна
пошкодженого транспортного засобу, яка має важливе значення при оформленні. Митниці
ДФС не є експертами з ціни запчастин, що підлягають заміні в пошкодженому автомобілі.
Тобто, митниці ДФС за основу приймають висновок експерта, який в деяких випадках не є
коректним.
У разі невідповідності вимогам положень Методики, на підставі Пункту 2 рішення
Протоколу № 1/2 засідання робочої групи представників центрального апарату та митниць
ДФС, враховуючи те, що до повноважень посадових осіб митниці не належить право
здійснення рецензування звітів експертів, копії їх висновків скеровуються до Департаменту
адміністрування митних платежів ДФС з ініціюванням подальшого їх направлення до
Міністерства юстиції України для проведення процедури рецензування та вжиття
відповідних заходів.
З огляду на достатню гласність та доступність змісту Методики з оцінки КТЗ,
використовуючи положення МК України, декларанти також не позбавлені права
використовувати при визначенні митної вартості ТЗ окреслені Методикою принципи
товарознавчої оцінки КТЗ. Разом з тим, у відповідності до норм наказу Міністерства фінансів
України від 24.05.2012 №599 «Про затвердження Форми декларації митної та правил її
заповнення» при декларуванні митної вартості товарів за резервним (6) методом, не
передбачено необхідних граф для внесення інформації щодо числових значень складових
митної вартості (розрахунку), які визначаються згідно положень Методики.
До складних питань контролю правильності визначення митної вартості вживаних
транспортних засобів також можна віднести відсутність офіційного роз’яснення щодо
значення та заповнення граф технічних паспортів транспортних засобів, виданих різними
іноземними державами (як основних, так і транзитних техпаспортів).
Отже, зважаючи на вище викладене можна виокремити деякі проблемні питання, що
виникають при визначенні митної вартості та контролю правильності визначення митної
вартості транспортних засобів (рис. 1) та потребують вирішення.
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Відсутня форма та зміст проведення консультацій з органом доходів і зборів передбачений чинним
законодавством. Орган доходів та зборів може визначати митну вартість тільки у випадках, коли приймається
рішення про коригування заявленої митної вартості товарів відповідно до статті 55 МКУ.
Відсутність забезпечення посадових осіб спеціалізованого підрозділу митниці (відділу контролю митної вартості)
джерелами цінової інформації - періодичними та спеціалізованими виданнями, зокрема авто каталогами
«Schwacke», «SuperSchwacke», «Schwackeliste» та «TrailerTax» (зазначена довідкова література доступна також і в
електронному варіанті по попередній оплаті на офіційних сайтах www.schwacke.de та www.trailertax.de).
Відсутність офіційного роз’яснення щодо значення та заповнення граф технічних паспортів транспортних
засобів, виданих різними іноземними державами (як основних, так і транзитних техпаспортів).
Відсутність нормативного документу з методичними рекомендаціями щодо єдиного порядку дій посадових осіб
митниці з використання принципів Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних
засобів, одночасно узгоджених з положеннями МКУ та міжнародних актів з питань визначення митної вартості
та послідовності застосування методів її визначення при прийнятті рішень про її коригування, що, нажаль,
дозволяє посадовій особі самостійно, на свій розсуд, повністю або частково вибирати форму реалізації
повноважень з контролю бази оподаткування транспортного засобу.
Питання ціни пошкодженого транспортного засобу є дуже важливим при оформленні. Митниці ДФС не є
експертами з ціни запчастин, що підлягають заміні в пошкодженому автомобілі. Тобто, митниці ДФС за основу
приймають висновок експерта, який в деяких випадках не є коректним.

Митна вартість
транспортних засобів

Проблемні питання

Контроль правильності визначення
митної вартості транспортних засобів
Згідно п.1 ст.54 МКУ. контроль правильності визначення митної вартості товарів
здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю і
митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної
При здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості
транспортних засобів враховується наступна інформація:
 технічного стану транспортних засобів зазначена в акті про проведення
митного огляду;
 перевіряється заявлена вартість з урахуванням марки, моделі, об'єму двигуна,
року виготовлення, типу двигуна, потужності, маси, показників одометра.

Визначення митної вартості
транспортних засобів
Частиною 1 статті 52 МКУ заявления
митної вартості товарів здійснюється
декларантом або уповноваженою ним
особою під час декларування товарів у
порядку, встановленому розділом VIII
МКУ. Згідно з частиною 2 статті 52 МКУ
декларант або уповноважена ним особа,
які заявляють митну вартість товару,
зобов'язані заявляти митну вартість,
визначену ними самостійно, у тому
числі за результатами консультацій
зорганом доходів і зборів.

Згідно положень статті 54 МКУ, для забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів(транспортних
засобів), посадова особа митного органу перевіряє відомості заявлені в наступних документах:


декларації митної вартості ( у випадках її подання);



зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів та доповнення до нього;



рахунок-фактуру (інвойс);



свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;



якщо рахунок сплачено, банківські платіжні документи;



транспортні (перевізні) документи, відповідно до умов поставки;



страхові документи, якщо страхування здійснювалось;



відомості щодо ціни товару, заявлені в уніфікованій митній квитанції МД-1 (для громадян);



враховуються відомості зазначені в Акті про проведення митного огляду(якщо такий складався);

декларанти можуть надавати додаткову цінову інформацію, яка була підставою для визначення митної вартості транспортного
засобу.



Відповідно до п.7 Наказу Державної митної служби України від 17.11.2005 року №1118 у випадках необхідності вирішення
питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД , митної вартості або порушення справи про
порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати деякі чи всі з перелічених документів:


митні документи країни придбання ТЗ;



сервісну книжку;



експертний висновок;



фотографії;



технічну документацію.

Рисунок 1 - Проблемні питання визначення митної вартості транспортних засобів
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Джерело: розроблено автором

Висновки та перспективи подальших досліджень. Слід відзначити, що митна
вартість товарів є однією з найбільш важливих категорій не тільки в системі митного
оподаткування, але й у системі митного контролю та митного оформлення та відіграє
ключову роль у системі митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Представлене дослідження є аналізом сучасного стану проблемних питань визначення
митної вартості транспортних засобів, що виявило певні прогалини як в законодавчому, а
саме: використання застарілої нормативної бази щодо митного контролю та митного
оформлення транспортних засобів та контролю за правильністю визначення митної вартості
транспортних засобів, розбіжності термінології у нормативно-правових актах. Це спричиняє
плутанину при прийнятті рішень посадовими особами так і в організаційному аспектах
визначення митної вартості транспортних засобів, а саме: відсутність спеціалізованих
довідників, відсутність офіційного роз’яснення щодо значення та заповнення граф технічних
паспортів транспортних засобів, виданих різними іноземними державами, тощо. Отже
виявлені в процесі аналізу проблемні питання мають як наукову цінність так і практичну.
В умовах сьогодення дані питання залишаються актуальними та потребують
подальшого дослідження і вдосконалення шляхом усунення прогалин в законодавстві щодо
виявлених проблемних питань, розроблення єдиного порядку дій посадових осіб митниці з
використання принципів Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх
транспортних засобів, одночасно узгоджених з положеннями Митного кодексу України та
міжнародних актів з питань визначення митної вартості та послідовності застосування
методів її визначення при прийнятті рішень про її коригування, що, унеможливить посадовій
особі самостійно, вибирати форму реалізації повноважень з контролю бази оподаткування
транспортного засобу. Вирішення зазначених проблем значно спростить роботу фахівців
органів доходів і зборів та полегшить визначення митної вартості декларантами.
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Problematic Issues of Determining the Customs Value of Vehicles
The purpose of this research is the study and analysis of issues of customs valuation vehicles. The practice of
determining the customs value of vehicles in Ukraine indicates the presence of certain issues, which leads to complaints
and court declarants appeal.
The article highlights the issues of the customs value of the vehicle and provides recommendations to address
them. In particular, singled out legal issue (outdated regulatory framework, lack of general methods for determining the
customs value of vehicles, etc.) and organizational (not software experts of income and fees relevant price information,
no official explanation as to the meaning and filling Count technical passports transport assets issued by various foreign
countries). Also schematically shown in the stages of determining the customs value of vehicles having problems.
The presented research is an analysis of the current state of problematic issues in determining the customs
value of vehicles, which revealed certain gaps in the legislative framework, namely: the use of an outdated regulatory
framework for customs control and customs clearance of vehicles and control over the correctness of determining the
customs value of vehicles, differences in terminology in legal acts. This causes confusion in decision-making by
officials and organizational aspects of determining the customs value of vehicles, namely: the absence of specialized
directories, the lack of an official clarification on the meaning and filling of the graph of technical passports of vehicles
issued by various foreign states, etc. Consequently, in the process of analysis, problematic issues have both a scientific
value and a practical one.
In the current situation, these issues remain relevant and require further research and improvement by
eliminating gaps in the legislation on identified issues, developing a common procedure for customs officials to use the
principles of the methodology of commodity expertise and assessment of road vehicles, which are simultaneously
coordinated with the provisions of the Customs Code of Ukraine and international acts on the determination of customs
value and the sequence of application of methods of its determination when making decisions about its adjustment,
which will make it impossible for an official to independently choose the form of realization of the powers to control
the tax base of the vehicle. Solving these problems significantly simplifies the work of the specialists of the revenue and
fee bodies and will facilitate the determination of the customs value by the declarants.
customs value, vehicles, problems, cost, customs duties
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Educational Сomponent of the Forming of Innovative-Integrated Structures in
Ukraine
The role of the educational component in the forming of innovative-integrated structures in Ukraine is
researched in the article. It is established that there is a strong relationship between the level of development of higher
education institutions and the level of clustering of a certain territory. Some indicators of activity of higher educational
institutions of Ukraine are considered. It was emphasized that in Ukraine there is a process of optimizing the network of
universities, academies and institutes. A comparative description of the expenditures on the sphere of higher education,
the position of the Global Innovation Index and the level of clusterization in the context of the countries of the world
and Ukraine is given. The attention is focused on the fact that the level of development of the network of higher
education institutions in the regions of Ukraine is related to the level of their innovation activity. The key peculiarities
of the transformation of approaches to the educational component in terms of its importance in the forming of
innovative-integrated structures are substantiated.
educational component, innovative-integrated structure, higher education, higher educational institutions, HEIs,
innovations
И.А. Царенко, асп.
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

Образовательная компонента формирования инновационно-интегрированных
структур в Украине
В статье исследована роль образовательной компоненты в формировании инновационноинтегрированных структур в Украине. Установлено наличие четкой взаимосвязи между уровнем развития
учреждений высшего образования и уровнем кластеризации определенной территории. Рассмотрены некоторые
показатели деятельности высших учебных заведений Украины. Подчеркнуто, что в Украине происходит
процесс оптимизации сети университетов, академий и институтов. Приведена сравнительная характеристика
расходов на высшее образование, позиций Глобального индекса инноваций и уровня кластеризации в разрезе
стран мира и Украины. Акцентировано внимание на том, что уровень развития сети образовательных
учреждений регионов Украины имеют связь с уровнем их инновационной активности. Обоснованно ключевые
особенности трансформации подходов к образовательной составляющей с точки зрения ее значимости в
формировании инновационно-интегрированных структур.
образовательная компонента, инновационно-интегрированная структура, высшее образование,
учреждение высшего образования, УВО, инновации

Statement of the problem. The forming of innovative-integrated structures at the present
stage is an effective instrument for enhancing the competitiveness of the regions and the national
economy in general. After all, it serves as a mechanism for optimizing the relationship between
government, business and educational institutions. As the foreign experience shows, the
introduction of such progressive forms of cooperation as innovative-integrated structures is
becoming prevalent in the world, as it enables to develop exports, attract investments, generate
research, technology transfer, develop small and medium-sized businesses, start-ups, technology
parks, educational institutions and labor force [6]. It is the strategy of the forming of innovativeintegrated structures, which allows all participants (business, state, educational institutions) gain the
additional competitive advantages under the influence of the aggregate synergistic effect.
Analysis of recent researches and publications. The various aspects of the forming of
innovative-integrated structures are the subject of scientific research of many domestic scientists.
For example, Boyko L. and Kudrya S. study the clusters as a grouping of the interconnected
companies and institutions that compete and cooperate with each other, and which are linked by a
system of market and other connections, which, in turn, constitute one of the most effective forms
of cooperation [1].
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Vyshnyakova I. characterizes the aspect of the forming of innovative-integrated structures,
including the positive experience of the forming and development of clusters in certain countries of
northern, eastern and central Europe [2].The research of Yermakova O. about the using of the
cluster model in the increasing of the competitiveness of Ukrainian regions is argumentable [4].
The role of clusters in ensuring the sustainable development of the territory and reveals the
forming of the territorial clusters as an instrument of regional development by Mamonova V., Kuts
Yu. and Makarenko O. [10].
Sokolenko S. in her research points to the existing problems and perspectives of the
strengthening of the competitiveness of the Ukrainian economy on the basis of a cluster approach
[13].
However, in spite of the exclusive attention of the scientists to the research of the positive
effect of the forming of innovative-integrated structures on the level of competitiveness of the
regions or the country as a whole, the recent importance of the educational component of the
forming of innovative-integrated structures in Ukraine and within individual regions has become a
relevant aspect, which enables the full potential of the territories to be discovered.
Statement of the objective. The purpose of this research is to study the educational
component of the forming of innovative-integrated structures at the present stage and the positive
effect of its development in Ukraine.
The main material. In general, the innovative-integrated structure is a set of business
entities, which are connected with each other by the network system of the financial and economic
relations, which are aimed to the increasing the efficiency of innovation activities of participants
through the optimization of resource provision. Such structures should include the scientific and
technical alliances, technopolises, technology parks, clusters and others [8].
However, despite on a fairly wide range of the existing types of innovative-integrated
structures, the formative components are common, in particular: the basic production; suppliers of
special equipment, raw materials, services, technologies; universities, standardization centers, trade
associations which are providing the specialized training, research, technical support; local
authorities and representatives of the state authorities in the region.
One of the components is the educational component. In order to establish the degree of
significance of education in the forming of innovative-integrated structures, we carried out a
correlation-regression analysis [18].
As a result, an existing interdependence between the development of education and the level
of clusterization of a certain territory was established. In particular, the relationship between cluster
development and university ranking depicted in Figure 1 has a notable correlation of 0.68. Besides,
we can see, that mean value of cluster development is 51.63.
The lowest value of cluster development among the countries is 22.13 score (minimum), the
highest is 78.78 score (maximum). The highest value is on 56.65 score higher than the lowest value
(dimension). The standard deviation is 12.58. Consequently, the variance, the square of the standard
deviation, is (12.58) * 2 = 25.16.
The asymmetry and the coefficient of variation are given with the corresponding standard
errors. The mean value of university ranking is 42.77. The lowest value of university ranking
among the countries is 7.06 score (minimum), the highest is 100.00 score (maximum). The highest
value is on 92.94 score higher than the lowest value (dimension). The standard deviation is 24.75
[18].
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Scatterplot: Cluster Development vs. University ranking (Casewise MD deletion)
N = 75
Mean = 51,631467
University ranking = -26,69 + 1,3453 * Cluster Development
Std.Dv . = 12,584691
Correlation: r = ,68414
Max. = 78,780000
Min. = 22,130000

40

Y : Univ ersity ranking
N = 75
Mean = 42,770000
Std.Dv . = 24,746711
Max. = 100,000000
Min. = 7,060000

20
0
120

University ranking

100
80
60
40
20
0
-20
10

20

30

40

50

60

70

Cluster Development

80

90 0

20

40

0,95 Conf.Int.

Figure 1 – The ratio of correlation between Cluster Development and University Ranking
Source: developed by the author using data from [18]

Thus, the obtained calculated results of our research indicate about influence the educational
component on the state of innovative-integrated structures and could be used by stakeholders as an
instrument for developing the innovative-integrated structures.
Taking into account the results of the correlation analysis, there is no doubt that the
successful formation of any form of innovative integrated structures requires the qualified
specialists, that is, the conditions must be created in the region/country for the training of the
specialized labor force through an education system, which is oriented to the relevant labor market.
Therefore, we consider it necessary to consider the main indicators of the activities of higher
educational institutions of Ukraine.
First of all, it is worth exploring in detail the dynamics of the number of higher educational
institutions in the period 1990-2017 (Table 1). As can be seen from the table 1, the number of
higher educational institutions of III-IV accreditation levels grew until 2008, a gradual reduction in
their number has been observed since 2009, given the policy of optimizing the network of
universities, academies and institutes, in particular: the change in the number of higher educational
institutions of III-IV accreditation levels in 2017 relative to 2010 - 64 units, 2000 - 30 units, and a
positive increase of 140 units relative to 1990. The opposite tendency is characteristic for the higher
educational institutions of I-II accreditation levels - a gradual reduction in the number, including: by
137 units in 2017 in comparison with 2010, by 296 units n comparison with 2000, and by 374 units
in comparison with 1990. A positive tendency during the period under review was observed from
1999 to 2003 years.
In general, we see that the largest proportion of colleges, technical schools, colleges have
such regions as: Vinnytsa (4.6%), Dnipropetrovsk (7.8%), Lviv (5.7%), Odesa (5.1%), Kharkiv
(8.4%) and city of Kyiv with 8.1% share in 2017 (7%), while the proportion in 2010 was as follows:
the Autonomous Republic of Crimea (3.4%), Dnipropetrovsk (6.1%), Donetsk (10.9%), Luhansk
(5.5%), Lviv (4.6%), Odesa (4.0%), Kharkiv (6.5%) and city of Kyiv (9.3%).
66

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

Table 1 – The dynamics of the number of higher educational institutions in the period 19902017, units
Academic year

Number of higher educational institutions, units
I-II accreditation levels
III-IV accreditation levels
1990/91
742
149
1991/92
754
156
1992/93
753
158
1993/94
754
159
1994/95
778
232
1995/96
782
255
1996/97
790
274
1997/98
660
280
1998/99
653
298
1999/00
658
313
2000/01
664
315
2001/02
665
318
2002/03
667
330
2003/04
670
339
2004/05
619
347
2005/06
606
345
2006/07
570
350
2007/08
553
351
2008/09
528
353
2009/10
511
350
2010/11
505
349
2011/12
501
345
2012/13
489
334
2013/14
478
325
2014/15
387
277
2015/16
371
288
2016/17
370
287
2017/18
372
289
Source: developed by the author using data from [11]

The largest share of universities, academies, institutes in 2017 have such regions as:
Vinnytsa (2.1%), Dnipropetrovsk (8.4%), Lviv (7.3%), Odesa (7.3%), Kharkiv ( 13.2%) and city of
Kyiv (23.3%), while the largest weight in 2010 was given to the following: the Autonomous
Republic of Crimea (4.3%), Dnipropetrovsk (7.2%), Donetsk (7 , 7%), Luhansk (2.9%), Lviv
(6.6%), Odesa (6.3%), Kharkiv (10.6%) and city of Kyiv (19.8%).
Comparing the specific weight in 2010 and 2017 years, we consider it appropriate to analyze
the change of the specific weight: in particular, the positive dynamics are typical for colleges,
technical schools of Vinnytsya (1.2%), Dnipropetrovsk (1.7%), Lviv (1.1%), Odesa (1.2%) and
Kharkiv (1.8%) regions and for universities, academies, institutes of Vinnytsa (0.7%),
Dnipropetrovsk (1.2%), Lviv (0.7%), Odesa (1.0%), Kharkiv (2.6%) regions and city of Kyiv
(3.6%).
In return the negative dynamics are inherent to the Autonomous Republic of Crimea (3.4%), Donetsk (-6.6%), Ivano-Frankivsk (-0.8%), Luhansk (-3.4%), Chernihiv (-0.1%) regions,
city of Kyiv (-1.2%) and Sevastopol (-1.0%) for colleges, technical schools and for universities,
academies, institutes of the Autonomous Republic of Crimea (-4.3%), Donetsk (-4.6 %), IvanoFrankivsk (-0.8%), Kirovohrad (-1.0%), Luhansk (-1.5%), Chernivtsi (-0.1%) regions and
Sevastopol (-1.1 %).
Thus, in view of the analysis of the above-mentioned tendencies, it should be noted that
Ukraine has a policy of optimizing the network of higher educational institutions.
From here, we consider it necessary to compare the number of population per 1 higher
educational institution in Europe, the CIS and Ukraine, in particular by comparing the number of
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higher educational institutions of university level in one of the European countries or the CIS
countries with higher educational institutions of all levels of accreditation in Ukraine (Table 2), due
to the inequivalence of interpretations of the higher educational institutions in national educational
standards.
Table 2 – The comparison of the countries of Europe and the CIS in terms of the number of
population per 1 HEI
Country
Liechtenstein
Greenland
Monaco
San Marino
Estonia
Latvia
Iceland
Bosnia and Herzegovina
Slovenia
Denmark
Cyprus
Georgia
Norway
Croatia
Switzerland
Poland
Finland
France
Belgium
Czech Republic
Ukraine
Slovakia
Sweden
Germany
the UK
Turkey
Europe and the CIS
CIS
EU-28

the number of
HEI
(Webometrics)
3
2
1
1
34
56
8
76
39
84
17
66
63
59
104
440
48
597
89
82
306
33
49
406
308
164
6041
1857
3555

Population,
thousand persons

the number of
population per 1 HEI

37 007
57 714
30 500
32 448
1 266 375
2 178 443
315 281
3 875 723
1 992 690
5 556 452
1 155 403
4 555 911
4 722 701
4 475 611
7 996 026
38 383 809
5 266 114
65 951 611
10 444 268
10 162 921
44 573 205
5 488 339
9 119 423
81 147 265
63 395 574
80 694 485
905 260 983
272 740 459
509 365 627

12 336
28 857
30 500
32 448
37 246
38 901
39 410
50 996
51 095
66 148
67 965
69 029
74 964
75 858
76 885
87 236
109 711
110 472
117 351
123 938
145 664
166 313
186 111
199 870
205 830
492 040
149 853
146 872
143 281

Source: developed by the author using data from [11]

Analyzing table 2, we do not observe a strong dependence. Moreover, in order to the
evaluation the correlation between the number of higher educational institutions and the number of
population per 1 HEI, the correlation coefficient was calculated, which is 0.17, and indicates a weak
direct dependence.
Further, we consider it necessary to analyze the number of higher educational institutions in
the regions of Ukraine and the number of persons in HEIs, including the graduated in the 2017/2018
academic year (table 3).
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Table 3 – The number of higher educational institutions and the persons in HEIs by regions
of Ukraine in the 2017/2018 academic year
Region

Number of
HEIs, units
accepted
Ukraine
661
323577
Vinnytsya rigeon
23
9366
Volyn rigeon
14
6018
Dnipropetrovsk rigeon
55
25061
Donetsk rigeon
29
7513
Zhytomyr rigeon
20
6911
Transcarpathian rigeon
14
5163
Zaporozhzhya rigeon
24
13191
Ivano-Frankivsk rigeon
16
8446
Kyiv rigeon
21
5708
Kirovohrad rigeon
16
3353
Luhansk rigeon
13
4738
Lviv rigeon
43
26687
Mykolaiv rigeon
17
6806
Odesa rigeon
40
21408
Poltava rigeon
18
9875
Rivne rigeon
14
7198
Sumy rigeon
14
7110
Ternopil rigeon
18
9701
Kharkiv rigeon
65
33294
Kherson rigeon
21
6027
Khmelnytskyi rigeon
18
6687
Cherkassy rigeon
16
6995
Chernivtsi rigeon
16
6835
Chernihiv rigeon
16
4281
Kyiv
100
75205
Source: developed by the author using data from [11]

Number of persons in HEIs
students
1538565
44955
25288
113079
32186
29942
23695
67444
37088
27545
14433
19120
123148
31640
107517
46224
32473
34604
40992
171298
26635
30983
37035
29873
20113
371255

graduated
421131
9495
7480
31208
8747
8097
5480
19548
10960
8404
4442
5333
32222
8484
31914
12383
10782
9582
10792
42672
7735
8289
12537
8178
6137
100230

23,80

Analyzing Table 3, we observe that during the analyzed period the highest number of HEIs
is characteristic for Kyiv and such regions as Kharkiv, Dnipropetrovsk, Lviv and Odesa. According
to Figure 2, the ratio of the number of graduates per 1 HEI in these regions is the highest. That is,
despite on the extensive network of HEIs in these regions and the capital, the contingent of students
and the number of graduates is quite high, which indicates the high level of labor potential of these
regions. Moreover, according to the preliminary studies (CEFE 2018), the availability of such
network of HEIs forms a significant potential in the direction of innovation activity, including
forming innovative-integrated structures.
25
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Figure 2 – The ratio of the number of graduates per 1 HEI
Source: developed by the author using data from [10]

69

7,65

7,58

7,41

10

4,64

15

10,13

20

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

Instead, the catastrophic situation is typical of such regions as Kirovohrad, Luhansk and
Transcarpathian, for which the ratio of the number of graduates per 1 HEI is 1.05, 1.27 and 1.30
respectively, which is 20 times lower than the value for Kyiv and 7 times for Dnipropetrovsk,
Odesa and Lviv regions. It should be noted that if in Luhansk and Transcarpathian the number of
HEIs in Ukraine is one of the lowest - 13 and 14 units respectively, then in the Kirovohrad region
there are 16 HEIs, that, for example, are 2 units more than in the Sumy region (where the ratio of
the number of graduates per 1 HEI is 2.28).
Given the significant role of the educational component in the forming of innovativeintegrated structures, we consider it appropriate to characterize in more detail the state of innovation
transformations in the field of higher education, which can only be realized through financing.
Taking into account the table 4, we observe that the expenditure on the sphere of higher
education in absolute terms shows the significant disparities in the countries from 340 dollars US
per 10,0 thousands population to 15,139 dollars per 10,0 thousands population.
Table 4 – The comparative description of the expenditures on the sphere of higher
education, the position of the Global Index of Innovation and the level of clusterization by the
countries of the world and Ukraine in 2016

Country

the USA
Switzerland
Denmark
the UK
Sweden
Finland
Netherlands
Singapore
Canada
Australia
Czech Republic
Slovenia
Hungary
Poland
Slovakia
Ukraine

2,6
1,2
1,7
1,8
1,7
1,8
1,7
1.1
2,5
1,7
1,3
1,2
1,3
1,4
1,1

the
expenditures
on the sphere
of higher
education in
absolute terms,
mln. dollars
USA
482,8
6,4
4,9
50,6
8,3
4,3
14,8
3,0
40,8
20,1
4,8
0,8
3,5
14,8
1,9

1,6

1,4

the expenditures
on the sphere of
higher education
as a percentage
of GDP, (%)

the expenditures on
the sphere of higher
education, for 10
the position of the
thousand person of
Global Index of
the population
Innovation
(thousands dollars
USA)

the level of
clusterization

15 139
7 712
8 575
7 949
8 520
7 751
8 739
5 557
11 481
8 569
4 579
3 906
3 557
3 852
3 436

61,40 (4)
66,28 (1)
58,45 (8)
61,93 (3)
63,57 (2)
59,90 (5)
58,29 (9)
59,16 (6)
54,71 (15)
53,07 (19)
49,40 (27)
45,97 (32)
44,71 (33)
40,22 (39)
41,70 (37)

5,6 (1)
5,1 (14)
4,6 (22)
5,3 (6)
5,0 (16)
4,9 (18)
5,3 (7)
5,2 (12)
4,7 (20)
4,0 (43)
3,8 (59)
3,5 (87)
3,4 (96)
3,7 (71)
3,9 (51)

340

35,72 (56)

3,0 (125)

Source: compiled by the author using data from [7]

Thus, the support and development of the tertiary sector create the conditions for the
forming of modern innovative-integrated structures, which are extremely important for the
development of regions, as evidenced by the positive experience of foreign countries, which are
assimilated on the principles of the triple spiral model.
So, taking into account the intensification of the innovation development of the countries of
the world and the moderately slow pace of such processes in Ukraine, as evidenced by the structure
of the economy and a small number of innovative-oriented enterprises, as well as the lack of
widespread innovative-integrated structures, in particular the involvement of higher education
institutions in their creation cells of innovation, changing the requirements for the national system
of higher education, that is the educational component of their forming, is relevant in the context of
70

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

the emergence of innovative-oriented structures, in particular:
– the changes in requirements for graduates: it is not just persons who have received a
certain list of knowledge within the course, but also those who have skills and ability to continue
their lifelong learning (learning to learn), the ability to independently search for the necessary
information from a large array and its direct analysis/syntes;
– the change of the philosophy of the education itself: the dissemination of the interactive
model of the partner relationships between professors and students as a subject with the subject, in
contrast to the existing "model of subject-object";
– the educational environment that provides the possibility of proffesors to play the role of
a guide on the way of "gaining knowledge" at such universities;
– the services of higher education are gradually increasing as a result of the intensification
of the internationalization of services with the growth of the number of foreign students abroad;
– the universities are becoming more global, which are requiring the application of the
new criteria for the evaluation of quality in a global dimension;
– the system of the higher education system is becoming not only the producer of the
educational services and a new knowledge for their stakeholders (with their own centers, powerful
research centers and laboratories that can be used by students of such universities), as well as their
consumer by creating the powerful research centers at such universities, which would be actively
involved in the introduction of innovations in the various spheres of economy and innovation
activities;
– the attractiveness of educational hubs is expanding;
– the technologies are becoming increasingly important for education all over the world;
– cooperation in the educational environment by the creation of consortia is becoming
more widespread;
– the change of the principle of regulation of the sphere of higher education by the state,
since competition between the HEIs is growing due to the lack of borders in the educational
environment;
– the necessity of involving the HEIs in project activities, which are aimed at solving both
the national and global problems of the countries of the world [3].
So, the adaptation of progressive practices of the developed countries of the world will
enhance the innovation processes both in sphere of higher education and in the national economy as
a whole, as a result, will create the prerequisites for the enhancing of its competitive position in the
international dimension, because the cluster-building tools are an effective means of ensuring the
sustainable development of territories, the more rational using of existing resources, creating a
favorable business environment, improving the level and quality of population’s life in whole.
Conclusions and prospects for further researchers. The conducted research allowed to
state that in modern conditions the role of the educational component in ensuring the sustainable
development of innovative-integrated structures is significantly increasing. The strengthening of the
innovativeness of higher education institutions is an integral part of their future participation in such
structures. Because, as stated by the research, the educational component is not only one of the
components of the forming, but has the prevailing importance in terms of labor potential. The
research was established that there are disproportions in the development of higher educational
institutions of Ukraine by the regions and their contingent, that destabilizes the sustainable
development of the economy as a whole, because the basis for the development of foci of
innovation is radically different, as are the possibilities of the regions. In particular, the city of Kyiv
is the leader among the number of graduates of the HEIs) and Kirovohrad region, on the contrary, is
an outsider among all regions of Ukraine. If we analyze the level of innovative development of the
regions to the current state of development of higher education, we can observe a clear correlation
of indicators. This situation, on the one hand, characterizes exclusively the state of development and
the effectiveness of higher education in terms of territorial aspect, but this view, we consider, is
one-sided, because the situation is as an indicator of the potential of the regions in the future, in
particular the innovative activity of enterprises and the possibilities of forming the innovative71
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integrated structures on their terrotories. Because, classically, the latter are formed with the
participation of HEIs, and in some forms on the basis of HEIs, hence the power of development of
the educational network of the region is a key to the forming in the current or subsequent periods an
innovative-integrated structures.
The prospects for further scientific research in this direction are to find the ways to the
further enhance cooperation of higher education institutions with all subjects of innovation and
investment activities in the process of ensuring the sustainable socio-economic development of
territories and the creating conditions for the high-tech production and providing highly intelligent
types of services in the modern economic development countries of the world, which are require the
direct participation of scientists in these processes and commercialization of their scientific ideas.
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Освітня компонента формування інноваційно-інтегрованих структур в Україні
У статті досліджено роль освітньої компоненти у формуванні інноваційно-інтегрованих структур в
Україні. На підставі результатів кореляційно-регресійного аналізу встановлено наявність чіткої
взаємозалежності між рівнем розвитку закладів вищої освіти та рівнем кластеризації певної території.
Розглянуто деякі показники діяльності закладів вищої освіти України, зокрема: динаміку кількості закладів
вищої освіти у 1990-2017 роках, кількість закладів вищої освіти та осіб у них за регіонами України у 2017/2018
навчальному році, в тому числі, прийнятих, студентів та випущених, витрати на вищу освіту в абсолютному
виразі та інші.
Підкреслено, що в Україні відбувається процес оптимізації мережі університетів, академій та
інститутів. Динаміка контингенту в абсолютному виразі віддзеркалює демографічну тенденцію в країні та
демонструє наявну територіальну диспропорцію, яка відображена не лише у чисельності студентів, а у кількості
випущених по відношенню до одного закладу вищої освіти. Наведено порівняльну характеристику витрат на
вищу освіту, позицій Глобального індексу інновацій та рівня кластеризації в розрізі країн світу та України. Крім
того, проаналізовано чисельність населення, яке припадає на один заклад вищої освіти в деяких країнах
Європи, СНД та в Україні.
Обґрунтовано ключові особливості трансформації підходів до освітньої складової з точки зору її
значимості у формуванні інноваційно-інтегрованих структур, зокрема: зміни в вимогах до випускників,
філософії самої освіти, розширюється привабливість освітніх хабів, технології стають дедалі важливішими для
освіти, поглиблюється кооперація в освітньому середовищі, зміна принципу регулювання сфери вищої освіти
державою, необхідність залучення університетів до проектної діяльності, система вищої освіти стає не тільки
виробником освітніх послуг та нових знань для їх стейкхолдерів, університети стають все більш глобальними,
професорсько-викладацький склад відіграє роль гіда на шляху «добування знань» тощо.
освітня компонента, інноваційно-інтегрована структура, вища освіта, заклад вищої освіти, ЗВО,
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Зародження банківської кредитної системи в Російській імперії та
Наддніпрянській Україні у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст.
У статті досліджено та проаналізовано погляди економістів XVIII ст. на проблему кредитування,
акцентовано увагу на їх рекомендаціях щодо поліпшення кредитної системи. Досліджено основні економічні та
історичні аспекти формування банківської системи в Російській імперії у практичній площині. Визначено й
проаналізовано основні проблемні аспекти банківського кредитування. Обґрунтовано, що перспективи
подальшої розробки теми еволюції кредитування полягають в аналізі взаємодій різних кредитних установ,
вивченні досвіду органів влади у боротьбі із зловживаннями та незаконною діяльність лихварів.
асигнація, гроші, кредитна система, кредит, кредитний білет, позика
М.В. Орлик, асп.
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

Зарождение банковской кредитной системы в Российской империи и Приднепровской
Украине во второй половине XVIII – в начале XIX в.
В статье исследованы и проанализированы взгляды экономистов XVIII в. на проблему кредитования,
акцентировано внимание на их рекомендациях по улучшению кредитной системы. Исследованы основные
экономические и исторические аспекты формирования банковской системы Российской империи в
практической плоскости. Определены и проанализированы основные проблемные аспекты банковского
кредитования. Обосновано, что перспективы дальнейшей разработки темы эволюции кредитования
заключаются в анализе взаимодействий различных кредитных учреждений, изучении опыта органов власти в
борьбе с злоупотреблениями и незаконной деятельность ростовщиков.
ассигнация, деньги, кредитная система, кредит, кредитный билет, заём

Постановка проблеми. Кредитування займає важливе місце в соціальноекономічному розвитку більшості країн. Актуальність питань кредитування зростає з
кожним роком, що пояснюється прагненням бізнесу до залучення додаткових фінансових
ресурсів, а фізичних осіб – до зростання рівня життя. Водночас активізація кредитування є
економічно важливою і вигідною не лише для позичальників, а й для банківських установ та
для стабілізації й розвитку економіки держави загалом. Його роль сьогодні значно зростає і в
Україні, незважаючи на фінансово-економічну нестабільність та погіршення
макроекономічних показників.
Разом з тим, кожному історичному етапу становлення незалежної України
відповідають певні особливості розвитку банківської системи в цілому та банківського
кредитування, зокрема, дослідження яких дозволяє виявити фактори, які визначали
організацію та умови надання банківських послуг. Отже, дослідження історичних аспектів і
специфіки зародження та розвитку банківського кредитування в різних регіонах України є
важливим при розробки концепції подальшого розвитку банківської системи України.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливі аспекти питання теорії
кредитування XVIII та XIX ст. представлені в наукових працях таких відомих дослідників
фінансів та кредиту: М. Бунге «Основания политической экономии» [2], «Теория
кредита» [3], А. Смит «Добробут націй. Дослідження про природу добробуту націй» [17].
Питання формування та еволюції кредитування в російській імперії досліджували
П. Мігулін «Наша банковая политика (1728 – 1903)» [9], О. Гур’єв «Очерки развития
кредитных учреждений в России» [5], І. Гиндин «Русские коммерческие банки: из истории
финансового капитала в России» [7], «Банки и промышленность в России» [6],
«Государственный банк и экономическая политика царского правительства» [8], М. Чулков
«Историческое описание российской коммерции» [19].
___________
© М. В. Орлик, 2018
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Однак, питання еволюції кредитування в Наддніпрянській Україні, яка в
досліджуваний період входила до складу Російської імперії, висвітлені недостатньо.
Проблематика теорії як державного, так і комерційного кредиту не втратила практичного
застосування і в сучасних умовах. Більше того, широкий період дослідження проблеми
дозволяє на основі історичного досвіду прогнозувати та моделювати майбутній розвиток
сучасної кредитної системи України.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження банківської кредитної системи в
Наддніпрянській Україні на етапі зародження банківської системи в Російській імперії в
другій половині XVIII ст. та аналіз наукової думки сучасників досліджуваної епохи.
Виклад основного матеріалу. Один із фундаторів економічної теорії А. Сміт у своїй
праці «Добробут націй. Дослідження про природу добробуту націй» розглядає гроші, надані
в ренту як особливий капітал, котрий з одного боку дає прибуток кредитору, а з іншого – дає
необхідні фінансові ресурси позичальнику для розвитку або стабілізації роботи його
підприємства. Автор виділяє в окрему групу споживчі кредити та визначає їх як прояв
марнотратства. Цю позицію відомий економіст обґрунтовує тим, що гроші, витрачені на
задоволення споживчих потреб, не принесуть дивідендів, тому дані зобов’язання або
зменшуватимуть доходи в майбутньому, або спонукатимуть до зменшення кількості
нерухомого майна у позичальника. Також в окрему категорію А. Сміт відносить
землевласників та зазначає: «Єдина категорія людей, котрим зазвичай позичають гроші, не
очікуючи, що вони дадуть їм якесь прибуткове використання, – це землевласники, що
позичають під заставу своїх маєтків» [17, с. 215]. Основною причиню такого явища було те,
що землевласники зазвичай робили позики для сплати зобов’язань за попередніми боргами
перед лихварями.
Важливий доробок в аспекті розуміння економічної думки XVIII ст. щодо тогочасних
кредитних і комерційних відносин зробив М. Д. Чежов. Дослідник у працях, присвячених
історії комерції в Російській імперії, описав економічне середовище та фінансову систему
Російської імперії за період від Петра І до Катерини ІІ та визначив, що кредитування в
Російській імперії в період до створення перших банків здійснювалося через «Комерцколегії», а під терміном «кредити» розумілися позики, спрямовані на стимулювання торгівлі
з іноземними контрагентами та іншої комерційної діяльності шляхом надання фінансової
допомоги у проведенні ярмарок. Акцентовано, що кредити видавалися на сплату укладених
догорів на підставі торговельних записок [20, c. 130]. Водночас унаслідок відсутньої
банківської системи була ускладнена система повернення кредитів, оскільки, взявши позику
в одній колегії, позичальник не міг повернути борг до іншої колегії. Проте автор зауважував,
що кредитування часто здійснювалося на основі самокредитування – це коли крупні
ремісники і купці надавали товар під реалізацію з розстрочкою оплати більш дрібним
торгівцям [19, c. 226]. Таким чином, в ті часи в Російській імперії не приділялася увага
питанням кредитування – проблеми пошуку фінансових ресурсів мали вирішуватися
купцями і промисловцями самостійно, що спонукало їх до створення певного роду
кредитних відносин, які б могли стимулювати попит на їх товари.
Для економіки Російської імперії друга половина XVIII ст. стала відправною точкою у
розвитку не лише банківництва, а й зародження кредитної системи. Звісно, не можна
стверджувати, що кредитування до виникнення перших російських банків в імперії не було.
Але для уряду тогочасної Російської імперії це була справжня інновація, яка хоч із
запізненням майже в 5 століть, але все ж дісталась імперії.
Досить цікавим є те, що процес зародження банківської кредитної системи в
Російській імперії відрізнявся від західноєвропейського. Якщо в останніх перші банки
створювалися на основі приватного капіталу, то російські банки від початку були
державними, а відтак і максимально негнучкими.
Першим банком, який відповідно до імперського законодавства міг здійснювати
кредитну діяльність, став у травні 1754 р. Державний Позиковий банк [10, c. 87], котрий
через специфіку своєї роботи також мав назву Дворянський банк. У цей період єдиною
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альтернативою для отримання кредитних коштів були лихварі, котрі надавали позики під
високі відсотки 12 – 20% [10, c. 87]. Зазначений банк надавав короткострокові кредити на
суми від 500 до 10000 руб. строком до одного року під 6% річних під заставу маєтності,
золота, срібла, діамантів та перлів [10, c. 87]. Цим же указом було засновано відділення цього
банку в Санкт-Петербурзі та Москві. При цьому, якщо позичальник займав кошти у
відділенні банку Санкт-Петербургу, то повертати борг мав виключно у відділення за місцем
отримання позики. Слід відзначити, що під заставу приймались маєтки, землі та села
виключно із селянами та дворовими людьми у співвідношенні 500 руб. за кожні 50 осіб
чоловічої статі. Проте в перших редакціях указу містились дуже лояльні статті відносно
позичальників, а саме: «а станет просить на такое ж время, как в первом обязательстве
написано, а не болем году, тога взять с него со всей же займаной суммы считая на год
наперед под те же проценты с рубля» [10, c. 89]. При цьому перекредитування відбувалося
під теж саме майно. На практиці ж позичальник, сплативши в кінці року 6% за перший рік
користування кредитом та сплативши відразу 6% за наступний рік, міг відтермінувати час
погашення ще на рік. Такою послугою без штрафних санкцій та без відчуження майна
позичальник міг скористатися двічі за одним договором, а це означало, що фактично
короткостроковий річний кредит перетворювався на довгостроковий: «а более трех лет уже
конечно не выдавать» [10, c. 90]. У разі, якщо по закінченню третього терміну позичальник
не повертав кошти, то закладене майно продавалося через аукціон. У випадку, якщо продаж
майна через аукціон приніс більше коштів ніж позичальник винен, то надлишок повертався
останньому [10, c. 90]. Якщо в результаті аукціону коштів було недостатньо для погашення
боргу, то продавалося й інше майно позичальника, яке знаходилося в його власності.
У 1754 р. було створено Комерційний банк [21, c. 270] із капіталом в 500.000 руб.
Основними клієнтами цього банку було купецтво. Кредити надавалися на 1 рік за кредитною
ставкою 6 % річних, під заставу товарів, золота, срібла, а також на підставі свідоцтв та
атестатів магістратів, котрі були своєрідними поручительствами. При цьому, умови надання
кредитів (позик), у Комерційному банку були запозичені у Дворянського банку. Основною
проблемою банку був фатальний прорахунок, закладений в самому законодавстві, котрий
давав право позичальникові без ніяких санкцій відстрочувати повернення вкладів і цим
самим переводити їх із рангу короткострокових у довгострокові, що в подальшому призвело
до знекровлювання банку та його ліквідації у 1762 р. [21, c. 270].
Зазначені банки хоч і започаткували практику банківського кредитування, але все ж
залишались певні недоліки. По-перше, кредит не був доступний для всіх заможних верств
населення, котрі його потребували. По-друге, поширювалися зловживання з отриманням
кредитів дворянами, які передавали зазначені кошти лихварям для подальшого надання цих
грошей у борг під значно вищі відсотки. Ситуацію намагався виправити генерал
П. І. Шувалов, котрий запропонував створити Мідний банк, фінансовим капіталом якого
мали стати карбовані монети із застарілих або трофейних гармат [22, c. 162].
У липні 1758 р. такий банк був заснований. Цей банк також мав відсоткову ставку за
кредитами 6% річних. Термін кредитування становив 1 рік із можливістю продовження його
додатково до 3-х років. Загалом, було створено два відділення цього банку в Москві та
Санкт-Петербурзі. Одним із завдань Мідного банку було не лише залучення нових
позичальників та вкладників, а й більш ширше залучення в грошовий обіг мідних монет
[9, c. 2]. Початковий ресурс для кредитної діяльності цього банку складав 2 млн. руб. в
мідній монеті. Мідний банк мав право кредитувати як дворян, так і купецтво на тих самих
умовах, що й у Дворянському банку. А вклади приймалися на рівних правах для обох
зазначених категорій населення [11, с. 245]. У разі, якщо позичальник не бажав отримувати
кредитні кошти у мідній монеті, то йому надавався «походной и росходный лист», який
передавався у Головний банк, де він міг отримати кошти в потрібному номіналі. Проте
Мідний банк продовжував здійснювати кредитування переважно в мідній монеті, а
позичальник був зобов’язаний повернути борг у пропорції не менше 75% срібною
монетою [18, c. 87].
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Паралельно в березні 1760 р. за ініціативою П. І. Шувалова було створено
Артилерійський банк, котрий також здійснював операції з мідними монетами. Цьому банку
також було надано права карбування коштів із застарілих гармат, які в подальшому
спрямовувалися на кредитування промисловців та дворян [14, c. 437]. Оскільки емісія мідних
грошей не регулювалася і не контролювалася законодавчо, то за період діяльності цих банків
було викарбовано приблизно 8,5 млн. рублів, що ледь не призвело до чергової фінансової
кризи в імперії. У результаті чого, відповідно до Указу Петра ІІІ, Артилерійський банк в
1762 р. припинив емісію нових грошей, а в 1763 р. був ліквідований разом із Мідним
банком [18, c. 88].
У 1768 р. було створено Асигнаційний банк у Москві та Санкт-Петербурзі, котрим
було надано виключне право на емісію асигнацій в обмеженій кількості – до 5 млн. руб. У
кожному з відділень цього банку було сформовано розмінні фонди у розмірах по 0,5 млн.
руб. мідними монетами та 1 млн. асигнаціями. Для підвищення довіри до нових асигнацій у
державну казну приймалися податки саме асигнаціями, котрих мало бути не менше 5% від
загальної суми сплачених податей [9, c. 2]. На початку свого існування цей банк приносив
значні прибутки: в 1771 р. прибуток від баку склав 10,7 млн. руб., що становило майже 11%
від загального доходу держави [1, c. 92–98]. У 1774 р. через Асигнаційний банк було
випущено в обіг 20 млн. руб. асигнаціями. Згодом у 1781 р. були відкриті відділення цього
банку і на території сучасної України [12, с. 302], а саме в м. Києві, Ніжині та Харкові. За
1781-1786 рр. загальна сума випущених асигнацій склала 46 219 250 руб.
Проте, як зазначав відомий економіст П. Мігулін, ситуація із курсом ще залишалася
стабільною, незважаючи на стрімку емісію [9, c. 5]. Фактично, цей банк держава
використовувала для латання бюджетних «дірок» і поступово нарощувала емісію. Вже в
1787 р. було випущено асигнацій на суму 50 млн. руб. із подальшим зростанням асигнаційної
маси до 100 млн. руб. (рис.1).
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Рисунок 1 - Динаміка емісії асигнацій (1769-1796 рр.), тис. руб.
Джерело: побудовано автором з використанням [4, c. 49]

Саме питання випуску в обіг асигнацій сприяло створенню в 1786 р Державного
Позикового банку, котрий мав тісну співпрацю з Асигнаційним банком. Для кредитування
дворянства Позиковому банку було надано 22 млн. руб. та 11 млн. руб. для кредитування
міст. Основними умовами кредитування були такі: для дворянства комісія складала 5%
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річних та 3% в погашення тіла кредиту строком до 20 років, а для міст 4% і ті ж 3% на
погашення тіла кредиту строком до 22 років [13, c. 616]. Незважаючи на стрімку інфляцію,
викликану постійними війнами та намаганням Російської імперії вирішити свої економічні
проблеми емісією все нових асигнацій, банк продовжував своє існування аж до реформи
Олександра ІІ.
Наприкінці правління Катерини ІІ у 1788 р. у Воронежі був створений перший в
Російській імперії Воронезький банк, котрий практикував надання позик, користуючись
кредитними білетами. Згодом, вже за правління Павла І, в Російській імперії був створений
Допоміжний банк для дворян (1798 р.), в якому продовжили практику кредитування
спеціальними кредитними білетами, що мали назву «Особые билеты» номіналом в 500 руб.
Кредити цим банком надавалися терміном на 25 років. Як зазначив П. Мігулин, основною
ціллю новоствореного банку була допомога дворянству позбутися боргів перед лихварями,
котрі на кабальних умовах надавали їм позики [9, c. 12]. Проте банк проіснував менш ніж
півтора руку і був ліквідований у травні 1799 р. За такий короткий час банком було видано
довгострокових позик на загальну суму 60 млн. руб., які на час припинення діяльності банку
не були погашені. Для погашення зобов’язань за цими кредитами в 1802 р. була сформована
особлива двадцятирічна комісія.
Необхідно відмітити, що на етапі зародження банківську систему переслідували
невдачі. Причини були різні:
– постійні відстрочки для позичальників, що призводило до дефіциту оборотного
капіталу в банках;
– надлишковий випуск монет та асигнацій, наслідком чого стала стрімка інфляція.
З метою поліпшення ситуації урядом Катерини ІІ вживалося ряд заходів. Так, було
прийнято зміни, що ускладнювали певні зловживання, зокрема: заборонили надавати
відстрочки по креiдитах та надавати кредити під поручительські грамоти магістратів
відповідно до яких у разі несплати по кредиту борг стягувався не з позичальника, а з
власності міста [15, c. 163]. Також не припинялася дискусія в наукових колах стосовно
стримування росу інфляції. Так, український учений, засновник Харківського університету
В. Каразін запропонував зняти мораторій на продаж землі, що, на його думку, могло б
вирішити проблеми інфляції асигнацій. За його словами, це дозволило б царату
розрахуватися із зовнішніми кредиторами та забезпечити асигнації валютними
резервами [16, c. 19].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження
дозволило зробити висновок, що перші спроби урядів Російської імперії у сфері банківського
кредитування мали певні труднощі, котрі негативно позначалися на економіці держави.
Основні проблеми, які з’явилися у банківському секторі економіки, були нерідко пов’язані із
жорстким державним регулюванням, вузькими рамками для саморегуляції та
непродуманістю впроваджених реформ. Банки, як один із основних елементів економіки,
мають швидко реагувати на економічні та політичні тренди, а надмірний тиск з боку держави
призводив до банкрутства перелічених вище банків. Суттєвою проблемою також стала
відсутність зацікавленості керівників банків у розвитку та просуванні своїх установ, що в
подальшому спонукало останніх до корупційних зловживань. Не менш важливою
проблемою для розвитку банківського кредитування в Російській імперії XVIII ст. була
слабка власна економічна школа та ігнорування світової практики з проблем кредитування.
Перспективи подальшої розробки теми еволюції кредитування мають місце в
контексті аналізу взаємодій різних кредитних установ. Також потребує особливої уваги
вивчення досвіду органів влади у боротьбі із зловживаннями та незаконною діяльність
лихварів.
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The Genesis of Banking Credit System of Russian Empire and Pridneprovskyi Ukraine іn the
Second Half of XVIII - the Beginning of the XIX
Lending plays an important role in the socio-economic development of the most countries. The urgency of
lending issues is increasing every year, owing to the desire of the business to attract additional financial resources, and
individuals to increase living standards. At the same time, activation of lending is economically important and
beneficial not only for borrowers, but also for banking institutions and for stabilizing and developing the country's
economy as a whole. His role today is growing significantly in Ukraine, despite the financial and economic instability
and the deterioration of macroeconomic indicators.
The purpose of the research is to study banking and credit system in the Dnieper Ukraine at the initial stages of
the banking system in the Russian Empire in the second half of the XVIII century and an analysis of the scientific
thought contemporaries of the studied era.
It was found, that the first attempts by the governments of the Russian Empire in the area of bank lending had
certain difficulties that negatively affected the state's economy. The main problems that have emerged in the banking
sector of the economy were often related to rigid State regulation, narrow confines of self-regulation and poorly
conceived reforms that were carried out. Banks as one of the key elements of the economy should react quickly to
economic and political trends, and undue state pressure has led to the bankruptcy of the above banks. A significant
problem was the lack of interest of the bank's managers in developing and promoting their institutions, which in the
future prompted them to abuse of corruption. No less important problems for the development of bank lending in the
Russian Empire of the XVIII century were its weak economic school and ignoring global practice in lending.
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Сучасні аспекти нормування праці управлінського персоналу на
промислових підприємствах та в наукових організаціях
В статті розглянуто сучасні аспекти нормування праці управлінського персоналу на промислових
підприємствах та в наукових організаціях. Визначено категорії управлінського персоналу, які виділяються
різними дослідниками. Висвітлено характер праці управлінського персоналу та роль нормування праці в
економічній діяльності підприємства. Систематизовано основні проблеми в галузі нормування праці
управлінського персоналу на промислових підприємствах та причини, що їх обумовлюють. Досліджено
фактори та ступень впливу на нормування праці управлінського персоналу промислових підприємств
Південного регіону. Сформульовано вимоги стосовно удосконалення системи нормування праці управлінського
персоналу на промислових підприємствах.
управлінський персонал, нормування праці, промислове підприємство, фактори нормування праці,
проблеми нормування праці, система управління нормуванням праці, інформаційно-комунікаційна
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Современные аспекты нормирования труда управленческого
промышленных предприятиях и в научных организациях

персонала

на

В статье рассмотрены современные аспекты нормирования труда управленческого персонала на
промышленных предприятиях и в научных организациях. Установлены категории управленческого персонала,
выделяемые различными исследователями. Освещен характер труда управленческого персонала и роль
нормирования труда в экономической деятельности предприятия. Обозначены основные проблемы в области
нормирования труда управленческого персонала на промышленных предприятиях и причины, которые их
обуславливают. Исследованы факторы и степень влияния на нормирование труда управленческого персонала
промышленных предприятий Южного региона. Сформулированы требования по усовершенствованию системы
нормирования труда управленческого персонала на промышленных предприятиях.
управленческий персонал, нормирование труда, промышленное предприятие, факторы нормирования
труда, проблемы нормирования труда, система управления нормированием труда, информационнокоммуникационная подсистема, научно-исследовательский труд, научно-исследовательская работа

Постановка проблеми та її актуальність. В останні десятиліття діяльність у сфері
нормування праці на промислових підприємствах здійснюється несистематично, в
основному активізуючись в період впровадження нової техніки і застосування нових
технологій. Внаслідок цього знизилася питома вага працівників, які займаються
нормуванням праці [1]. Перехід до нових умов господарювання призвів до відмови держави
від прямого втручання в управління багатьма процесами у сфері праці, до скорочення обсягу
робіт, а в деяких галузях і до припинення діяльності в області розробки і впровадження
прогресивних норм і нормативів. Створена за планово-централізованої економіки
нормативно-методична база застаріла і не може повною мірою застосовуватися для
сучасного виробництва. Порушені тісні взаємозв'язки та взаємодія підприємств і організацій,
що займаються прикладними дослідженнями у сфері нормування праці. Практично відсутній
моніторинг стану нормування праці по окремих галузях економіки, не ведеться розробка
типових норм і нормативів з праці, не здійснюються фундаментальні дослідження в даній
області.
___________
© О.М. Коваленко, О.В. Станіславик, К.О. Танащук, 2018
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Успішне функціонування підприємств багато в чому обумовлене станом нормування
праці управлінського персоналу, яке в сучасних умовах ринкової економіки є засобом
підвищення ефективності праці не тільки працівників, зайнятих у сфері управління, але і
працівників підприємства в цілому.
В результаті суттєвих економічних змін, зростання обсягів промислового
виробництва в оборонній промисловості, зростає потреба не тільки у кваліфікованих
робітниках, а й у фахівцях з управління виробничою діяльністю.
Важливу роль для забезпечення успішного функціонування промислових підприємств
відіграють наукові організації.
У сучасній ситуації норми праці необхідні для більш ефективного управління
науковою організацією з багатьох причин. По-перше, вони є інструментом планування
науково-дослідних робіт і витрат на їх виконання. По-друге, норми праці є інструментом
управлінського обліку і аналізу витрат праці. По-третє, норми праці служать необхідною
передумовою для визначення результативності праці науковця і «ув'язування» оплати його
праці з досягнутими результатами. По-четверте, встановлені норми праці виступають одним
з найважливіших стимулів і повинні слугувати основою системи стимулювання
результативної праці науковців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У практиці вітчизняних підприємств
нормування традиційно розглядається як одна зі складових оплати праці, оскільки дає змогу
встановлювати обґрунтовані норми її витрат, сприяє виявленню і використанню резервів
зростання продуктивності праці, зниженню собівартості й трудомісткості виготовлення
продукції, стимулює підвищення кваліфікації працівників [2].
Проблемам нормування праці приділяється значна увага з боку багатьох спеціалістів у
цій сфері. Так, провідними роботами з нормування праці є роботи таких авторів: А. Колота
3, М. Тарана 4, М. Софинського 5, А. Зубкової, Л. Суєтиної, В. Брильова 6, В
Потуданської 7, М. Бухалкова 8. У якості першочергових заходів поліпшення нормування
праці розглядається вдосконалення правового, науково-методичного, нормативного,
кадрового та інформаційного забезпечення.
Теоретичним підґрунтям даної роботи стали наукові праці А. Гастєва 9, Б. Генкіна
10, 11, П. Керженцева 12, А. Кібанова 13, А. Колота 14, С. Савкова 15, Л. Синяєва
16, Ф. Тейлора 17, Т. Шульгіної 18, де велика увага приділялась сутності, призначенню
та специфіці управлінської праці, проблемним питанням планування чисельності персоналу,
нормування праці в цілому й управлінської праці зокрема.
Разом з тим залишається не висвітленою сучасна роль нормування праці в
економічній діяльності підприємства, чітко не визначено проблеми в галузі нормування
праці управлінського персоналу на промислових підприємствах, їх причини, фактори, що
впливають на цей процес та всі аспекти, що зумовлюють його ефективність та підвищення
продуктивності праці промислово-виробничого персоналу підприємства.
Наукова і науково-технічна діяльність в Україні здійснюється переважно в державних
організаціях, чисельність яких складає левову частку від загального числа організацій, що
виконували наукові дослідження і розробки та відносяться до всіх форм власності. Дані
наукові організації функціонують переважно у формі державних бюджетних установ, які
освоюють дуже суттєвий відсоток державних коштів на дослідження і розробки.
Таким чином, перед науковими організаціями постає завдання розробки систем
нормування праці.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних аспектів нормування
праці управлінського персоналу на промислових підприємствах та в наукових організаціях та
обґрунтування напрямів її удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Праця управлінського персоналу є більш широким
поняттям, ніж управлінська праця, оскільки управлінський персонал, окрім власне
управлінської праці, здійснює й інші види розумової праці. Існують різні підходи до
виділення категорій управлінського персоналу (табл. 1).
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Таблиця 1 – Категорії управлінського персоналу, які виділяються різними
дослідниками
№
1

Область
діяльності
Менеджмент

Категорії управлінського
персоналу
Керівники (менеджери)

Керівники (менеджери)
2

Кадровий
менеджмент,
управління
персоналом

3

Економіка праці

4

Організація,
нормування і
оплата праці

Керівники (менеджери)
Керівники (менеджери)
Керівники та спеціалісти
Керівники, фахівці, інші
службовці (технічні
виконавці)
Керівники, фахівці, інші
службовці (технічні
виконавці).
Керівники, фахівці, інші
службовці (технічні
виконавці)
Керівники, фахівці, техн.
виконавці

Дослідники
М. Альберт, Дж. Вудворд, Л. Гьюлік,
В. Грейкюнас, Дж.К. Лафта,
Х. Мінцберг, Д. Макгрегор, Т. Махоні,
М.Х Мескон, Дж. Одіорне,
Ф.У. Тейлор, П. Фрост, Ф. Хедоурі
А.В. Бєляев, Ю.В. Васильєв,
А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухін,
В.І. Парахіна, Л.І. Ушвицкий
Б.И. Беккер, Г. Десслер, Ю. Пасс,
Л. Стаут, Д. Ульріх, М.А. Хьюзлід,
М. Хільб
М.А. Винокуров, В.В. Гончаров,
Н.А. Горєлов, В.М. Цвєтаєв,
В.І. Шкатулла
А.П. Єгоршин, В.П. Пугачьов
В.Р. Веснін, В.А. Дятлов, А.Я. Кібанов,
В.В. Травін
И.М. Алієв, Л.П. Владімірова,
Н.А. Горєлов, Ю.П. Кокін,
Ю.М. Остапенко, А.И. Рофе
Б.В. Бичін, С.В. Малінін, Ю.В. Одєгов
І.Б. Омельченко, Е.В. Шубенкова
Б.М. Генкін, А.С. Головачов

Джерело: узагальнено та систематизовано авторами

Саме у керівників висока частка розумової праці, і їх діяльність спрямована на
прийняття управлінських рішень, тому дану категорію необхідно розглядати в якості
управлінського персоналу.
На нашу думку, варто погодитися з дослідниками, які характеризують працю
управлінського персоналу як розумовий, творчий, різноманітний і нестабільний труд.
На основі огляду підходів різних авторів до визначення сутності поняття «праця
управлінського персоналу» можна зробити висновок, що управлінський персонал здійснює
оперативний і стратегічний вплив працівників управління на діяльність підприємства з
використанням інформаційних і комунікаційних систем, спрямований на раціональне
використання ресурсів підприємства, і маючий творчий, різноманітний і нестабільний
характер.
Ми вважаємо, що праця управлінського персоналу в сучасних умовах носить, крім
того, підприємницький, інноваційний та інформаційно-комунікаційний характер (рис. 1).
Праця управлінського персоналу як економічна категорія в ринковій економіці носить
підприємницький характер і відображає інтереси підприємця. Саме такий тип виробничих
відносин визначає мету, характер і роль управління і, отже, працю управлінського персоналу.
Таким чином, характер праці управлінського персоналу обумовлюється власністю на засоби
виробництва, економічними і правовими законами, що діють у суспільстві. Якщо працівник
сфери управління не є власником, то він повинен володіти підприємницькими якостями, щоб
його праця була ефективною [19].
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Характер праці
управлінського
персоналу

Підприємницький

Розумовий

Інформаційнокомунікаційний

Різноманітний і
нестабільний

Інноваційний

Творчий

Рисунок 1 – Характер праці управлінського персоналу
Джерело: розроблено авторами

Інноваційний характер праці в умовах сучасної інноваційної економіки, в якій основу
виробництва конкурентоспроможної продукції складають знання та інформація,
сформувався на базі різкого підвищення складності праці, що вимагає високої кваліфікації
управлінського персоналу. Специфіка інноваційних процесів зумовлює особливий характер
праці управлінського персоналу в цій сфері, а також своєрідності вимог, що пред'являються
до нього.
Праця працівника носить творчий характер, припускає наявність різнобічних знань,
схильність особистості до аналітичної діяльності та вміння концентруватися в певні етапи на
конкретних проблемах. Зазначені обставини висувають високі вимоги до кваліфікації
сучасних управлінців: вони повинні володіти науково-технічним та економікопсихологічним потенціалом, якостями вченого-дослідника, умінням створювати творчі
колективи, займатися пошуком і поширенням інновацій, бути кваліфікованими
менеджерами, здатними оцінити ефективність нововведень і управління інноваціями.
Крім того, праця керівника в даний час є інформаційно-комунікаційною. Нові
технології комунікацій вдосконалюють якість пошуку, розподілу, поширення, передачі,
обміну та використання інформації, впливають на створення нових знань, на компетентність
(а отже, на вміння, навички і досвід) управлінського персоналу, на генерацію їм нових ідей,
на вміння використовувати інтелектуальний капітал та інші складові інформаційнокомунікаційного ресурсу управлінського персоналу. Завдяки підвищенню ролі
інформаційно-комунікаційної діяльності створюються нові можливості об'єднання зусиль
для ефективної взаємодії. Управлінський персонал об'єднується в різноманітні
інформаційно-комунікаційні мережі на основі партнерства, співпраці, колегіальності,
взаємодопомоги і взаємоконсалтінгу [20].
Завдяки застосуванню і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у трудовій
діяльності керівників з'являється ряд можливостей, таких, як підвищення ефективності
технологій ділових процесів, дистанційне виконання певної частини роботи, паралельне
виконання багатьох процесів і скорочення їх тривалості. Таким чином, організації, де
більшою мірою використовуються інформаційні технології та телекомунікаційні системи,
отримують можливість прийняття більш якісних рішень і володіють конкурентною
перевагою.
Нормування сприяє підвищенню ефективності праці, впровадженню інновацій і
виступає як засіб науково-технічного прогресу. Роль нормування праці в сучасних умовах
відображена на рис. 2.
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Виступає як основа для розробки бізнес-плану та визначення виробничих
можливостей для підприємства з урахуванням його специфіки

Виявлення передових
прийомів і методів праці

Визначення місця
працівника в трудовому
і виробничому процесах

Визначення чисельності і
розстановки працівників
з позиції організації праці

Основа для розробки
нормативів

Роль нормування праці
в економічній діяльності
підприємства

Засіб підвищення
ефективності праці

Оцінка трудової діяльності та
ступінь виконання норм,
визначення причин
невиконання норм,
вимірювання витрат праці

Засіб оплати праці,
є основою стимулювання
працівників

Рисунок 2 – Роль нормування праці в економічній діяльності підприємства
Джерело: розроблено авторами

Нормування праці є не тільки вимірювальним інструментом, на основі якого можна
визначити чисельність працівників, а й засобом оцінки результатів трудової діяльності,
основою стимулювання праці.
Розширення сфери нормування праці, що забезпечує вимір і оцінку трудового внеску
кожного працівника управління, дозволить визначати трудомісткість робіт і завдань,
встановлювати оптимальне навантаження працівників, підвищувати ефективність їх праці і
пов'язати його оплату з кінцевими результатами роботи. Встановлення раціональних норм і
прийняття більш якісних управлінських рішень, в першу чергу, пов'язане з розширенням
можливості використання інформаційних технологій та впровадженням партисипативного
управління в діяльність організації, що дозволить ефективніше використовувати
управлінський персонал.
При нормуванні праці управлінського персоналу виникають певні труднощі, пов'язані
зі специфікою змісту і характеру праці управлінського персоналу. Зміст праці
управлінського персоналу визначається сутністю відокремлених функцій щодо координації,
планування, контролю, підготовки, організації та управління виробництвом, тому основним
об'єктом нормування є функції управління, кожна з яких характеризується певним складом
робіт, об'єднаних спільністю чинників цільового спрямування в системі управління і
трудомісткістю їх виконання [21].
Для даної категорії працівників характерні специфічні підходи до нормування праці
внаслідок нестабільного характеру праці управлінського персоналу, що пов'язане з
різноманітністю робіт, відсутністю єдиних алгоритмів їх виконання, різним рівнем
складності виконуваних функцій, суб'єктивними особливостями процесів мислення при
переробці необхідної інформації та прийнятті рішень. Нормувальник повинен володіти
певним професійно-кваліфікаційним рівнем, що дозволяє здійснювати роботи з нормування
праці всіх категорій працівників, у тому числі здатним нормувати роботи, що відрізняються
нестабільним характером, напруженою розумовою діяльністю і наявністю творчої складової.
Праця керівника має істотну частку творчих елементів, вона пов'язана з прийняттям
управлінських рішень, розробкою та реалізацією інженерно-технічних, планово-економічних
та інших завдань, створенням ефективних напрямків їх здійснення.
Спостерігається зростання частки полівалентної (багатопрофільної) праці в діяльності
управлінського персоналу, що сприяє розширенню трудових функцій, збагаченню праці,
зміні структури і чисельності управлінського персоналу. Існує складність вимірювання
результатів праці управлінських працівників, ускладнююча нормування. Для підвищення
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швидкості накопичення, обробки інформації та прийняття управлінських рішень виникає
потреба в доцільному застосуванні сучасних технологій управління на основі інформаційнокомунікаційних систем.
Можна виділити ряд проблем в галузі нормування праці управлінського персоналу та
їх причини прямо чи опосередковано з ними пов’язаними (табл. 2).
Таблиця 2 – Основні проблеми в галузі нормування праці управлінського персоналу
на промислових підприємствах
Проблеми
Застарілість нормативної та науковометодичної бази
Відмова
від
систематичного
нормування на більшості промислових
підприємств
Відсутність
комплексної
системи
методів і показників нормування
управлінських робіт
Суб'єктивність у встановленні окремих
видів норм
Виконання
окремими
категоріями
управлінського персоналу невластивих
їм функцій
Висока
напруженість
роботи
управлінського персоналу
Нераціональне використання робочого
часу управлінського персоналу
Недосконалість структури управління,
в тому числі органів, що займаються
нормуванням праці
Відсутність
прогресивної
системи
нормування
Недостатній кваліфікаційний рівень
працівників, зайнятих нормуванням
праці

Причини
Складність і різнобічність управлінської праці
Неможливість точно виміряти витрати праці в частині,
пов'язаній з виробленням суджень, аналізом і прийняттям
управлінських рішень
Збільшення обсягу прийнятих управлінських рішень
Висока динамічність зовнішнього середовища, що вимагає
постійних змін у структурі управління, а отже, і в структурі
функцій з управління
Швидкий розвиток засобів автоматизації, що змінюють
трудомісткість виконуваних операцій, робіт і функцій
Слабке використання передового досвіду зарубіжних країн у
питаннях нормування управлінської праці
Збільшення обсягів інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень
Недостатнє оснащення робочих місць управлінського
персоналу необхідною оргтехнікою
Відсутність сучасних спеціалізованих комп'ютерних програм
у сфері управління
Нераціональний розподіл обсягу отриманої і переданої
інформації
Слабка адаптивність інформаційних технологій, що
забезпечують відповідність процесів управління постійно
мінливих зовнішніх і внутрішніх умов
Розширення творчих можливостей керівників
Неорганізованість праці управлінського персоналу
Недостатній досвід і кваліфікація керівників
Недостатня чіткість розподілу функцій в апараті управління
Висока інтенсивність праці та виконання управлінських
функцій поза робочим часом

Джерело: розроблено авторами

В даний час відзначається невідповідність застарілої нормативної та науковометодичної бази, використовуваної для розрахунку норм до умов сучасного виробництва. В
останні двадцять років спостерігається негативна тенденція зміни кадрової структури,
характерна для багатьох підприємств України. На тлі падіння обсягу виготовленої продукції,
скорочення загальної чисельності персоналу на промислових підприємствах змінюються
норми керованості і співвідношень у бік зменшення числа фахівців, технічних виконавців і
робітників, що припадають на одного керівника.
Перехід до ринкової економіки супроводжувався відмовою від директивного методу
управління нормуванням праці. Робота в даній області стала прерогативою підприємств. До
теперішнього часу тільки в деяких галузях економіки приділяється увага питанням
нормування праці (кольорова і чорна металургія, нафтогазова і вуглевидобувна галузь,
залізниці).
Більшість промислових підприємств, що є самостійними суб'єктами господарювання,
відмовляються від систематичного нормування. Скорочується приплив молодих кадрів, а
працівники, що залишилися, не можуть забезпечити вирішення завдань з організації та
нормування праці відповідно до сучасних вимог економіки. При цьому професійнокваліфікаційний рівень таких фахівців значно знизився. Все це стало причиною наміченого
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значного скорочення служб з праці на підприємствах і чисельності зайнятих в них
працівників, а також згортання підготовки фахівців з організації та нормування праці.
Практично припинено роботу з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, що
займаються питаннями нормування праці. Можливості нормування праці управлінського
персоналу з метою підвищення конкурентоспроможності та розвитку підприємств в даний
час використовуються вкрай слабо. Нераціонально витрачається робочий час керівників:
основну його частину вони віддають поточним справам і проблемам, актуальність яких
зберігається менше року. У результаті цього для вирішення принципових і перспективних
питань часу не вистачає. Достатньо сказати, що 40-60% робочого часу керівників та
спеціалістів затрачається на виконання таких функцій, які могли б виконуватися фахівцями
більш низької кваліфікації [22].
Значні втрати робочого часу виникають через малий досвід і низьку кваліфікацію
керівників, порушення трудової дисципліни в апараті управління, неефективну
організаторську роботу, використання сучасних технологій в неповній мірі, недостатню
кількість засобів оргтехніки, зайву складність в оформленні документації, брак часу на
ретельну підготовку прийнятих рішень.
Крім того, є певні недоліки в організації структури управління. Нераціонально
розподілені функції в апараті управління. Недостатньо чітко визначено право прийняття
рішень між окремими працівниками управління. Спостерігається відсутність прогресивної
системи нормування. На ряді підприємств утруднене впровадження та використання
сучасних комп'ютерних технологій, що дозволяють не тільки скоротити норми часу на
виконувані роботи, але і найбільш повно використовувати творчий потенціал працівників.
Дослідники по-різному визначали фактори, що впливають на нормування праці
управлінського персоналу. Так, деякі виділяють наступні групи факторів, що впливають на
нормування праці управлінського персоналу: масштаб виробництва, обсяг зовнішніх зв'язків,
виробничо-технічні і господарські особливості кожного підприємства, організаційнотехнічні умови. А.В Денейка відзначає організаційні, економічні, правові, соціальні,
психологічні, фізіологічні, технічні фактори [23]. З нашої точки зору, на нормування праці
управлінського персоналу впливають рівень організації та механізації управлінської праці,
психофізіологічні та санітарно-гігієнічні умови праці [22].
В умовах сучасного інформаційного суспільства та стану економіки виникає
необхідність доповнення існуючих класифікацій з позиції розвитку інноваційних процесів і
появи нових технологій. Діяльність управлінського персоналу змушує акцентувати увагу на
факторах, що впливають на нормування його праці з різних позицій. В результаті опитування
керівників ряду промислових підприємств Південного регіону нами виділено фактори, що
впливають на об'єкт нормування праці: внутрішні – організаційні, інноваційні,
інформаційно-комунікаційні, структурно-галузеві, техніко-технологічні, стан нормативної
бази; зовнішні – правові та інституційні; визначено фактори, що впливають на результати
праці управлінського персоналу: виконувані управлінські функції, навантаження
управлінського персоналу, рівень управління, професійно-кваліфікаційний рівень
управлінського персоналу; позначено фактори, що впливають на працівників, що
здійснюють нормування праці: особистісні, організаційно-технічні, професійнокваліфікаційні.
В якості прикладу наведемо оцінку ступеня впливу окремих факторів на нормування
праці управлінського персоналу 3-х промислових підприємств Херсонської області (табл. 3).
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Таблиця 3 – Фактори та ступень впливу на нормування праці управлінського
персоналу (на прикладі 3-х промислових підприємств Херсонської області)

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

Слабкий

+
+

+
+

Середні

ПАТ «Сигма»

Сильний

Слабкий

Середні

Сильний

+

ПАТ
«Чорнобаєвський»
Ступінь впливу
Слабкий

Структурно-галузеві
Соціально-економічні
Інституціональні
Організаційні
Інформаційнокомунікаційні
Техніко-технологічні
Правові
Інноваційні
Особистісні
(психофізіологічні)
Професійнокваліфікаційні
Організаційнотехнічні умови
виконання робіт

Середній

Фактори

Сильний

Впливають на
працівників, які
здійснюють
нормування праці

Впливають на об'єкт
нормування праці

ПАТ «Таврія»

+
+

+

+

Джерело: розроблено авторами

Найбільш сильний вплив на нормування праці управлінського персоналу здійснюють
структурно-галузеві, організаційні, інформаційно-комунікаційні, техніко-технологічні,
правові, інноваційні, професійно-кваліфікаційні фактори, і саме їх в першу чергу необхідно
брати до уваги при нормуванні праці управлінського персоналу.
Використання централізованої системи управління нормуванням праці на
промислових підприємствах, функціонування якої призведе до підвищення питомої ваги
науково обґрунтованих норм і об'єктивності оцінки виконуваних завдань, забезпечить якісну
регламентацію праці персоналу.
Система управління нормуванням праці на промислових підприємствах складається з
організаційної, економічної та інформаційно-комунікаційної підсистем. Економічна
підсистема нормування праці включає в себе фінансування робіт з нормування праці на
основі напрямку і використання коштів на дослідження, перегляд, розробку та впровадження
прогресивних норм і нормативів, освоєння нової техніки і технологій, нововведень у галузі
нормування праці.
Ця підсистема також враховує кошти, що направляються на матеріальне
стимулювання персоналу, зайнятого нормуванням праці, і персоналу, що виконує певні
управлінські функції.
В організаційній підсистемі нормування праці виділяються децентралізована і
централізована системи управління нормуванням праці на промислових підприємствах.
Переважно слід використовувати централізовану систему, що дозволяє досягти
рівнонапруженості норм на роботи, що виконуються в аналогічних організаційно-технічних
умовах; усунути суб'єктивний підхід при вирішенні завдань нормування та оплати праці;
створити передумови для застосування сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих
програм [24].
Інформаційно-комунікаційна підсистема набуває все більшого значення в сучасному
процесі перспективного розвитку економіки. З плином часу і ускладненням середовища
функціонування підприємства підвищується роль інформаційно-комунікаційної підсистеми в
загальній системі нормування праці на підприємстві внаслідок зростання частки інформації і
знань інноваційного характеру в системі управління організацією.
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При єдності думок з питання унікальності й специфічності науково-дослідницької
праці в питаннях методів і способів установлення норм праці в науковому співтоваристві
існують різні точки зору й підходи, особливо в частині встановлення норм науководослідницької праці.
Загальновизнаним є той факт, що в сфері інтелектуальної праці складно визначати
норми праці «традиційними засобами економіки, ергономіки й психофізіології». Однак це не
говорить про те, що не потрібно шукати науково-обґрунтовані закономірності науководослідницької праці та її нормування, у тому числі, із застосуванням сучасних
інформаційних технологій і останніх досягнень статистики, теорії вимірів, інформатики й
теорії управління.
У зв'язку з цим, науковим співтовариством пропонуються різні підходи до даного
процесу. Кожний, хто працює над цією проблемою, намагається знайти універсальний спосіб
її розв'язку, підходячи з точок зору різних наук і міжгалузевих принципів.
Звертаючись до ретроспективи, не можна не відзначити, що основи сучасних методів
нормування праці закладалися ще на початку XX століття провідними закордонними й
вітчизняними вченими. Однак їх роботи й дослідження були присвячені виробничій праці, як
важливому факторові індустріалізації суспільства.
Наукові дослідження питань нормування саме науково-дослідницької праці стали
з'являтися приблизно в 70-80 роки минулого сторіччя й були представлені теоретичними й
практичними розробками таких учених, як В. Білоцерківський, В. Беклешов, А. Звягин, П.
Завлин, К. Пузиня, В. Чернявський, В. Мосин, А.П. Павленко, Г. Слезингер. Їхні роботи
внесли значний науковий і практичний внесок у розвиток методів виміру трудомісткості
прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Ученими був
запропонований ряд оригінальних рішень і методів (більш 40 методів) вивчення
трудомісткості наукової праці, багато з яких використовуються й у цей час. Однак
представлені ними підходи й методи розроблені для нормування трудомісткості дослідноконструкторських робіт, виконуваних у НДІ й КБ – тобто тих робіт, які пов'язані з
технічними, інженерними й лабораторними розробками, створенням дослідного зразка
виробу й робочої документації, необхідної для виробництва створених виробів, нормативи
яких близькі до виробничих нормативів.
У сфері інтересів даної статті фігурує нормування праці при виконанні науководослідних робіт. Ми вважаємо, що підходи до нормування науково-дослідницької праці для
фундаментальних, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок,
у силу їх значної специфіки, повинні бути різні.
Для нормування праці на сьогоднішній день використовують аналітичні, дослідностатистичні (сумарні) і експертні методи.
Аналітичні методи призначені для нормування праці на виробництві або в сфері
обслуговування, там, де об'єктом аналізу й нормування є часто повторюваний трудовий рух,
дія. Представляється, що ці методи по своїй сутності не можуть (або можуть, але дуже
обмежено) застосовуватися при оцінці робіт, що мають високий зміст творчості, оскільки
творчу праця визначає новизна роботи, а не її повторюваність.
Однак тут варто відзначити, що деяка «повторюваність» у науково-дослідницькій
праці також присутня і проявляється вона у видах виконуваної роботи з підготовки
матеріальних результатів праці дослідника. Пояснимо. Будь-яка науково-дослідна робота
вимагає оформлення своїх результатів у конкретні матеріальні наукові продукти – написання
й опублікування статей, монографій, звітів про НДР, виступ на публічних заходах з
результатами та ін. Дана «повторюваність» відноситься до повторюваності видів робіт у
різних науково-дослідних проектах і відбиває життєвий цикл науково-дослідного проекту.
Більшою мірою, звичайно, дана повторюваність по підготовці конкретних наукових
результатів і продуктів присутня скоріше вже на етапі завершення проекту науководослідної роботи й залежить від тих цілей і завдань, які встановлені в проекті, а також тих
актуальних умов, у яких протікає життєвий цикл проекту дослідження. У зв'язку із цим, про
91

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

якусь «повторюваність» видів праці можна говорити усередині проекту наукового
дослідження. Практично в будь-якому технічному завданні або програмі по виконанню
науково-дослідних робіт присутні етапи виконання робіт зі строго певними закономірними
видами робіт на кожному етапі (наприклад, збір і систематизація інформації, аналіз
інформації, розробка науково-обґрунтованих пропозицій, практична апробація пропозицій та
ін.). Проте, дану «повторюваність» не можна порівнювати із щоденною рутинною
повторюваністю виробничих рухів.
Усе вище сказане приводить нас до думки про те, що нормування праці науковця має
носити індивідуальний характер і здійснюватися в рамках кожного конкретного проекту
наукового дослідження, тобто з використанням проектного підходу до планування й
управління науковими дослідженнями.
У рамках проекту наукове дослідження планується й ув’язується за цілями,
завданнями, видами робіт, планованими результатами і строками. У результаті проектного
планування створюється не просто традиційна програма дослідження з великим описом
наявних у цій області досліджень, а якась «матриця» виконання дослідження з логічно
вибудуваною структурою й планом, включаючи календарний план із чітко встановленими
строками виконання як проекту в цілому, так і окремих видів робіт. Замість інтуїтивного,
несистематизованого пошуку розв'язання поставленого завдання вибудовується логічна
впорядкована сукупність цілей, завдань, ідей, вистав, характеристик, параметрів, укладених
у конкретні заходи й плановані безпосередні й кінцеві результати.
Такий підхід дозволяє реально оцінити потребу в необхідних фахівцях і інших
ресурсах для виконання наукового дослідження, спланувати й розподілити наявні ресурси по
видах робіт, визначити центри відповідальності за проект у цілому й конкретні види робіт,
забезпечити комунікацію й координацію між учасниками дослідження й зовнішніми
зацікавленими сторонами, передбачити можливі ризики проведення видів робіт. Тим самим
на наш погляд, нормування праці в рамках науково-дослідного проекту по видах робіт і
видах результатів робіт також буде більш ефективним, а встановлювані норми більш
точними й об'єктивними.
Що стосується дослідно-статистичних (сумарних) методів установлення норм праці,
то вони встановлюють норми без аналізу конкретного трудового процесу й планування
раціональної організації праці. Норма часу встановлюється в цілому на всю нормовану
роботу без розчленовування її на окремі складові частини, без детального вивчення, аналізу
й розрахунків тривалості окремих елементів операції, а також факторів, що впливають на
тривалість її виконання.
При використанні статистичних методів, можна, наприклад, установити усереднені
нормативи трудомісткості по групі однотипних (схожих по видах робіт і видах результатів
робіт) НДР. Цей метод досить простий і при наявності в науково-дослідній установі звітності
за досить тривалий період часу з певною часткою успіху може застосовуватися.
Сучасні вчені для нормування інтелектуальної праці пропонують різні методи, що
найчастіше є похідними від дослідно-статистичних методів.
Так, наприклад, Г.П. Шабанова пропонує використовувати для нормування праці
інженерно-технічного й управлінського персоналу [25]:
1. Метод нормування за аналогією – нормування на основі обліку аналогічного
досвіду роботи інших ефективно діючих підприємств.
2. Метод укрупнених нормативів чисельності – непрямий вимір трудомісткості робіт
і розрахунки чисельності задіяного персоналу інженерно-технічних і управлінських
працівників, як для всього виробництва, так і для окремих структурних одиниць.
3. Метод прямого нормування – поділ праці на окремі операції й аналіз витраченого
часу на їх виконання (для постійно повторюваних робіт або робіт, які можуть бути розділені
на повторювані операції).
Другий і третій, із запропонованих автором, методів, з тою або іншою ефективністю,
застосовуються державними органами влади у своїх методиках розрахунків витрат на
92

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

НДДКР при визначенні початкової (максимальної) ціни державного контракту. Що ж
стосується першого – методу нормування за аналогією з іншим підприємством, то його
застосування для державних науково-дослідних установ має здійснюватися з великим
ступенем обережності, оскільки різниця в організації й плануванні праці, у тематиці
досліджень і їх цілях, завданнях, у науковому заділі, кваліфікації науковців може бути
істотною між ними.
На нашу думку, в науково-дослідних установах доцільно використовувати
модифікацію даного методу нормування за аналогією – нормування на основі обліку
аналогічного досвіду проведення видів робіт у попередніх науково-дослідних проектах
установи.
Що стосується методу укрупнених нормативів, то представляється, що в рамках
науково-дослідної установи, що використовує проектний підхід до планування й виконання
науково-дослідних робіт, доцільно виділяти три рівня укрупнення:
– 1 рівень – визначення норм праці по науково-дослідному проекту в цілому;
– 2 рівень – визначення норм праці по етапах науково-дослідного проекту;
– 3 рівень – визначення норм праці по видах робіт і видах результатів робіт науководослідного проекту.
При цьому, більш точними будуть норми праці, встановлені на третьому рівні – по
видах робіт і видах результатів робіт.
Крім того, встановлення норм доцільно проводити не по структурних одиницях
установи, а в цілому по установі й по конкретному науково-дослідному проекту, оскільки
проектний підхід має на увазі, залежно від цілей, завдань і видів робіт науково-дослідного
проекту, залучення науковців не тільки з різних структурних одиниць (центрів, відділів)
установи, але й за його межами.
М.Р. Зайнуллина, Л.Г. Набиева, Т.Ф. Палей, розглядаючи особливості нормування
управлінської й педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, у тому числі
діяльності в сфері наукових досліджень і розробок, пропонують в умовах університету
використовувати дослідно-статистичний метод визначення трудомісткості робіт і зокрема
наступні його різновиди [26]:
– метод структурної аналогії, при якому формується структурна схема роботи й
визначається перелік дій, що входять у комплекс робіт, після чого нові дії рівняються по
трудомісткості з аналогічними, і визначається їхня очікувана трудомісткість;
– метод перекладних коефіцієнтів, при якому трудомісткість нової роботи
визначається за допомогою експертно-встановленого коефіцієнта враховуючого ступінь
новизни й зміни організаційно-технічних умов роботи;
– метод типових етапів і видів робіт, при якому визначення трудомісткості
здійснюється на основі порівняння з типовим бізнес-процесом, який складається з певного
переліку видів робіт.
Ми погодимось з авторами, що будь-який процес складається як з типових видів
робіт, так і з індивідуальних, відповідно при визначенні сумарної трудомісткості необхідно
враховувати всі види робіт. При цьому, як ми говорили вище, вважаємо, що саме проектний
підхід до планування й фінансування науково-дослідних робіт дозволить більш точно
виділити й сформувати перелік видів робіт і результатів робіт і визначити їхню
трудомісткість.
Слід зазначити, що вчені у своїх роботах переважно досліджують питання
нормування трудомісткості інтелектуальної й, у тому числі, науково-дослідницької праці. Це
зрозуміло, оскільки в основі будь-якого методу нормування лежить регламентація робочого
часу, та, як ми говорили вище, особливістю науково-дослідницької праці є її «нескінченна»
тривалість у часі, яка не обмежується встановленим восьмигодинним робочим днем. Учений
думає над розв’язанням завдання завжди й скрізь. Тому норми часу й трудомісткості є,
мабуть, самими складними для об'єктивного розрахунку і самими спірними в науковому
співтоваристві.
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Однак, на наше переконання, нормування науково-дослідницької праці не повинне
обмежуватись тільки нормами трудомісткості, тим більше при нормуванні прикладних
науково-дослідних робіт теоретичного характеру, де оцінити трудомісткість об'єктивно може
бути досить складно. Виходячи з нашої позиції, що науково-дослідницька праця має
оцінюватись по її результатах, ми вважаємо, що в структурі норм повинні бути присутніми і
норми кількості результатів праці й норми якості результатів праці.
Що ж стосується методів установлення норм праці в рамках прикладних науководослідних робіт теоретичного характеру, то ми вважаємо за доцільне використовувати
симбіоз двох методів. Експертний метод, який довів свою заможність при аналізі складних
неформалізованих проблем, і статистичний метод «нормування за аналогією» по видах робіт
і видах результатів робіт, тобто нормування на основі обліку аналогічного досвіду
проведення видів робіт/одержання результатів робіт у попередніх науково-дослідних
проектах наукової організації.
Представляється, що експерти на основі наявних знань і досвіду виконання
аналогічних видів робіт/результатів робіт у науково-дослідних проектах зможуть досить
точно оцінити обсяг роботи, її складність, необхідний час для проведення робіт, можливі
витрати праці на виконання конкретних видів робіт, об'єктивні й суб'єктивні
психофізіологічні фактори, що виявляють вплив на її виконання й в остаточному підсумку на
одержання певного кількісного рівня результатів праці і якісного рівня результатів. При
цьому, варто пам'ятати про витрати на застосування того або іншого методу нормування. На
наш погляд, витрати на проведення нормування повинні бути порівнянними з результатами
нормування. Точність розроблювальних і встановлюваних норм праці повинна
забезпечуватися з мінімально можливими витратами на цей процес. Саме тому, експертний
метод і метод «нормування за аналогією» по видах робіт і видах результатів робіт нам
представляються найбільш оптимальними для прикладних науково-дослідних робіт
теоретичного характеру.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Удосконалення системи
нормування праці управлінського персоналу на промислових підприємствах доцільно
здійснювати з урахуванням реалізації наступних вимог: надання існуючій системі управління
нормуванням праці прогресивного та інноваційного характеру; узгодження складових
підсистем у системі управління нормуванням праці і включення її в загальну структуру
управління; застосування більш досконалих методів та інструментів нормування, адекватних
сформованим організаційно-технічним умовам і впливу зовнішнього середовища з
урахуванням специфічних особливостей нормування праці управлінського персоналу та
тенденцій зростання багатопрофільності праці; розвиток партисипативного управління, що
дозволяє кожному працівнику брати участь у процесі організації та нормуванні праці, більш
повно проявляти свій трудовий і творчий потенціал, мотивуючого працівника до
удосконалення професійних якостей і навичок, зняття бар'єрів у комунікації та обміну
інформацією між професійними групами та окремими працівниками; проведення
регламентації праці управлінського персоналу для аналізу і коректування трудових функцій
в певних організаційно-технічних умовах з використанням функціонально-трудового аналізу.
Нормування науково-дослідної праці не повинне обмежуватися тільки нормами
трудомісткості, тим більше при нормуванні прикладних науково-дослідних робіт
теоретичного характеру, де оцінити трудомісткість об'єктивно може бути досить складно.
Науково-дослідницька праця має оцінюватись по її результатах, у структурі норм повинні
бути присутніми і норми кількості результатів праці й норми якості результатів праці. У
рамках прикладних науково-дослідних робіт теоретичного характеру доцільно
використовувати симбіоз експертного методу, який довів свою заможність при аналізі
складних неформалізованих проблем і статистичного методу, тобто на основі обліку
аналогічного досвіду проведення видів робіт/одержання результатів робіт у попередніх
науково-дослідних проектах наукової організації. Витрати на проведення нормування мають
бути порівнянними з результатами нормування, а точність розроблювальних і
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встановлюваних норм праці має забезпечуватися з мінімально можливими витратами на цей
процес.
Для правильного визначення видів і результатів робіт для встановлення норм
науково-дослідницької праці необхідно чітко розуміти її структуру. Тому подальша робота
передбачає дослідження структури науково-дослідницької праці та формування класифікації
норм праці, яка дозволить в максимальному ступені врахувати специфіку та структуру
науково-дослідницької праці і забезпечити підвищення якості праці через нормування його
кількісних результатів і якості результатів.
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In the article modern aspects of work rationing of administrative personnel at the industrial enterprises and in
the scientific organizations are considered. It is established the categories of administrative personnel, which are marked
out by various researchers. The nature of administrative personnel’s work and a role of work rationing in economic
activity of the enterprise are covered. The main problems in the field of work rationing of administrative personnel at
the industrial enterprises and the reasons, which cause them are designated. Factors and extent of influence on work
rationing of administrative personnel of the industrial enterprises of the Southern region are investigated. Elements of
control system of work rationing at the industrial enterprises are considered. Requirements for improvement of work
rationing system of administrative personnel at the industrial enterprises are formulated. Methods and ways of setting
standards of work in the sphere of research and development of the scientific organizations are investigated.
It is established that the standardization of research work should not be limited only to the norms of labor
input, especially in the normalization of applied research work of theoretical nature, where evaluating the labor input
objectively can be quite difficult. Research work should be evaluated according to its results, norms of the number of
results of labor and norms of quality of results of labor should be present in the structure of norms. It is proposed that
within the framework of the applied research work of theoretical nature, the symbiosis of the expert method, which
proved its potency in the analysis of complex non-formalized problems and the statistical method, that is, on the basis of
the accounting of similar experience in conducting kinds of works / obtaining the results of work in previous scientific
research projects of scientific organization has been used. The conclusion is drawn that the costs of rationing should be
comparable to the results of normalization, and the accuracy of the development and set standards of work should be
ensured with the minimum possible costs for this process.
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Аналіз тенденцій міграційного руху в Україні, оцінка його наслідків та
загроз
Стаття присвячена аналізу тенденцій міграційного руху в Україні та оцінці його ризиків і загроз.
Визначено місце України серед найбільших донорів міжнародних мігрантів у світі. Обґрунтовано наслідки
міграційних ризиків та небезпеку міграційного донорства України. Здійснено порівняльну оцінку масштабів та
особливостей зовнішньої трудової міграції населення регіонів України. Здійснено SWOT-аналіз особливостей
трудової міграції населення в контексті пріоритетів мотиваційного механізму її регулювання в Україні
міграція, міграційний рух, зовнішня трудова міграція, мобільність, міграційний капітал, циркулююча
трудова міграція
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Анализ тенденций миграционного движения в Украине, оценка его последствий и угроз
Статья посвящена анализу тенденций миграционного движения в Украине и оценке его рисков и угроз.
Определено место Украины среди крупнейших доноров международных мигрантов в мире. Обоснованны
последствия миграционных рисков и опасности миграционного донорства Украины. Осуществлена
сравнительная оценка масштабов и особенностей внешней трудовой миграции населения регионов Украины.
Осуществлен SWOT-анализ особенностей трудовой миграции населения в контексте приоритетов
мотивационного механизма ее регулирования в Украине
миграция, миграционное движение, внешняя трудовая миграция, мобильность, миграционный капитал,
циркулирующая трудовая миграция

Постановка проблеми. Міграційні процеси в Україні мають багатофакторний
характер та неоднозначний вплив на економіку, що потребує окремих досліджень.
Міграційний рух населення значною мірою зумовлений геополітичними та соціальноекономічними чинниками. Запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС суттєво
вплинуло на інтенсивність, характер та спрямованість трудової міграції. На фоні різкого
падіння рівня життя, зростання безробіття та глибокої економічної кризи в Україні
працевлаштування за кордоном виявилося дієвим способом розв’язання матеріальних
проблем для багатьох українців. Масштабні вимушені переміщення населення до інших
регіонів в середині держави викликали анексія Криму та озброєний конфлікт на Сході
країни. Не маючи можливості працевлаштуватися на батьківщині чимало переміщених осіб
були вимушені мігрувати далі за кордон. Посилення асиметрії соціально-економічного
розвитку регіонів за таких умов є наріжною проблемою, а міграційні процеси здатні сприяти
або її вирішенню, або загостренню. За таких умов важливого значення набуває аналіз
тенденцій міграційного руху в Україні, своєчасна оцінка його наслідків та загроз для
економіки та суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в Україні питання трудової
міграції та її мотиваційні передумови вивчає багато науковців. Так, О. Малиновською [9]
досліджено зміни міграційної поведінки українців під впливом скасування візового режиму
поїздок до Європейського союзу. О. Позняком [14] здійснено оцінку сучасних тенденцій
зовнішніх трудових міграцій населення України. А. Гайдуцьким [2] виділено характерні риси
зовнішньої української трудової міграції. М. Семикіною [16] визначено пріоритетні
мотиваційні чинники у формуванні міграційних настроїв вітчизняних працівників. Наслідкам
та можливостям стабілізації зовнішніх трудових міграцій населення України присвячено
роботи Е. Лібанової [7]. Міждержавну міграцію як чинник глобального перерозподілу
людського капіталу розглядає О. Грішнова [3]. І. Прибитковою [15] проаналізовано сучасні
міграційні тенденції в Україні. Водночас, сучасні міграційні процеси потребують
подальшого поглибленого вивчення. До невирішених частин окресленої проблематики
відноситься багатофакторний аналіз тенденцій міграції, визначення соціально-економічних
наслідків і загроз від зовнішньої трудової міграції та використання імовірних переваг від
цього процесу для стабілізації ринку праці, соціально-економічної ситуації в країні загалом.
Постановка завдання. Метою статті є поглиблений аналіз тенденцій міграційного
руху в Україні, оцінка цих процесів, їх наслідків та загроз у контексті розробки
мотиваційного механізму їх регулювання та визначення імовірних можливостей та загроз,
які несе наявна динаміка.
Виклад основного матеріалу. Масштабність та інтенсивність зовнішніх міграційних
процесів в Україні у ХХІ столітті значно посилили вплив трудової міграції на соціальноекономічну та демографічну сферу нашої держави. З одного боку, за допомогою зовнішньої
міграції скорочується рівень безробіття в країні, знижується соціальна напруга через
відсутність можливості працевлаштування та отримання гідної оплати праці, вливаються
додаткові фінансові інвестиції в економіку за допомогою грошових переказів трудових
мігрантів, а з іншого боку, небезпеки, які несе цей процес зростають: зменшується кількість
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економічно активного населення, здатного рухати економіку, втрачаються високоосвічені
робітники через «відтік мізків», зростає ризик втрати назавжди постійних мігрантів,
формується можливість для заміщення вакансій іммігрантами з менш розвинених країн, які
можуть мати іншу ментальність, що може призвести до втрати національної ідентичності,
поява явища «соціального сирітства». Отже, потребує вирішення низка питань, розв’язання
яких неможливо без аналізу ключових тенденцій міграційного руху в Україні.
Україна входить до числа найбільших донорів людських ресурсів у світі. Згідно даних
ООН, у 2017 році вона обіймала 8 позицію (табл. 1).
Таблиця 1 - Місце України серед найбільших донорів міжнародних мігрантів у світі
№

1990 рік

№

2000 рік

1
2
3
4
5
6
7

Росія (12,7 млн ос.)
1 Росія (10,7 млн ос.)
Афганістан (7,3 млн ос.)
2 Мексика (9,6 млн ос.)
Індія (6,8 млн ос.)
3 Індія (8,0 млн ос.)
Бангладеш (5,6 млн ос.)
4 Китай (5,8 млн ос.)
Україна (5,6 млн ос.)
5 Україна (5,6 млн ос.)
Мексика (5,0 млн ос.)
6 Бангладеш (5,4 млн ос.)
Китай (4,1 млн ос.)
7 Афганістан (4,5 млн ос.)
Великобританія (4,1 млн
8 Великобританія (3,9 млн ос.)
8
ос.)
9 Пакистан (3,6 млн ос.)
9 Казахстан (3,6 млн ос.)
10 Італія (3,5 млн ос.)
10 Пакистан (3,4 млн ос.)
11 Німеччина (3,3 млн ос.)
11 Німеччина (3,4 млн ос.)
12 Казахстан (3,0 млн ос.)
12 Італія (3,1 млн ос.)
13 Туреччина (2,5 млн ос.)
13 Філіппіни (3,1 млн ос.)
14 Мозамбік (2,2 млн ос.)
14 Туреччина (2,8 млн ос.)
15 Філіппіни (2,0 млн ос.)
15 Палестина (2,8 млн ос.)
16 Португалія (1,9 млн ос.)
16 Індонезія (2,3 млн ос.)
17 Білорусь (1,8 млн ос.)
17 Польща (2,1 млн ос.)
18 Ефіопія (1,7 млн ос.)
18 Португалія (2,0 млн ос.)
19 Індонезія (1,6 млн ос.)
19 США (2,0 млн ос.)
20 Азербайджан (1,6 млн ос.) 20 Південна Корея (2,0 млн ос.)
Джерело: укладено автором на основі даних [18; 17; 19]

№

2017 рік

1
2
3
4
5
6
7

Індія (16,6 млн ос.)
Мексика (13,0 млн ос.)
Росія (10,6 млн ос.)
Китай (10,0 млн ос.)
Бангладеш (7,5 млн ос.)
Сирія (6,9 млн ос.)
Пакистан (6,0 млн ос.)

8

Україна (5,9 млн ос.)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Філіппіни (5,7 млн ос.)
Великобританія (4,9 млн ос.)
Афганістан (4,8 млн ос.)
Польща (4,7 млн ос.)
Індонезія (4,2 млн ос.)
Німеччина (4,2 млн ос.)
Казахстан (4,1 млн ос.)
Палестина (3,8 млн ос.)
Румунія (3,6 млн ос.)
Туреччина (3,4 млн ос.)
Єгипет (3,4 млн ос.)
Італія (3,0 млн ос.)

Міграційна мапа світу постійно змінюється: на етапі формування індустріального
суспільства причиною міграцій було освоєння колонізованих територій (Велика Британія –
США, Португалія – Латинська Америка і т. д.); з початку ХХ ст. міграція почала набувати
політичних ознак; для нинішнього етапу домінує економічна міграція, яка в умовах
загальносуспільних прогресивних змін набуває все більше інтелектуальних ознак [1, с. 71].
Для України міграційне донорство залишається загрозою:
- націобезпекового характеру – послаблення соціальних зв’язків в умовах
геополітичного протистояння, що посилює суб’єктивні впливи інших держав на національну
свідомість і територіальну цілісність;
- демовідтворювального характеру – суттєве зниження чисельності населення в
умовах демографічної кризи за рахунок додаткових міграційних витрат, еміграції сімей та
жінок дітородного віку;
- інтелектуально-трудового характеру – втрата інтелектуального й трудового
потенціалу осіб, які виїжджають і не повертаються або працюють за кордоном в умовах, що
не відповідають їх освітній кваліфікації, професії, досвіду;
- економічного характеру – втрата людського потенціалу як основи економічного
розвитку.
Одним з основних міграційних ризиків для України є втрати інтелектуального й
трудового потенціалу населення. Вони відбуваються в умовах:
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- неефективної міграційної політики, фактичного ігнорування проблем трудової
міграції в умовах слабкої людиноорієнтованої державно-управлінської парадигми;
- неефективної політики зайнятості і соціального захисту населення в Україні;
- неефективної системи обліку міграційних процесів, у тому числі з метою
працевлаштування, що унеможливлює якісні наукові дослідження з даних питань;
- відсутності системного моніторингу мотивів трудової міграції на рівні Державної
служби статистики України та існування натомість різних авторських досліджень, які
можуть політично спекулюватись у суб’єктивних цілях.
Основним показником щодо міграції, який подає Державна служба статистики
України, є кількість прибулих і вибулих осіб, а також міграційне сальдо. Це індикатори
довготермінової міграції, що відображають зміну місця реєстрації населення. Відтворено
динаміку відношення кількості вибулих осіб (за зовнішнім і внутрішнім напрямами) до
кількості економічно активного, зайнятого і безробітного населення (рис. 1).

Рисунок 1 – Динаміка кількості вибулих осіб (довгострокових мігрантів) у відношенні
до основних показників ринку праці України, 2005-2017 роки, %
Джерело: побудовано автором на основі даних [10; 4]
Примітка : ЕАН – економічно активне населення

Динаміка кількості вибулих осіб у відношенні до основних показників розвитку ринку
праці України показує, що в періоди 2007-2009 і 2013-2016 років відбувалось помітне
падіння відносних значень. З цього можна сформувати гіпотезу щодо специфічного впливу
кризових періодів на довгострокову міграцію населення України: світова фінансова криза
2008 року дестимулювала міграцію в умовах спаду економіки більшості держав та
змушувала до рееміграції на батьківщину; криза України з 2013 року, пов’язана з
військовими діями, знизила міграційні настрої частини населення в умовах посилення
патріотизму, а іншу частину переорієнтувала на коротко- і середньострокову міграцію.
Незважаючи на специфічність показників кількості прибулих і вибулих осіб, їх аналіз
дозволяє сформувати загальне бачення регіональної специфіки міграційних процесів в
Україні, в тому числі виникнення регіональних міграційних асиметрій [8]. Результати такого
аналізу є необхідними для обґрунтування пріоритетів регулювання міграції на регіональному
рівні та здійснення регіонального міграційного менеджменту [13, с. 88].
Розрахунок відношення кількості вибулих і прибулих по регіонах вказує на ті області,
які є найбільш мобільними і формуються як донори, реципієнти або ж території «транзиту».
Це відображає рейтинг регіонів за проведеними розрахунками, який вказує на зростання
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відриву м. Києва і Київської області з погляду концентрації економічно активного населення
(рис. 2).

Рисунок 2 – Кількість вибулих і прибулих осіб (довгострокових мігрантів) у відношенні
до економічно активного населення у регіонах України, 2017 рік, %
Джерело: побудовано автором на основі даних [11; 6]
Примітка : ЕАН – економічно активне населення

Переважання показника по прибуттю над вибуттям підтверджує, що даний регіон,
швидше за все, є привабливим для трудової міграції. Відтак у ньому кращі умови зайнятості.
Концентрація економічно активного населення дозволяє таким областям й надалі
забезпечувати розвиток регіонального ринку праці. Чим більша різниця відношення кількості
прибулих і кількості вибулих до економічно активного населення, тим вищою є міграційна
привабливість регіону і навпаки. Ключовими регіональними ринками праці-осередками
концентрації економічно активних осіб в Україні були м. Київ, Харківська, Одеська,
Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська і Львівська області, які нині динамічно
розвиваються. Донорами людських ресурсів були зі зрозумілих причин Луганська і
Донецька, а також Вінницька, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Кіровоградська і
Рівненська області.
Показник вибуття не відображає у повній мірі масштаби трудової міграції, проте
дозволяє сформувати міграційний профіль регіону/країни через призму довгострокової
міграції. Трудова міграція населення України має превалюючи короткостроковий і
маятниковий характер. Щоб це підтвердити, необхідно проаналізувати інші доступні
статистичні дані. Найбільш розгорнутий перелік показників щодо особливостей трудової
міграції подано в обстеженні Міжнародної організації з міграції в Україні «Міграція в
Україні: факти і цифри» [12]. У 2017 році опубліковано результати дослідження з питань
міграції і торгівлі людьми в Україні, проведене на замовлення Міжнародної організації з
міграції, яке містить основні показники щодо трудової міграції і торгівлі людьми. Зокрема,
наведено приблизні оцінки регіонального зрізу масштабів трудової міграції та оцінено рівень
потенційної трудової міграції за зовнішнім вектором (рис. 3).
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Рисунок 3 – Зовнішня трудова міграція населення регіонів України в абсолютних
і відносних оцінках, 2017 рік
Джерело: побудовано автором на основі даних [5]
Примітка : ЕАН – економічно активне населення

Врахування кількісних та відносних показників дозволяє згрупувати регіони залежно
від рівня і потенціалу трудової міграції (табл. 2).
Таблиця 2 – Регіони України з погляду специфіки зовнішньої трудової міграції
населення, 2017 рік
№
з/п

Показник

1

Кількість зовнішніх трудових
емігрантів, тис. осіб

2

Частка зовнішніх трудових
мігрантів в чисельності економічно
активного населення, %

3

Кількість потенційних зовнішніх
трудових мігрантів, тис. осіб

Частка потенційних зовнішніх
трудових мігрантів в чисельності
економічно активного населення, %
Джерело: укладено автором на основі даних [5]
4

Області з найвищим
значенням
Рівненська, Закарпатська
Полтавська, Львівська
Тернопільська
Рівненська, Полтавська
Тернопільська, Закарпатська
Кіровоградська
Львівська, Київська
Дніпропетровська, м. Київ
Харківська
Тернопільська, Закарпатська
Рівненська, Хмельницька
Івано-Франківська

102

Області з найнижчим
значенням
Дніпропетровська, Сумська
Луганська, Одеська
Волинська
Сумська, Волинська
м. Київ, Дніпропетровська
Одеська
Херсонська, Луганська
Волинська, Миколаївська
Чернівецька
м. Київ, Одеська
Миколаївська, Донецька
Чернівецька
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Комплексний аналіз міграційного руху населення на глобальному, національному і
регіональному рівнях дав змогу сформувати загальне бачення середовища мотивації трудової
міграції. Не можна відкидати значимість впливу глобальних чинників міграції, адже людство
розвивається за вектором високої мобільності, яка стає умовою прогресивних змін.
Застосування методу SWOT-аналізу дозволяє визначити позитивні та негативні
аспекти трудової міграції (табл. 3).
Таблиця 3 – SWOT-аналіз особливостей трудової міграції населення України в
контексті пріоритетів мотиваційного механізму її регулювання
СИЛЬНІ СТОРОНИ
 Висока мобільність українського суспільства з
здатністю швидко реагувати на умови середовища
 Циркулююча трудова міграція з первинною
орієнтацією
населення
на
короткострокові
(сезонні) переміщення
 Розширення ціннісно-світоглядних орієнтирів
осіб, котрі мали досвід трудової міграції
(розуміння умов праці і проживання в інших
суспільствах)
 Готовність якісно працювати за умов належної
оплати праці (низький поріг вимог до умов праці)

СЛАБКІ СТОРОНИ
 Конкурентні програшні позиції України за
умовами праці у порівнянні з сусідніми
європейськими державами (особливо щодо оплати
праці)
 Практична відсутність державної політики щодо
регулювання трудової міграції, орієнтованої на
чинники її мотивації та наслідки впливу на
національний ринок праці
 Працевлаштування мігрантів з України за
кордоном на посадах, що не відповідають їх
освітньо-кваліфікаційному рівню та досвіду
(наслідок – втрата інтелектуального потенціалу)
МОЖЛИВОСТІ
ЗАГРОЗИ
 Ефективне використання міграційного капіталу  Дефіцит кваліфікованих фахівців і робітників
(набутих знань, досвіду і фінансових ресурсів) для окремих професійних груп на національному
розвитку бізнесу, самозайнятості, подальшого ринку праці окремих в умовах їх активної трудової
працевлаштування після повернення
міграції
 Розвиток конкурентоспроможного національного  Втрати інтелектуального потенціалу молоді в
(регіонального) ринку праці в умовах протидії умовах зростаючої освітньої міграції та їх
втратам трудового потенціалу
подальшого працевлаштування за кордоном
 Розвиток споживчого ринку, ринку послуг в  Втрати демографічного потенціалу в умовах
умовах зростання добробуту населення за рахунок возз’єднання дистантних сімей трудових мігрантів
міграційних доходів
за кордоном (особливо в Польщі), народження і
реєстрація там дітей
Джерело: авторська розробка за результатами виконаного аналізу

Результати проведеного аналізу дозволяють оцінити реальний стан міграційного руху
в Україні, адже врахування можливостей та загроз, які несе у собі явище міграції, дозволяє
використати сильні сторони цього процесу та компенсувати слабкі під час розробки
механізму його регулювання. При цьому важливо враховувати специфіку окремих регіонів
та областей, вдосконалювати міграційну політику і спрямовувати її в першу чергу на
людину, як головного ресурсу розвитку суспільства.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Поглиблення теоретичних знань
щодо ключових тенденцій зовнішніх міграційних рухів в Україні вкрай важливе для
розробки ефективної міграційної політики, яка враховувала б національні інтереси та
зміцнювала внутрішній ринок праці. Аналіз тенденцій міграційного руху в Україні свідчить
про те, що починаючи з 2013 року у зв’язку з посиленням патріотизму через проведення
військових дій на сході в країні відбулося скорочення обсягів вибуття економічно активного
населення та зросла кількість випадків рееміграції. Однак, вже з 2016 року, безвізовий режим
значно збільшив коротко- та середньострокову міграцію. Такі тенденції є негативними для
соціально-економічного розвитку країни та несуть загрози зниження та втрати трудового
потенціалу держави. Оцінка трудової міграції у розрізі областей дозволяє сформувати
загальне бачення середовища мотивації трудової міграції. Існуюча ситуація вимагає
розробки і дії ефективного механізму регулювання трудовою міграцією населення України, в
тому числі з фокусом на чинники її мотивації. В основі обґрунтування пріоритетів такого
механізму має бути цілісне розуміння причин, стану і наслідків трудової міграції в розподілі
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позитивного і негативного характеру – позитивного для розуміння які явища і процеси слід
стимулювати та негативного для розуміння які явища і процеси слід послаблювати,
нівелювати чи адаптуватись до них (якщо перші два кроки неможливі). Перспективи
подальших досліджень пов’язуємо з розробкою дієвих механізмів регулювання мотивації
трудової міграції в національних інтересах, з урахуванням регіональних тенденцій в Україні
та світовим досвідом зарубіжних країн.
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Analysis of Trends in the Migration Movement in Ukraine and Assessment of Its
Consequences and Threats
The geopolitical transformations that take place today in Ukraine influence the migration movement of the
population. The visa-free regime between Ukraine and the EU significantly changed the intensity, nature and direction
of labor migration. Against the backdrop of a sharp fall in living standards, rising unemployment and deep economic
crisis in the middle of the country, employment abroad proved to be an effective way to solve life problems. The
acquired experience of working outside of the homeland and the emerging migration networks also strengthen the
migration sentiment. At the same time, the annexation of the Crimea and military actions in the East of the country
caused large-scale forced displacement of the population to other regions in the middle of the state. Without being able
to find a job at home, people were forced to migrate further abroad. Strengthening the asymmetry of the socio-economic
development of regions under such conditions is a cornerstone, and migration processes can both solve and intensify it.
Therefore, the assessment and analysis of the main trends of the external migration movement in Ukraine is of great
importance.
The purpose of the article is to deepen theoretical knowledge about the key trends of external migration
movements in Ukraine, to evaluate these processes in the context of developing a motivational mechanism for their
regulation and to determine the probable opportunities and threats that the existing dynamics have.
The statement in the article suggests that the deepening of theoretical knowledge on the key trends of external
migration movements in Ukraine is extremely important for developing an effective migration policy that takes into
account national interests and strengthens the domestic labor market. Assessment of labor migration in terms of areas
allows us to form a general vision of the environment for the motivation of labor migration. The current situation
requires the development and operation of an effective mechanism for regulating the labor migration of the population
of Ukraine, including the focus on the factors of its motivation.
The prospects of further research are associated with the development of effective mechanisms for regulating
the motivation of labor migration in the national interest, taking into account the regional tendencies in Ukraine and the
world experience of foreign countries.
migration, migration movement, external labor migration, mobility, migration capital, circulation labor
migration
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Сучасні реалії трудової міграції українців до Польщі
В статті розглянуто суть та динаміку трудової міграції українців до Польщі. Визначено структуру
мігрантів за сферою діяльності та часові межі перебування мігрантів в Польщі. Виконане оцінювання впливу
сучасних тенденцій міграційних процесів на ринок праці не тільки в Україні, але і в Польщі. Досліджено
чинники та негативні наслідки зовнішньої трудової міграції. На основі статистичної інформації розроблені
заходи щодо зменшення міграційних потоків та покращення міграційної політики в сучасних умовах.
міграція, трудова міграція, зовнішня трудова міграція, нелегальна міграція, міграційна політика
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Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье, Украина

Современные реалии трудовой миграции украинцев в Польшу
В статье рассмотренасуть и динамика трудовой миграции украинцев в Польшу. Определена структура
мигрантов по сфере деятельности и временные рамки пребывания мигрантовв Польше.Выполнена оценка
влияния современных тенденций миграционных процессов на рынок труда не только в Украине, но и в Польше.
___________
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Исследованы причины и негативные последствия внешней трудовой миграции. На основе
статистической информации разработаны мероприятия по уменьшению миграционных потоков и улучшению
миграционной политики в современных условиях.
миграция, трудовая миграция, внешняя трудовая миграция, нелегальная миграция, миграционная
политика

Постановка проблеми. Сьогодні Україна й досі залишається однією із країн, яка є
найбільшим постачальником робочої сили на зарубіжні ринки праці. Наразі міграційні
процеси досягли небачених масштабів і вимагають негайного втручання з боку держави.
Сповільнення міграційних потоків можливо при використанні адміністративно-контрольних
інструментів та соціально-економічних механізмів. Але, нажаль, сучасна державна
міграційна політика України не відповідає поточним реаліям у країні. У таких умовах
необхідно звернути особливу увагу на вдосконалення чинного законодавства, впровадження
ефективної системи моніторингу мігрантів, усунення та запобігання наявних причин і
наслідків трудової міграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Починаючи із набуття Україною
незалежності питання зовнішньої трудової міграції постає дуже гостро, особливо у останні 5
років. Наразі дослідженням цієї проблеми займаються не тільки окремі вітчизняні та
зарубіжні вчені, а й наукові інститути та міжнародні організації. Зокрема, О.А. Малиновська
[12] за допомогою соціологічної та статистичної інформації розглядала структуру мігрантів,
досліджувала розміри фінансових переказів від мігрантів до України [6], причини та обсяги
міграційних процесів, робила прогнози та розробляла для кожного міністерства завдання для
зменшення міграції. Експертиз Центру Східних досліджень ім. Марка Карпія на чолі з М.
Ярошевич детально дослідили типи, структуру, позитивні та негативні реалії міграції та
акцентували свою увагу на нелегальній міграції [7]. Інститут громадської думки в Польщі
СBOS [3] проводив соціологічне опитування та з’ясовував рівень ворожості поляків до
українських мігрантів. Український аналітичний центр CEDOS [14] виконав дослідження
студентської міграції та політики інтеграції біженців і осіб, які потребують додаткового
захисту. За підтримкою канадського уряду МОМ в Україні проводило глибоке дослідження
як трудової, так і освітньої міграції [5]. Крім того, проблему міграції досліджували
економісти, соціологи та географи: Л. Весельська [1], В. Джаман [2], О. Ніколаєць [9],
Х. Фогел [15] та інші.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій
міграційних потоків українців до Польщі та обґрунтуванні заходів щодо їх сповільнення та
зменшення масового від’їзду населення з України.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку України, міграція посіла
місце однієї із найважливіших проблем в країні. Сучасні потоки українських трудових
мігрантів набули небачених розмірів і цей процес продовжує набувати ще більших оборотів.
Кожного року близько мільйона кваліфікованих та висококваліфікованих працівників
покидають Україну заради пошуку нової роботи. Зараз українські працівники цінуються у
всьому світі, за працьовитість, сумлінність, освіченість та не надто високі вимоги. І саме ці
якості українських працівників є бажаними для польських роботодавців.
До 2013 року зовнішня трудова міграція до Польщі була незначною, але постійною,
періодично мала тенденцію до зниження. Починаючи з 2013 року ситуація різко змінюється:
відбувається різке збільшення мігрантів (рис. 1), яке пов’язане з загостренням економічної та
політичної кризи, початком воєнного конфлікту на сході країни.
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Рисунок 1 – Динаміка кількості заяв роботодавців про намір доручити роботу українцям
Джерело: складено авторами на основі джерела [11]

Найбільшу кількість працівників на польському ринку праці у відсотковому
співвідношенні (51-60%) складають українці (рис. 2), коли з інших країн цей відсоток не
перевищує 32%. Наразі, через переповнення українськими працівниками польського ринку
праці, перед владою країни постала гостра проблема щодо його врегулювання та
забезпечення високих соціальних гарантій для вітчизняного населення. Стала поширеною
практика, коли польські роботодавці, віддавали перевагу працевлаштуванню українських
мігрантів з причин сприятливого формування співвідношення між якістю виконуваної
роботи та розміром заробітної плати. Відповідно це спричинило можливість для
роботодавців не підвищувати заробітну плату вітчизняним працівникам і ставало додатковим
поштовхом до збільшення міграції польських найманих працівників до Німеччини та
Великої Британії. Вивільнені робочі місця з задоволенням заповнювали українські мігранти,
особливо у таких секторах економіки, як сфера послуг, промисловість та сільське
господарство.

Рисунок 2 – Кількість дозволів на працю в Польщі, %
Джерело: складено авторами на основі джерела [11]

Починаючи з 2014 року на ринку праці Польщі відбувається стрімке зростання
необхідності українських працівників у таких видах діяльності як адміністрування та
допоміжна діяльність (зростання на 22,6%), проживання та харчування (зростання на 9,7%),
охорона здоров’я та соціальна допомога (зростання на 9%), найбільш затребуваними є
оператори машин та приладів (зростання на 19%), техніки та персонал середнього
рівня(зростання на 14%), службовці офісу (зростання на 13%)[11].
Зараз усі галузі українського ринку праці справляються з такою великою кількістю
втраченої робочої сили (нестача стала помітно відчутною у промисловості,
сільськогосподарських галузях і сфері послуг), проте можливості ринку зменшуються.
Розуміючи це, українська влада з 2017 року намагається виправити брак кваліфікованих
працівників: помічник машиніста, токар, фрезерувальник, будівельник, бджоляр та інші,
надаючи цим спеціальностям додаткові бюджетні місця в професійно-технічних закладах та
підвищуючи на них стипендії. Всього за професіями загальнодержавного значення
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розпочали навчання 2,5 тисячі учнів [10]. Однак, зазначені кроки ще не забезпечують
необхідних зрушень. Для цього дуже важливо проводити зміни у трьох напрямках:робота з
роботодавцями та надання їм всебічної допомоги у поліпшенні умов праці на промислових
підприємствах; збільшення рівня заробітної плати,особливо за дефіцитними спеціальностями
(професіями); розробити та підтримувати розвиток загальнодержавного інформаційного
ресурсу, де постійно будуть відображатися поточні та прогнозні можливості ринку праці,
зокрема за зазначеними професіями, реальні можливості та рівень оплати праці.
Українські трудові мігранти згідно термінів перебування за кордоном доцільно
поділяти на дві категорії: короткострокових (від 3 місяців до року) та довгострокових
(більше 2 років) (рис. 3). До довгострокових трудових мігрантів відносять осіб, які вже не
мають наміру повертатися в Україну: особи, які отримали карту поляка та студентимігранти, які влаштувалися на роботу. Короткостроковими мігрантами визнаються такі дві
категорії: ті, хто їдуть на заробітки, щоб прогодувати власну сім’ю та ті, хто їде заробити
гроші для відкриття власного бізнесу, найчастіше закордоном. Саме для зменшення другої
категорії (короткострокової міграції) було б доречно: інформувати населення про наявність
вільних вакансій; про вільні ніші (сектори) економічної діяльності; стимулювати до
відкриття власного бізнесу на батьківщині. Такі заходи позитивно впливатимуть на динаміку
розвитку вітчизняної економіки.

Рисунок 3 – Дозволи на працю в Польщі залежно від тривалості перебування у країні
Джерело: складено авторами на основі джерела [11]

Серед усіх трудових мігрантів найбільше страждають від нелегального
працевлаштування саме з короткостроковим перебуванням, оскільки в таких випадках між
роботодавцями та працівниками переважно укладається не трудова, а цивільно-правова
угода. Найчастіше трудова угода – це домовленість в усній формі між працівником та
роботодавцем. При такій угоді до соціальних фондів не сплачуються внески, працівник
позбавлений соціального страхування та відсутній контроль за дотриманням трудових прав з
боку роботодавця.
Для збільшення офіційного працевлаштування трудових мігрантів з боку польського
уряду була запропонована система «освідчень» (заяви роботодавців про намір доручити
роботу іноземцю) [8]. Застосування «освідчень» розширює можливості використання більш
простої процедури видачі дозволів на роботу та доповнення існуючих рішень.
Запровадження цієї системи має ряд позитивних ефектів: для роботодавців – скорочення
часу, що необхідний для працевлаштування іноземця у зазначених професіях, на 14 або 21
дні після подання заявки на отримання дозволу на роботу; для іноземців – коротший термін
очікування дозволу для початку роботи.
Отже, значна кількість українських трудових мігрантів на противагу створення ВВП у
вітчизняній економіці, здійснює значний внесок в формування ВВП Польщі. Подальше
збільшення кількості українських мігрантів на польському ринку праці може спричинити
його перенасичення. Однак, це не зупинить міграційні потоки до інших розвинутих країн.
Тим паче, що незабаром Німеччина має намір спростити процедуру працевлаштування для
іноземців. Для України це означає, що загостряться не тільки демографічні та економічні
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проблеми, але й поглибиться кадрова криза. Тому, для того щоб зберегти та повернути
втрачені людські ресурси, українському уряду необхідно якнайшвидше приймати комплексні
рішення щодо усунення причин та наслідків трудової міграції.
В Україні державна міграційна політика повинна бути спрямована на відтворення
соціального капіталу, мінімізації негативних і посилення позитивних ефектів міжнародної
трудової міграції, проведення виваженої демографічної політики, забезпечення розвитку
соціальних інститутів та відповідного зростання соціальних інвестицій, спрямованих на
розвиток людини та суспільства, підвищення добробуту суспільства, побудову партнерських
відносин у бізнесі, впровадження корпоративної етики [4]. Тобто для подолання визначених
проблем та з метою забезпечення позитивних зрушень в регулюванні міграційних процесів
необхідно, в першу чергу, повністю реформувати міграційну політику, спираючись на реалії
сьогодення, провести ряд реформ в економічній, соціальній, правовій та освітній сферах
(табл. 1) та налагодити тісну співпрацю із закордонними міграційними службами для
протидії нелегальній міграції.
Таблиця 1 – Причини, негативні наслідки та напрями регулювання трудової міграції в
Україні
Причини та
негативні наслідки

Шляхи подолання

Можливість
реалізувати себе у
вітчизняній
економіці

 розробити довгострокову економічну стратегію розвитку держави;
 своєчасно корегувати поточну економічну політику;
 вдосконалювати чинну законодавчу базу та систему державного
регулювання;
 сприяти демонополізації ринків товарів та послуг і підвищувати
привабливість підприємницького середовища для іноземних
інвестицій;
 збільшувати обсяги державного інвестування в розвиток
економічної інфраструктури;
 стимулювати перехід до високотехнологічного виробництва
 підвищувати рівень заробітних плат;
 знижувати розміри сплати соціальних внесків роботодавцями
 створити відповідні умови для спрощення ведення малого та
середнього бізнесу;
 розробляти програми підтримки та стимулювання бізнесу, які
спрямовані на розвиток інноваційності

Низький рівень
розвитку системи
дотримання
соціального захисту

 розробити та реалізовувати санкції за порушення чинного
законодавства у частині соціального захисту працівників;
 запровадити ряд законів, які сформують механізм виплат пенсійних
накопичень для трудових мігрантів

Економічна та
політична
нестабільність та
криза

Низька заробітна
плата

Відтік
кваліфікованих
кадрів

Підвищення
кількості
нелегальних
трудових мігрантів

 встановити принципи та стандарти законодавчого регулювання
зовнішньої трудової міграції;
 створити сприятливі умови та забезпечити розвиток інноваційної та
наукової діяльності в організаціях, установах, підприємствах
 створити основу більш повної законодавчої регламентації прав
трудових мігрантів;
 забезпечити виконання Угод з ЄС про статус трудових мігрантів;
 формувати повноцінний комплекс кримінально-правових заходів для
протидії нелегальній міграції;
 застосовувати жорсткі санкції стосовно роботодавців, які наймають
на роботу нелегальних працівників і припиняти існування фірм, які
сприяють нелегальному працевлаштуванню

Джерело: складено авторами
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Таким чином, сьогодні,щоб не відбувалося поглиблення деструктивних процесів в
Україні, необхідно в першу чергу:реформувати міграційну політику держави з метою
переходу від ситуативного до стратегічного управління, визначити стратегію вдосконалення
та подальшого її розвитку; провести реорганізацію державних органів з метою уточнення
функцій та задач відомств; провести комплексні заходи на загальнодержавному,
регіональному та міжнародному рівнях щодо узгодження діяльності та формування співпраці
органів державної влади задіяних у регулювання міграційних процесів. Суттєві ускладнення
в міграційній політиці, крім несприятливої економічної та політичної ситуації
спричиняються відсутністю узгодженої практики взаємодії значної кількості органів
державної влади, які займаються формуванням та реалізацією міграційної політики в
Україні: Міністерство внутрішніх справ України, Державна міграційна служба, Державна
прикордонна служба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство
закордонних справ України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і
науки України, Державна служба зайнятості України, Державна інспекція України з питань
праці та Служба безпеки України. Не виконують свого цільового призначення щодо
покращення стану у міграційній сфері країни (попри наближення українського
законодавство до європейського) прийняті найважливіші документи, які регулюють
міграційні процеси в Україні – Концепція державної міграційної служби та Стратегія
державної міграційної політики України на період до 2025 року [8; 13].
Оскільки за останні декілька років найбільша кількість мігрантів припадає на країничлени ЄС, то вдосконалення чинного законодавства у сфері міграційної політики,
насамперед, необхідно реформувати із приведення дійсного законодавства до європейських
та міжнародних стандартів захисту прав людини. Для цього необхідно використовувати
позитивний досвід європейських країн з урахуванням усіх аспектів політичного,
економічного та культурного розвитку України, посилити співпрацю з іншими країнами за
допомогою ухвалення угод між країнами-реципієнтами та забезпечити виконання вже
існуючих угод таких, як Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод
1950 р., Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів та документів
Міжнародної організації праці. Крім того, позитивну роль відіграє забезпечення підсилення
керівної ролі держави та її органів, які управляють міграційними потоками та допомагають із
працевлаштуванням не тільки в Україні, а й за кордоном (Державна служба зайнятості та
посольства в країна-реципієнтах).
Наразі вагомою проблемою для України залишається нелегальна трудова міграція, яка
потребує невідкладних реформувань, зокрема повноцінного комплексу протидії нелегальній
міграції, налагодження співпраці українських служб з закордонними з метою встановлення
на законодавчому рівні жорстких санкцій щодо роботодавців та посередників, які
влаштовують нелегально працівників.
Надалі необхідно стабілізувати економічну, політичну ситуацію в країні та зменшити
рівень корумпованості державних органів влади, що призведе до збільшення інвестицій в
українські підприємства та організації, появі нових робочих місць, підвищення заробітної
плати та інше.
Для належного управління та контролю за міграційними процесами необхідно
впровадити ефективну автоматизовану систему постійного моніторингу трудових мігрантів,
як легальних, так і нелегальних. Це можуть робити спеціальні органи або спеціальний сектор
науки, що забезпечать владу достовірною статистичною інформацією. Дана інформація
слугуватиме основою для прогнозування, планування та швидкого виявлення наявних
проблем або негативних зрушень, які в свою чергу будуть сприяти швидкому прийняттю
рішень щодо їх запобігання та подолання.
Крім того, більшість довгострокових трудових мігрантів зустрічаються із проблемою
адаптування в іншій країні. Не дивлячись на те, що польська культура дуже близька до
української, мігранти відчувають значну різницю в менталітетах країн та потребують
соціальної, культурної та психологічної допомоги. Для допомоги потенційним трудовим
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мігрантам доцільно буде запровадити співпрацю між агентствами з пошуку праці за
кордоном та державними службами зайнятості. Останні в свою чергу будуть надавати
юридичні консультації, надавати інформацію про особливості культури та звичаїв
майбутньої країни працевлаштування.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сьогодні масштаби зовнішньої
трудової міграції набули небачених розмірів, однак, статистична інформація, що подається
державними органами, не відображає реальний стан. Щоб зменшити масову міграцію
населення необхідно використовувати адміністративні інструменти та сприяти
удосконаленню соціально-економічного механізму. Відсутність постійного моніторингу
стану трудової міграції українців та відповідно недостатня інформаційна забезпеченість, а
також неузгодженість дій уряду загострюють окреслену проблему. Саме удосконалення
чинного законодавства, впровадження ефективної системи моніторингу трудової міграції,
удосконалення міграційної політики та активні заходи щодо розвитку людського капіталу
здатні забезпечити сповільнення темпів масової трудової міграції українців.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку мають бути зосереджені на
вивченні нормативно-правової бази та світового досвіду регулювання міграційних процесів і
обґрунтуванні можливостей їх використання в Україні.
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For today in Ukraine is observing the mass movement of population for work to others countries. It is caused
by the row of negative internal factors: economic crisis, political instability, low level of life, desire to self-realization
and ect. However, statistical information that is given by government organs doesn’t represent the real state of situation.
Accordingly from the side of government organs of power there isn’t the substantial reacting for reduction of negative
consequences. For the time being Ukrainian labor migrants are going to work to Germany, Russia, Czech Republic and
other countries, but the major migration stream is directed to Poland. Therefore it is very important to investigate the
modern tendencies of migratory streams of Ukrainians to Poland and offer measures for to stay and reduction of exodus
of population from Ukraine.
In the article are considered dynamics and methods of employment of Ukrainians to Poland. The structure of
migrants is certain of sphere of activity and are educed the most needed professions for Ukrainians by the Polish
employers. There are certain the temporal borders of staying migrants in Poland and their reasons of departure: shortterm migrants (earnings of money are for opening their own business), long-term migrants (desire to remain to live in
other country). The evaluation of influence of modern tendencies of migratory processes is executed not only to the
home market of labor but also to Poland. There are exposed the basic factors and negative consequences of external
labor migration. On the basis of statistical information and available in Ukraine legal base that regulates migration,
reasonable measures are worked out in relation to the improvement of home migratory politics in modern crisis position
with the aim of reduction of migratory streams.
For reduction of migratory processes it is necessary to use administrative instruments and provide to work
socio-economic mechanism. It is necessary to pay attention to removal and prevention of available causes and effects of
labor migration through the improvement of current legislation, introduction of the effective system monitoring of
migrants.
migration, labor migration, external labor migration, illegal migration, migration policy
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Аналіз відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам
інноваційної економіки
У статті проведено аналіз відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційного
розвитку економіки України. Запропоновано складові оцінювання у сферах активізації взаємодії влади, освіти,
науки, бізнесу, інноваційної зайнятості, підготовки фахівців інноваційного типу, забезпечення результативності
інноваційної діяльності. Проведено інтегральну оцінку стану кадрового забезпечення за регіонами України в
умовах інноваційних змін. Визначено напрями поліпшення кадрового забезпечення національної економіки
відповідно до потреб інноваційного розвитку.
кадрове забезпечення, інноваційний розвиток, регіон, інноваційна зайнятість, підготовка фахівців,
результат інноваційної діяльності
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Анализ соответствия кадрового обеспечения регионов потребностям инновационной
экономики
В статье проведен анализ соответствия кадрового обеспечения регионов потребностям инновационного
развития экономики Украины. Предложены составляющие оценки в сферах активизации взаимодействия
власти, образования, науки, бизнеса, инновационной занятости, подготовки специалистов инновационного
типа, обеспечения результативности инновационной деятельности. Осуществлена интегральная оценка
состояния кадрового обеспечения по регионам Украины в условиях инновационных изменений. Определены
направления улучшения кадрового обеспечения национальной экономики в соответствии с потребностями
инновационного развития.
кадровое обеспечение, инновационное развитие, регион, инновационная занятость, подготовка
специалистов, результат инновационной деятельности
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Постановка проблеми та її актуальність. Як свідчить світовий досвід, саме
активізація використання інновацій регіонами країни дозволяє досягти високої технологічної
незалежності компаній, забезпечує зростання їх ефективності і конкурентоспроможності, що
сприяє економічному розвитку як на регіональному, так і на національному рівні та дозволяє
досягти істотного підвищення доходів і якості життя населення [4]. При цьому спроможність
територій забезпечувати високі темпи інноваційного розвитку залежить від наявності кадрів
інноваційного типу, які складають ядро кадрового потенціалу інноваційно-орієнтованого
підприємства.
Сучасна економіка вимагає не простого збільшення кількості освічених працівників,
а фахівців якісно нового типу, не вузьких фахівців, а
таких, що
володіють
фундаментальними знаннями, інноваційним типом мислення, здатні ефективно
використовувати нові інформаційні технології, готові до роботи в колективі [10].
Цілком слушним є твердження, що за сучасних умов знання стають вирішальними і
перетворюються на джерело багатства, яке можна накопичувати і застосовувати як головний
фактор інноваційного розвитку та конкурентоспроможності країни та її регіонів [14].
Таким чином, на перший план виступають проблеми не тільки забезпечення
відповідності кількісних кадрових потреб територій у розрізі професій і спеціальностей (хоча
в умовах стрімкого погіршення демографічної і міграційної ситуації в державі і їх значущість
суттєво зростає), але й принципової зміни підходи до забезпечення якості кадрового
потенціалу та його здатності до ефективної праці в умовах інноваційних змін в економіці,
технологіях, суспільних процесах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та практичноприкладні аспекти забезпечення кадрових потреб в умовах інноваційного розвитку
національної економіки досліджують такі вітчизняні вчені, як: О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук
[1], І.Л. Жук [2], В.С. Загорський [3], Н.С. Куцай [4], А.О. Левченко [5], О.М. Левченко,
О.В. Ткачук, І.О. Царенко [6], Н. Рудь [8], М.В. Семикіна [9], Л.В. Синиця, К.М. Буряк [10],
О.І. Трохимець [11], Г.О. Холодний [13], О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк [14] та ін.
Зокрема, О.А. Грішнова та Г.Ю. Міщук досліджують сутність, види, особливості
реалізації соціальних інновацій у трудовій сфері [1]. І.Л. Жук вивчає новітні тенденції
розвитку видів та форм інноваційної зайнятості [2]. Предметом досліджень Н.С. Куцай є
сучасний стан, проблеми та перспективи кадрового забезпечення інноваційного розвитку
регіону [4]. А.О. Левченко визначає стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні у
вимірі міжнародних порівнянь [5]. Автори досліджень [6] та [14] акцентують увагу на
питаннях кадрового забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні.
Н. Рудь характеризує концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у
регіонах [8]. М.В. Семикіна досліджує соціально-економічні перешкоди на шляху
підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону [9]. Л.В. Синиця та К.М. Буряк
зосереджують увагу на вивченні передумов моделювання кадрового забезпечення
інноваційного розвитку підприємств [10].
Проведений аналіз свідчить, що, незважаючи на значну увагу з боку вітчизняних
дослідників до різних аспектів кадрового забезпечення національної економіки, подальших
наукових досліджень потребують питання комплексного оцінювання стану кадрового
забезпечення у розрізі територій, виявлення регіональних асиметрій та пошуку шляхів їх
подолання в умовах інноваційного розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз відповідності кадрового забезпечення
регіонів потребам інноваційної економіки та обґрунтування напрямів розвитку кадрового
потенціалу для інноваційно-інтегрованих структур.
Виклад основного матеріалу. Основними етапами проведення аналізу є визначення
його мети, основних складових та конкретних показників оцінювання, обрання методу
оцінки, безпосереднє здійснення оцінювання, формулювання висновків та рекомендацій
щодо поліпшення стану досліджуваного явища чи процесу.

115

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

За сучасних умов вважаємо за доцільне виокремити чотири основні складові
відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційного розвитку економіки
(рис. 1). Зважаючи на наявність вітчизняної статистичної бази, безпосередньому кількісному
виміру підлягають три з них: сфера підготовки фахівців інноваційного типу, сфера
інноваційної зайнятості та сфера забезпечення результативності інноваційної діяльності.
Реалізація науково-освітніх програм підготовки кадрів для науково-інноваційної
сфери забезпечить інтеграцію різних ресурсів, залучення представників реального сектора
економіки в якості експертів і консультантів у розробку програм та їх реалізацію, що
дозволить: сформувати ринок освітніх послуг із підготовки фахівців за пріоритетними
напрямами розвитку економіки регіону; вирішити проблеми підготовки та перепідготовки
кадрів для підприємств регіону та сусідніх регіонів; створити систему кадрового супроводу
розвитку науково-інноваційної сфери регіону [8].
До складових оцінювання рівня компетентностей фахівців інноваційного типу можна
віднести: змістовно-професійну компоненту (визначення ступеня володіння навичками щодо
оцінювання обсягу опанованих знань, умінь, ступеню успішності використання професійних
знань, умінь); мотиваційно-ціннісну компоненту (дослідження сформованості відповідних
якостей, таких як фіксація прояву ініціативності, активності, власної думки, залучення
додаткової інформації, а також рівня мотивації, дотримання відповідних правил поведінки);
рефлексивну компоненту (оцінка особистості та рівня реалізації певної поведінки, виконання
дій, спілкування і взаємодії з колегами, керівництвом підприємства) [13].
Сфера активізації взаємодії влади, освіти,
науки, бізнесу
Сфера підготовки фахівців
інноваційного типу

Сфера інноваційної зайнятості

Сфера забезпечення результативності
інноваційної діяльності

Рисунок 1 – Складові оцінювання відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційного
розвитку економіки в Україні
Джерело: складено автором

Базуючись на міжнародній та вітчизняній методології статистичних досліджень,
проведемо аналіз ключових показників кадрового забезпечення регіонів відповідно до
потреб інноваційного розвитку економіки України за такими показниками:
П1 – чисельність студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення;
П2 – чисельність аспірантів та докторантів на 100 тис. осіб наявного населення;
П3 – кількість виконавців наукових досліджень і розробок у розрахунку на 1000 осіб
зайнятого населення у віці 15-70 років;
П4 – питома вага працюючих на інноваційно активних підприємствах, %;
П5 – рівень інноваційної активності підприємств промисловості, %;
П6 – обсяг реалізованої інноваційної продукції, % до обсягу реалізації;
П7 – сумарний індекс інновацій, %.
За першим з наведених показників регіони України у 2017 році характеризувалися
наступним рейтингом (рис. 2).
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Рисунок 2 – Рейтинг регіонів України за чисельністю студентів закладів вищої освіти
ІІІ-ІV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, 2017 рік
Джерело: побудовано і розраховано автором за даними [11, с. 30, 129]

На першому місці знаходилося м. Київ із чисельністю студентів закладів вищої освіти
ІІІ-ІV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у кількості 1199
осіб, на останньому – Донецька обл. (58 осіб). Тобто різниця між максимальним і
мінімальним значеннями склала понад 20 разів.
Стосовно чисельності аспірантів та докторантів на 100 тис. осіб наявного населення у
2017 році (рис. 3), лідером також є м. Київ (335 осіб), тоді як у 19 регіонах із 25 цей показник
не перевищував 50 осіб.

Рисунок 3 – Рейтинг регіонів України за чисельністю аспірантів та докторантів
на 100 тис. осіб наявного населення, 2017 рік
Джерело: побудовано і розраховано автором за даними [11, с. 30; 7, с. 19, 25]

Кількість виконавців наукових досліджень і розробок у розрахунку на 1000 осіб
зайнятого населення у віці 15-70 років (за даними Євростату у 2015 році) в Україні складала
7,5 осіб, тоді як у Польщі і Болгарії – по 10,0 осіб, у Словаччині – 12,0 осіб, в Естонії – 16,1
осіб, в Литві – 16,7 осіб, в Угорщині – 13,5 осіб, в Іспанії – 19,1 осіб, у Чехії – 20,3 осіб, у
Словенії – 22,9 осіб, в Німеччині – 23,4 осіб [11, с. 76].
Розрахований аналогічний показник за регіонами України у 2017 році свідчить, що у
2017 році значення по Україні в цілому знизилося до 6,06 осіб. При цьому спостерігається
суттєва диференціація за регіонами – від 32,23 особи у м. Києві до 0,3 особи у Донецькій
області. Також, тільки три із наявних 25 регіонів мають значення, більше за
середньодержавне (м. Київ, Харківська та Дніпропетровська області), а 14 територій мають
значення менше, ніж дві особи виконавців наукових досліджень і розробок у розрахунку на
1000 осіб зайнятого населення (рис. 4).

Рисунок 4 – Рейтинг регіонів України за кількістю працівників, задіяних у виконанні
наукових досліджень і розробок, на 1000 осіб зайнятого населення, 2017 рік
Джерело: побудовано і розраховано автором за даними [11, с. 52; 7, с. 35]
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Питома вага працюючих на інноваційно активних підприємствах (рис. 5) коливалася
від 58,6% у Запорізькій обл. до 16,9% у Чернівецькій обл.

Рисунок 5 – Рейтинг регіонів України за питомою вагою працюючих на інноваційно
активних підприємствах у 2014-2016 рр., % до загальної кількості працюючих
обстежених підприємств, 2017 рік
Джерело: побудовано автором за даними [ 7, с. 117]

Найвищий рівень інноваційної активності підприємств промисловості (рис. 6)
зафіксовано у Харківській обл. (28,1%), найнижчий – у Хмельницькій обл. (5,7%).

Рисунок 6 – Рейтинг регіонів України за рівнем інноваційної активності підприємств промисловості, %
Джерело: побудовано автором за даними [ 7, с. 86]

За обсягом реалізованої інноваційної продукції (рис. 7) лідирувала Запорізька обл.
(2,4%), натомість у 15 регіонах країни цей показник був менше 1,0%.

Рисунок 7 – Рейтинг регіонів України за обсягом реалізованої інноваційної продукції, %
Джерело: побудовано автором за даними [ 7, с. 102]

За сумарним індексом інновацій (рис. 8) перше місце займала Харківська обл. (64,1%),
останнє – Чернівецька обл. (10,2%).

Рисунок 8 – Рейтинг регіонів України за сумарним індексом інновацій (СІІ) у 2014-2016 рр., %
Джерело: побудовано автором за даними [ 7, с. 145]
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Узагальнення результатів проведеного дослідження проведемо за допомогою методу
інтегрального оцінювання, який дозволяє здійснити комплексну оцінку за низкою
показників. Слід відзначити, що всі вищенаведені показники можуть бути віднесені до
«стимуляторів», однак мають різні одиниці виміру, що зумовлює необхідність їх
стандартизації. З цією метою використаємо метод стандартизації ознакових множин на
основі відношень (формула 1):
xij
z ij  max ,
(1)
xi
де zij – стандартизоване значення і-го показника у j-го об'єкта;
xij – значення і-го показника у j-го об'єкта;
ximax – максимальне значення показника.
Інтегральний показник відповідності кадрового забезпечення потребам інноваційної
економіки для кожного з регіонів визначаємо за формулою (2):
Пінт  ( П1ст  П2ст  П3ст  П4ст  П5ст  П6ст  П7ст ) / 7 ,
(1)

де П інт – інтегральний індекс для регіону;
П1ст … П 7ст – стандартизовані значення для регіону за показниками 1 – 7.
Розрахункові значення інтегрального показника відповідності кадрового забезпечення
потребам інноваційної економіки за регіонами України у 2017 р. наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Результати розрахунку інтегрального показника відповідності кадрового
забезпечення потребам інноваційної економіки за регіонами України у 2017 р.
Регіони
П3ст
П5ст
П6ст
П7ст
Пінт
П1ст
П 2ст
П 4ст
Вінницька

0,188

0,116

0,034

0,616

0,548

0,375

0,590

0,352

Волинська

0,146

0,084

0,022

0,428

0,569

0,125

0,173

0,221

Дніпропетровська

0,244

0,125

0,216

0,836

0,391

0,042

0,785

0,377

Донецька

0,048

0,018

0,009

0,635

0,409

0,542

0,257

0,274

Житомирська

0,138

0,060

0,022

0,611

0,495

0,208

0,415

0,278

Закарпатська

0,138

0,104

0,043

0,345

0,320

0,750

0,315

0,288

Запорізька

0,291

0,170

0,181

1,000

0,680

1,000

0,585

0,558

Івано-Франківська

0,184

0,113

0,029

0,708

0,772

0,167

0,505

0,354

Київська

0,103

0,066

0,077

0,553

0,391

0,333

0,504

0,290

Кіровоградська

0,078

0,042

0,039

0,534

0,804

0,750

0,571

0,403

Луганська

0,064

0,036

0,039

0,447

0,356

0,042

0,409

0,199

Львівська

0,359

0,257

0,137

0,536

0,541

0,333

0,549

0,387

Миколаївська

0,183

0,051

0,136

0,850

0,957

0,417

0,560

0,450

Одеська

0,327

0,221

0,106

0,476

0,559

0,125

0,332

0,307

Полтавська

0,235

0,110

0,070

0,858

0,370

0,083

0,552

0,326

Рівненська

0,188

0,072

0,022

0,669

0,210

0,000

0,647

0,258

Сумська

0,233

0,170

0,184

0,765

0,730

0,833

0,640

0,508

Тернопільська

0,265

0,137

0,030

0,683

0,979

0,333

0,626

0,436

Харківська

0,477

0,373

0,410

0,840

1,000

0,917

1,000

0,717

Херсонська

0,162

0,113

0,048

0,681

0,552

0,625

0,548

0,390

Хмельницька

0,172

0,101

0,019

0,399

0,203

0,042

0,186

0,160

Черкаська

0,214

0,093

0,047

0,451

0,868

0,458

0,245

0,339

Чернівецька

0,200

0,075

0,069

0,288

0,516

0,375

0,159

0,240

Чернігівська

0,128

0,066

0,053

0,430

0,342

0,417

0,376

0,259

1,000
м. Київ
Джерело: розраховано автором

1,000

1,000

0,787

0,737

0,125

0,803

0,779
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Отже, рейтинг регіонів України за значеннями інтегрального показника відповідності
кадрового забезпечення потребам інноваційної економіки має наступний вигляд (рис. 9):
лідерами є такі регіони, як м. Київ (0,779), Харківська обл. (0,717), Запорізька обл. (0,558),
Сумська обл. (0,508) та Миколаївська обл. (0,450). Водночас, найнижчі значення мали місце
у Хмельницькій обл. (0,160), Луганській обл. (0,199), Волинській обл. (0,221).
Отримані значення інтегральних показників за регіонами України можуть слугувати
базовою основою під час формування стратегій соціально-економічного розвитку
відповідних територій, а також розробки загальнодержавної стратегії розвитку кадрового
потенціалу в умовах формування інноваційної моделі економіки.

Рисунок 9 – Рейтинг регіонів України за інтегральним показником відповідності
кадрового забезпечення потребам інноваційної економіки
Джерело: побудовано автором

В цілому, напрями поліпшення кадрового забезпечення регіонів відповідно до потреб
інноваційної економіки можуть бути зведені до наступних (табл. 2):
Таблиця 2 – Напрями поліпшення кадрового забезпечення регіонів відповідно до
потреб інноваційної економіки
Сфери
застосування
Сфера
підготовки
фахівців
інноваційного
типу

Сфера
інноваційної
зайнятості

Напрями поліпшення кадрового забезпечення
Впровадження освітньо-професійних програм підготовки фахівців у сфері
інтелектуальної діяльності та управління інноваціями
Сприяння закордонному стажуванню викладацького складу закладів вищої освіти з
подальшим залученням до проведення навчальних занять і наукових заходів
Розширення технологій дистанційного навчання в системі навчання й підвищення
кваліфікації фахівців
Забезпечення трансферу освітньо-професійних знань у навчальному процесі
Зростання інноваційної практично-орієнтованої складової у структурі навчальних
планів і програм
Трансформація змісту професійної підготовки в контексті нових вимог до знань,
умінь та навичок персоналу, появи нових професій, поширення дистанційних форм
зайнятості
Активізація та поширення створення бізнес-інкубаторів на базі ЗВО за підтримки
крупних компаній, створення, середовища co-working, IT-hub та інші форми
підлаштування навчання відповідно до вимог сучасного ринку праці
Сприяння підвищенню зацікавленості працівників в сфері інновацій у результатах
своєї праці
Застосування концептуальних положень менеджменту знань (сприяння
трансферу професійних знань, реалізація моделі «потрійної петлі» знань,
формалізація «неявних» знань)
Розвиток нових організаційних форм зайнятості та інновацій в її ресурсному
забезпеченні
Використання переваг віртуального середовища дистанційної зайнятості, що
передбачає широке застосування інформаційних і комунікаційних технологій,
роботу через інформаційні мережі, роботу вдома та у спеціальних центрах,
просторово віддалених від основного офісу компаній
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Продовження таблиці 2
Сфера
активізації
взаємодії влади,
освіти, науки,
бізнесу

Запровадження практики опитування органів влади й місцевого самоврядування,
бізнес-структур щодо актуальних питань, яким слід приділити увагу під час
навчання й підвищення кваліфікації фахівців
Формування системи моніторингу попиту і пропозиції трудових ресурсів на
регіональному рівні з можливістю оперативного відстеження на рівні галузей і
господарських суб’єктів
Виявлення пріоритетних напрямів підготовки професійних кадрів на основі реальної
потреби господарських суб’єктів і перспектив розвитку регіону
Удосконалення системи безперервної підготовки кадрів із врахуванням необхідності
формування в свідомості молодого покоління культури інноваційного мислення
Сприяння організації спеціальної системи підготовки кадрів на самих інноваційних
підприємствах і галузях економіки (корпоративне навчання)
Сприяння формуванню на базі закладів вищої освіти потужних дослідницьких
центрів
Забезпечення активного соціального діалогу, спільних заходів з боку представників
влади, бізнесу та профспілок у регулюванні доходів, зайнятості, забезпеченні
реальної соціальної захищеності
Сфера
Створення механізмів формування і стимулювання попиту на інновації
забезпечення
Удосконалення механізму використання інновацій
результативності Проведення інвентаризації наявних інноваційних проектів і визначення їх
інноваційної
черговості фінансування й упровадження залежно від регіональної зацікавленості
діяльності
Підтримка на регіональному рівні формування та розвитку малого і середнього
підприємництва, зусилля яких направлені на інноваційну діяльність
Оптимізація фінансування інноваційних проектів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
Розвиток регіональної інноваційної інфраструктури
Сприяння створенню в регіоні інноваційно-інтегрованих структур різних типів
Інтеграція
національної
та
регіональних
інноваційних
систем
до
глобалізованого світового економічного простору
Джерело: систематизовано та доповнено автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12].

Реалізація зазначених напрямів поліпшення кадрового забезпечення регіонів
відповідно до потреб інноваційної економіки дозволить підвищити ефективність
функціонування інноваційно-інтегрованих структур, сприятиме сталому соціальноекономічному розвитку територій та держави в цілому.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз
відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційної економіки свідчить про
значні територіальні асиметрії. Проведена інтегральна оцінка стану кадрового забезпечення
за регіонами України в умовах інноваційних змін за показниками чисельності студентів
закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного
населення, чисельності аспірантів та докторантів на 100 тисяч осіб наявного населення,
кількості виконавців наукових досліджень і розробок у розрахунку на 1000 осіб зайнятого
населення у віці 15-70 років, питомої ваги працюючих на інноваційно активних
підприємствах, рівня інноваційної активності підприємств промисловості, обсягу
реалізованої інноваційної продукції та сумарного індексу інновацій дозволила визначити
регіони з найвищими та найнижчими значеннями. Так, регіонами-лідерами є м. Київ,
Харківська обл., Запорізька обл., Сумська обл. та Миколаївська обл., а найнижчі значення
мали місце у Хмельницькій обл., Луганській обл., Волинській обл.
До напрямів поліпшення кадрового забезпечення національної економіки відповідно
до потреб інноваційного розвитку слід віднести впровадження освітньо-професійних
програм підготовки фахівців у сфері інтелектуальної діяльності та управління інноваціями,
забезпечення трансферу освітньо-професійних знань під час організації навчального
процесу, формування системи моніторингу попиту і пропозиції трудових ресурсів на
регіональному рівні з можливістю оперативного відстеження на рівні галузей і
господарських суб’єктів, сприяння формуванню на базі закладів вищої освіти потужних
дослідницьких центрів, сприяння підвищенню зацікавленості працівників в сфері інновацій у
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результатах своєї праці, сприяння створенню в регіоні інноваційно-інтегрованих структур
різних типів тощо.
Перспективи подальших наукових пошуків у даному напрямі полягають у доцільності
розробки диференційованих заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення для різних
регіонів держави відповідно до потреб інноваційного розвитку, реалізації комплексної
стратегії розвитку кадрового потенціалу країни, запровадження сучасних підходів до
організації підготовки фахівців, спроможних до високопродуктивної праці в умовах
інноваційних змін.
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Analysis of the Compliance of the Regions’ Staffing to the Needs of the Innovative Economy
In the article the analysis of the compliance of the regions’ staffing to the needs of the innovative development
of the economy in Ukraine is conducted. The components of evaluation in the spheres of activization of the interaction
of power, education, science, business, innovative employment, training of the innovative type of specialists, ensuring
the effectiveness of innovation activity are offered.
An integral evaluation of the status of the regions’ staffing of Ukraine in the conditions of innovative changes
was conducted by the indicator of the number of students of the higher education institutions of III-IV accreditation
levels, calculated per 10 thousand persons of the existing population, the number of the postgraduate students and
doctoral students per 100 thousand persons of the existing population, the number of performers of scientific research
and development per 1000 persons of the employed population, aged of 15-70, the share of employees, are employed at
the innovative enterprises, the level of innovation activity of the industrial enterprises, the volume of sales of the
innovative products and the total innovation index.
The directions of improvement of staffing of the national economy according to the needs of the innovative
development are developed. To such directions are assigned the implementation of educational and professional training
programs in the field of intellectual activity and innovation management, the provision of transfer of the educational
and professional knowledge during the organization of the educational process, the forming of a system for the
monitoring of the demand and supply of labor resources at the regional level with the possibility of the operational
monitoring at the industry's level and economic entities, identification of the priority directions of training of
professional personnel on the basis of the real needs of economic entities and the prospects of the region's development,
promotion to the forming of the powerful research centers on the basis of higher education institutions, promotion to the
increasing of employees' interest in the field of innovation in the results of their work, promotion to the creation in the
region of innovative-integrated structures of different types, etc.
staffing, innovation development, region, innovative employment, training of specialists, result of innovation
activity
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Професійний розвиток персоналу в умовах активізації інноваційноінтеграційних процесів
У статті досліджено роль професійного розвитку персоналу в умовах активізації інноваційноінтеграційних процесів. Проведено аналіз підходів до визначення сутності професійного розвитку персоналу та
інших взаємопов’язаних категорій. Охарактеризовано сучасні відмінності «навчання дорослих» з урахуванням
виокремлення у структурі навчального простору фізичної, віртуальної, емоційної, когнітивної та соціальної
складових, а також методи професійного навчання й моделі професійного розвитку персоналу в контексті
інноваційних змін. Обґрунтовано ключові особливості трансформації підходів до організації професійного
розвитку персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів.
персонал, професійний розвиток, метод професійного навчання, модель розвитку персоналу,
інноваційний розвиток, інноваційно-інтеграційний процес, інноваційно-інтегрована структура
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Профессиональное развитие персонала в условиях активизации инновационноинтеграционных процессов
В статье исследована роль профессионального развития персонала в условиях активизации
инновационно-интеграционных процессов. Проведен анализ подходов к определению сущности
профессионального развития персонала и других взаимосвязанных категорий. Охарактеризованы современные
отличительные черты «обучения взрослых» с учетом выделения в структуре учебного пространства
физической, виртуальной, эмоциональной, когнитивной и социальной составляющих, а также методы
профессионального обучения и модели профессионального развития персонала в контексте инновационных
изменений. Обоснованы ключевые особенности трансформации подходов к организации профессионального
развития персонала в условиях активизации инновационно-интеграционных процессов.
персонал, профессиональное развитие, метод профессионального обучения, модель развития персонала,
инновационное развитие, инновационно-интеграционный процесс, инновационно-интегрированная
структура

Постановка проблеми. Розвиток інноваційно-інтеграційних процесів у світі в умовах
глобалізації зумовлює потребу у перегляді й адаптації усіх соціально-економічних процесів
відповідно до потреб сьогодення. Насамперед, це стосується необхідності трансформації
підходів до організації професійного розвитку персоналу, оскільки існуюча традиційна
система професійного навчання не здатна задовольнити нові вимоги щодо підвищення
результативності й ефективності праці персоналу в умовах швидких інноваційних змін в усіх
сферах життя суспільства.
У даний час спостерігається низка суперечливих тенденцій. По-перше, частина
економічно активного населення залишається безробітною внаслідок відсутності
затребуваної на ринку праці професійної кваліфікації, неспроможності адаптуватися до
необхідності здійснення професійної діяльності в умовах інноваційних трансформацій. Подруге, значна кількість робочих місць за рівнем оплати й умов праці не відповідають запитам
кваліфікованих фахівців, які змушені шукати роботу за межами свого регіону й країни. Потретє, створюється суттєва загроза для забезпечення кадрових потреб вітчизняних суб’єктів
господарювання у найближчому майбутньому, оскільки, навіть за умов підвищення розміру
пропонованої заробітної плати та надання соціальних гарантій, у результаті негативних
демографічних, міграційних, соціальних тенденцій вони не зможуть знайти необхідний
персонал на вакантні робочі місця.
Таким чином, у теперішній час в Україні найбільш нагальними є завдання щодо
збереження й розвитку наявного кадрового потенціалу, більш раціонального його
___________
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використання, підвищення продуктивності праці за рахунок використання новітніх
технологій. Це, у свою чергу, актуалізує потребу у трансформації підходів до організації
професійного розвитку персоналу, навчання його навичкам роботи із застосуванням
сучасних прогресивних технологій, розвитку здібностей до створення й використання нових
знань в умовах прискорення інноваційних змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація професійного розвитку
персоналу є предметом наукових пошуків багатьох вітчизняних і зарубіжних фахівців. При
цьому вітчизняні дослідники розглядають професійний розвиток персоналу та розвиток
людських ресурсів в цілому як: фактор позитивних зрушень в діяльності підприємств (Л.М.
Баценко, Р.В. Галенін [2]); основний чинник підвищення конкурентоспроможності
підприємства (Т.В. Бучинська [3]); фактор конкурентоспроможності працівників та
організації (І.В. Гаврилюк [4]); умову зростання конкурентоспроможності персоналу (А.Ю.
Донцова [7]); передумову підвищення рівня продуктивності праці (А.М. Зленко, Д.А.
Мірошніченко [10]); складову мотивації трудової діяльності (Ю.О. Дзекун [6]); чинник
розвитку особистості (Н.В. Пазюра [13]).
О. Баніт [1] та М.Е. Морозова [12] досліджують професійний розвиток персоналу в
системі неперервної освіти дорослих та навчання впродовж життя.
Питання навчання дорослих та трансформації підходів до організації робочих місць у
сучасних умовах привертають значну увагу зарубіжних учених, таких як: Х. Баунд, М. Лім
[17], К. Люнардон, П.П. Паскалоні, Ч.К. Пермпунвіват [18], Т. Ван Делін, Д. Юртмаз [19].
Практичний інтерес становлять дослідження Ю.А. Плугіної, присвячені розгляду
сутності, підходів та моделей розвитку персоналу підприємств [14], В.В. Ягупова, який
вивчає поняття, зміст та особливості професійного розвитку особистості фахівця [16], а
також питання організації розвитку персоналу підприємства із застосуванням моделей
компетенцій (Є.П. Скляр [15]).
Водночас, питання щодо трансформації підходів до організації професійного розвитку
персоналу потребує подальшого глибокого наукового вивчення з урахуванням дії низки
демографічних, міграційних, економічних, соціальних, інноваційних, науково-технічних,
технологічних та інших чинників.
Раціональний підхід до використання наявного кадрового потенціалу, підготовка
фахівців, здатних до інноваційної праці, формування і розвиток інтелектуального капіталу,
підвищення рівня мотивації працівників до розвитку і продуктивної праці дозволять
забезпечити вихід із кризового становища та сталий соціально-економічний розвиток
держави та її територій.
Постановка завдання. Метою статті є визначення ключових особливостей
організації професійного розвитку персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних
процесів у світі та розробка заходів щодо вдосконалення професійного розвитку персоналу в
контексті підвищення ефективності функціонування інноваційно-інтегрованих структур.
Виклад основного матеріалу. В умовах активізації інноваційно-інтеграційних
процесів у світі змінюються вимоги до організації та ефективності професійного розвитку
персоналу. Задля забезпечення високопродуктивної роботи персоналу актуалізується
доцільність застосування сучасних форм і методів професійного розвитку, компетентнісного
підходу під час організації навчання, розвитку, в першу чергу, навичок і компетенцій,
потрібних для ефективної професійної діяльності в умовах економіки нового типу.
Інтегровані структури сприятимуть вирішенню в Україні, в першу чергу, таких
завдань, як концентрація інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку
економіки, здійсненню
структурних
змін
у
промисловості; підвищенню
конкурентоздатності продукції вітчизняних підприємств; демонополізації ринків продукції
промислового комплексу; формуванню раціональних технологій та коопераційних зв’язків;
розвитку конкурентного економічного середовища [5].
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Отже, активізація інноваційно-інтеграційних процесів у світі є причиною суттєвої
трансформації якісних вимог до фахівців, методів, важелів та підходів до організації
професійного розвитку персоналу.
Проаналізувавши підходи до визначення понять «професійний розвиток персоналу»,
«розвиток персоналу» та інших взаємопов’язаних категорій у наукових публікаціях останніх
років (табл. 1), сформулюємо наступні узагальнюючі висновки. По-перше, «професійний
розвиток працівників» є найголовнішою складовою «розвитку персоналу» в цілому, однак ці
поняття не є тотожними, оскільки останнє з них є набагато більш ємним. По-друге, більшість
дослідників розглядають професійний розвиток персоналу як «процес», рідше – як
«комплекс заходів», «систему» чи «діяльність». По-третє, акцентується увага на ключових
принципах професійного розвитку таких, як безперервність, цілеорієнтованість,
адаптованість, синергійність тощо. По-четверте, обов’язковим критерієм успішного
професійного розвитку є використання нових знань на практиці та отримання відповідного
корисного результату на рівні індивіда, організації, суспільства, тобто його результативність.
Таблиця 1 – Підходи до визначення професійного розвитку персоналу та інших
взаємопов’язаних категорій
Автор, рік
Визначення
Розвиток персоналу – це система навчання, організаційного
розвитку та професійного зростання персоналу, функціонування
Л.М. Баценко, якої спрямовано на вирішення поточних і стратегічних завдань
Р.В. Галенін
організації завдяки забезпеченню більшої індивідуальної та
(2013 р.)
організаційної ефективності, з метою збільшення «віддачі»
кожного працівника, структурного підрозділу та підприємства в
цілому [2].
Професійний розвиток персоналу – це сукупність заходів,
спрямованих на оновлення професійних знань, навичок, отримання
нових знань, розвиток здібностей працівників до навчання та
А.Ю. Донцова
постійного підвищення кваліфікації для якісного виконання більш
(2014 р.)
складних трудових завдань, підвищення ефективності діяльності
підприємства, конкурентоспроможності продукції або послуг, що
надаються споживачам [7].
Професійний розвиток – це набуття працівником нових
А.М. Зленко,
компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде
Д.А. Мірошні- використовувати у своїй професійній діяльності. Це процес
ченко
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників
(2015 р.)
з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків
нових посад [10].
Професійний розвиток, складниками якого є: виробнича адаптація,
професійне навчання, що охоплює підготовку, перепідготовку й
підвищення кваліфікації, оцінювання й атестацію, планування
О. Баніт
трудової
кар’єри,
професійно-кваліфікаційне
просування,
(2015 р.)
формування резерву керівників і особистісний розвиток, що
супроводжує їх, може здійснюватися в певній послідовності,
неперервності та взаємодії всіх елементів [1].
Особистісно-професійний розвиток фахівця являє собою процес
розвитку особистості в професійному середовищі, який
В.В. Ягупов
орієнтований на повну актуалізацію її духовного, когнітивного,
(2015 р.)
професійного та фахового потенціалу як конкретного фахівця в
професійній діяльності та на досягнення суттєвих результатів у ній
[16].
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Продовження таблиці 1
Професійний розвиток – системно-організований процес
удосконалення існуючих, або набуття нових компетенцій, що
приводять до покращення діяльності персоналу сьогодні або в
майбутньому і забезпечують досягнення поставлених організацією
цілей [8].
Професійний розвиток – це безперервний комплексний процес,
який включає професійне навчання (формування у працівників
специфічних, професійних знань, навиків за допомогою
спеціальних методів навчання), розвиток кар'єри та підвищення
кваліфікації [12].
Розвиток людських ресурсів – це будь-який процес або діяльність,
яка має коротко або довгостроковий потенціал розвивати
професійні знання дорослої людини, досвід, задоволення як для
індивідуальної, так і для групової вигоди, або вигоди організації,
громади, нації, людства. Це процес розвитку та вивільнення
людських знань завдяки корпоративному розвитку та підготовці
персоналу задля покращення діяльності на організаційному,
індивідуальному та груповому рівнях. З економічного погляду,
розвиток людських ресурсів визначається як процес формування
людського капіталу шляхом внутрішньофірмової професійної
підготовки та розвитку працівників задля поліпшення діяльності
компанії [13].
Професійний розвиток – цілеспрямований, пролонгований і
поетапний
процес
фахового
становлення,
саморозвитку
компетентного
фахівця,
професіонала,
особистості,
яка
характеризується неперервністю, системністю, динамізмом,
циклічністю і синергізмом та передбачає інноваційний науковометодичний супровід з урахуванням освітніх потреб, мотивації і
потреб [11].
Розвиток персоналу є системою взаємопов’язаних дій, елементами
якої є розроблення кадрової стратегії, прогнозування та
планування потреби в кадрах певної кваліфікації, управління
кар’єрою та професійним зростанням, організація процесу
адаптації, навчання, тренінгу, формування організаційної
культури. Розвиток персоналу підприємства є зміною
його
якісних характеристик, включаючи професійні, кваліфікаційні,
моральні, етичні, духовні, фізіологічні параметри [14].
Професійний розвиток особистості відображає процес підготовки
людини до конкретного виду трудової діяльності, охоплює
оволодіння особистістю потрібними теоретичними знаннями,
уміннями та практичними навичками, соціальними нормами
поведінки, системою моральних цінностей і економічних якостей
[4].
Професійний розвиток персоналу – комплекс заходів, що
включають професійне навчання, перепідготовку та підвищення
кваліфікації, а також планування кар’єри персоналу організації.
Систему розвитку персоналу слід розуміти як цілеспрямований
комплекс інформаційних, освітніх, прив’язаних до конкретних
робочих місць елементів, які сприяють підвищенню кваліфікації
працівників даної організації відповідно до завдань її розвитку,
потенціалу і схильностей співробітників [6].
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Продовження таблиці 1
Розвиток персоналу – це вдосконалення, а також оволодіння якісно
новими професійними, діловими навичками та вміннями,
професійними та особистісними компетенціями в результаті
безперервного навчання та саморозвитку особистості. Розвиток
Т.В. Бучинська
базується
на
гармонійному
поєднанні
особистісних,
(2014 р.)
інтелектуальних,
моральних,
емоційно-вольових,
психофізіологічних якостей, успішне комбінування яких
забезпечує високу результативність та ефективність і підвищує
конкурентоспроможність підприємства [3].
Розвиток персоналу підприємства – процес здобування,
трансформації та контекстуалізованого використання професійних
знань, навичок, досвіду та способів їх прояву в професійній
діяльності, з метою досягнення як індивідуальних, так і
Є.П. Скляр
корпоративних цілей. В основі розвитку персоналу як
(2015 р.)
міжнародних, так і внутрішніх компаній лежить професійне
знання, а також здатність і спроможність співробітника здобути
таке знання, перетворити його в контексті вирішення конкретних
організаційних завдань та використати для створення нового
продукту, процесу або послуги, нових споживчих переваг [15].
Професійний розвиток персоналу – процес безперервного
оновлення та здобуття нових знань, умінь, навичок, компетенцій,
форми, зміст і методи якого визначаються змінами у зовнішньому і
Авторське
внутрішньому середовищі, з подальшим використанням цих знань
визначення
у професійній діяльності і створенням на їх основі нових знань,
отриманням корисного результату на рівні індивіда, організації,
суспільства у поточній чи довгостроковій перспективі.
Джерело: узагальнено та доповнено автором

Особлива роль у забезпеченні результативності та продуктивності професійного
розвитку персоналу належить застосуванню форм і методів навчання, найбільш адекватних
конкретним умовам трудової діяльності. Найбільш поширеною класифікацією є розподіл
форм професійного навчання на такі, що відбуваються на робочому місці та поза робочим
місцем. Разом з тим, в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів у світі,
стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, зміни підходів до організації
зайнятості та поширення її дистанційних форм відбувається трансформація самого поняття
робочого місця у якості навчального простору.
Як цілком слушно відзначають зарубіжні фахівці, враховуючи глобальну мобільність,
розвиток мережевих структур і зв’язків, безперервне перебування на зв’язку незалежно від
фізичного місця перебування, працівники у даний час залежать від більш, ніж одного
робочого місця. Саме тому в контексті вивчення особливостей навчання на робочу місці і
поняття «навчальний простір» здійснюється перехід від дослідження питання «де»
відбувається навчання до «як» воно відбувається. Відповідно, навчальний простір може бути
розподілений на фізичний, віртуальний, емоційний, когнітивний та соціальний простори
(рис. 1). Залежно від задіяних людей, їх знань, навичок, цінностей та ставлення, характеру їх
завдання, інструментів, які вони використовують, і умов роботи, ці особливі аспекти будуть
певною мірою накладатися [18, с. 38-39].
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Рисунок 1 – П’ять граней навчального простору
Джерело: побудовано автором на основі [18, с. 39]

Зважаючи на це, послідовно впроваджуються наступні теоретичні аспекти досвіду
дорослих фахівців, які навчаються на роботі:
1) досвід навчання дорослих фахівців на роботі та через роботу;
2) робоче місце як навчальний простір;
3) перехід від статичних до динамічних робочих місць;
4) робоче місце та навчальний простір вдома;
5) навчальний простір «на ходу»;
6) навчання в реляційному контексті;
7) суб'єктивність та емоційний, мотиваційний та біографічний характер «робочих
місць як навчального простору» [19, с. 56].
Серед методів навчання персоналу розрізняють такі групи: індивідуальні та
колективно-групові, активні й пасивні, довгострокові та короткострокові, формальне,
неформальне та інформальне тощо.
Законом України «Про вищу освіту» встановлюються такі основні види навчальних
занять: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація [9].
На практиці ж сукупність методів професійного навчання є дуже різноманітною,
включаючи також стажування, тренінги, екскурсії, конференції, проблемні ситуації,
ситуаційні вправи або кейси, навчальні ігри, ділові ігри, метод ускладнених завдань,
менторство (наставництво), коучинг, інструктаж, учнівство (копіювання), ротація,
моделювання, самоосвіта, проходження ліцензування та сертифікації, опрацювання
літературних джерел, відкрите навчання, дистанційне навчання, модульне навчання,
мультимедійне навчання, електронне навчання, участь у проектних групах, методи
колективної генерації ідей (мозкового штурму), методи експертних оцінок, метод роботи у
малих групах, метод «світового кафе», метод подвійної петлі знань, баддинг, стретчинг,
баскет-метод тощо.
Зарубіжними вченими пропонується розрізняти п'ять моделей навчання на робочому
місці для програм навчання на базі компетентності: модель учнівства, навчальна та
виробнича практика, післядипломне навчання, стажування як частина освітньої програми,
навчання без відриву від виробництва [17].
Розрізняють чотири основні моделі розвитку персоналу (рис. 2): модель конкурентних
переваг (сприяння конкуренції між працівниками з метою використання їх потенціалу для
зростання конкурентоспроможності підприємства); модель підтримки працівників
(передбачає підвищення якості трудового життя персоналу підприємства); модель підтримки
суспільства (становлення соціально відповідального підприємства); модель-концепція
людського розвитку (орієнтована на розвиток як різних аспектів потенціалу працівника, так і
зростання конкурентоспроможності підприємства за умови формування належного рівня
соціальної відповідальності перед суспільством) [14].
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Рисунок 2 – Схема взаємоузгодженості моделей розвитку персоналу
Джерело: складено автором на основі [14]

Проведений аналіз процесів трансформації щодо організації професійного розвитку
персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів дозволив сформулювати
ключові відмінності традиційного та сучасного підходів (табл. 2).
Таблиця 2 – Трансформація підходів до організації професійного розвитку персоналу в
умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів

Мета

Зміст

Рівні

Середовище /
місце

Традиційний підхід
Навчання персоналу новим
знанням і навичкам роботи
Спрямованість насамперед на
знаннєву компоненту,
розвиток здатності
застосовувати отримані
знання у практичній роботі,
чітко виконувати поставлені
задачі в умовах чіткої
регламентації діяльності
Особистісний рівень,
макрорівень (рівень
підприємства, установи,
організації), мезо- та
макроекономічний рівні

Переважають «стаціонарні»
форми проведення навчання,
тобто особиста присутність
осіб, що навчаються, у
визначеному місці упродовж
регламентованого періоду
часу
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Сучасний підхід
Навчання персоналу умінню вчитися
і генерувати нові знання
Спрямованість як на знаннєву
компоненту, так і на розвиток
інтелектуального потенціалу,
емоційного інтелекту, формування
здатності трансформувати й
застосовувати отримані знання в
умовах динамічних змін у
навколишньому середовищі
Поляризація професійного розвитку,
що передбачає, з одного боку,
якомога більш повне врахування
потреб конкретної особистості, а з
іншого – вихід на міжнародний
рівень обміну знаннями в умовах
глобалізації
Окрім «стаціонарних», часто
застосовуються дистанційні форми
участі, превалює підхід, згідно з
яким особа може навчатися,
незалежно від місця її фізичного
перебування (на робочому місці,
вдома, у дорозі тощо), що є цілком
можливим завдяки сучасним
інформаційно-комунікативним
технологіям
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Висока частка пасивних
методів навчання, за яких
викладач (тренер) виступає
суб’єктом надання, а учні
(слухачі) – об’єктом
отримання нових знань
Отримання нових знань,
підвищення професійної
компетентності, зростання
продуктивності праці у
поточному періоді, кар’єрне
просування, поліпшення
показників діяльності
підприємства

Продовження таблиці 2
Домінують активні та інтерактивні
методи навчання, широке залучення
осіб, що навчаються, до групової
взаємодії, командної роботи,
моделювання конкретних
практичних ситуацій, застосування
креативного підходу до вирішення
завдань
Створення нових знань, формування
ключових ексклюзивних
компетентностей і вмінь,
формування передумов для
зростання продуктивності праці і
результатів діяльності суб’єкта
господарювання як у поточній, так і
в стратегічній перспективах

Джерело: складено автором

Отже, трансформація підходів до організації професійного розвитку персоналу в
умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів полягає у необхідності переходу від
навчання, орієнтованого на засвоєння знань, до навчання персоналу вмінню вчитися й
створювати нові знання, сприяння розвитку інтелектуального потенціалу й емоційного
інтелекту, врахування під час навчання індивідуалізованих потреб особистості та тенденцій
глобалізації під час розширення обміну знаннями у світовій спільноті, широкого
застосування дистанційних форм організації навчання, активних та інтерактивних методів
участі у навчальному процесі, приділення значної уваги роботі у команді, практичній
орієнтованості навчальних курсів, стратегічному підходу щодо організації професійного
розвитку й створення передумов для реалізації результатів навчання.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На підставі проведених
досліджень можна констатувати, що професійний розвиток персоналу є процесом
безперервного оновлення та здобуття нових знань, умінь, навичок, компетенцій, що
спрямований як на їх подальше використання у практичній діяльності, так і на активне
створення нових знань з урахуванням інноваційних змін в оточуючому середовищі,
дозволяючи одержати поточний та стратегічний корисний соціально-економічний ефект.
За сучасних умов навчальний простір може бути розподілений на фізичний,
віртуальний, емоційний, когнітивний та соціальний простори. До груп методів навчання
належать індивідуальні та колективно-групові, активні й пасивні, довгострокові та
короткострокові, методи формального, неформального та інформального навчання. Стосовно
моделей розвитку персоналу, можуть бути виокремлені модель конкурентних переваг,
модель підтримки працівників, модель підтримки суспільства та модель-концепція
людського розвитку.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у доцільності
класифікації та систематизації існуючих методів професійного розвитку персоналу з точки
зору їх ефективності в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів, вивчення
теоретичних і практичних аспектів поняття «емоційний інтелект», розгляду можливостей
більш широкого запровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у
навчальному процесі.
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Personnel’s Professional Development in Terms of Activization of Innovative-integrated
Processes
In the article the role of professional development of personnel in the conditions of activization of innovativeintegrated processes is investigated. It was emphasized that at present time, the most urgent tasks are to preserve and
develop the existing personnel potential, to rationalize its using, to increase the labor productivity through the using of
advanced technologies in Ukraine.
The analysis of approaches to the definition of the essence of personnel’s professional development and other
interrelated categories is carried out. It has been determined that personnel’s professional development is a process of
continuous updating and acquisition of new knowledge, skills, competencies, which is aimed at their further using in
practice, and the active creation of new knowledge taking into account the innovative changes in the environment,
allowing to receive the current and strategic beneficial socio-economic effect. The modern differences of "adult
education" are characterized, taking into account the separation of physical, virtual, emotional, cognitive and social
components into the educational space structure. The groups of teaching methods include the individual and collectivegroup, active and passive, long-term and short-term, methods of formal, informal and informal learning. With regard to
the staff development models, a model of competitive advantages, a model of employee support, a model of community
support and a model-concept of human development can be distinguished.
The key features of the transformation of approaches to the organization of personnel’s professional
development in the conditions of activization of innovative-integrated processes are substantiated. They are based on
the necessity of change from the learning, which are oriented on knowledge-based learning to the learning of staff to
learn and create a new knowledge, to promote the development of intellectual potential and emotional intelligence,
taking into account during learning the individualized needs of the individual and the tendencies of globalization in
expanding the knowledge sharing in the world community, the widespread using of distance learning organization
forms, active and interactive methods of participation in the learning process, giving a lot of attention to the teamwork,
the practical orientation of training courses, the strategic approach to the organization of professional development and
creation of preconditions for the implementation of learning outcomes.
personnel, professional development, method of professional training, model of personnel development,
innovation development, innovative-integrated process, innovative-integrated structure
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Розвиток людського потенціалу в університетських бізнес-інкубаторах
В статті досліджується розвиток людського та інтелектуального потенціалу в середовищі бізнесінкубаторів, які діють на базі вищих навчальних закладів. Розглянуто сутність поняття “бізнес-інкубатор” та
його розвиток в системі національної економіки. Розкрито основну модель взаємодії університетів, бізнессередовищ (інкубаторів) та держави. Проаналізовано основні тенденції зміни кількості студентів закладів вищої
освіти та виявлено основні причини даної тенденції. Розглянуто тенденції та процеси розвитку бізнесінкубаторів в системі закладів вищої освіти.
бізнес-інкубатор, заклади вищої освіти, людський потенціал, інтелектуальний потенціал
Д.Д. Плинокос, доц., кан. экон. наук
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина
А.А. Москаленко
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье, Украина

Развитие человеческого потенциала в университетских бизнес-инкубаторах
___________
© Д.Д. Плинокос, А.О. Москаленко, 2018

134

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

В статье исследуется развитие человеческого и интеллектуального потенциала в среде бизнесинкубаторов, которые действуют на базе высших учебных заведений. Рассмотрена сущность понятия "бизнесинкубатор" и его развитие в системе национальной экономики. Раскрыта основная модель взаимодействия
университетов, бизнес-среды (инкубаторов) и государства. Проанализированы основные тенденции изменения
количества студентов высших учебных заведений и выявлены основные причины данной тенденции.
Рассмотрены тенденции и процессы развития бизнес-инкубаторов в системе учреждений высшего образования.
бизнес-инкубатор, высшие учебные заведения, человеческий потенциал, интеллектуальный потенциал

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та впровадження новітніх технологій в
повсякденне життя кожної людини розвиваються швидкими темпами та потребують
найновіших знань та навичок задля найефективнішого їх використання. Проте сучасні
технології базуються на вагомому підґрунті спеціалізованих досліджень й тому вони є
недостатньо легкими для впровадження та початкового розвитку. Для успішного
започаткування та подальшої підтримки, новітні ідеї та технології потребують середовища,
де вони будуть проходити всі етапи розвитку та первинного впровадження. Одним з таких
середовищ є бізнес-інкубатори, які створюються на базі вищих навчальних закладів. Адже,
саме в такому середовищі є не тільки умови для створення, впровадження та подальшої
підтримки технологій, але й надається можливість для розвитку інтелектуального людського
потенціалу та капіталу. Викладачі та студенти ВНЗ мають змогу не тільки застосовувати свої
знання, але й розвивати їх, вивчати нові технології на базі фінансової підтримки та мають
можливість працевлаштування в провідних інвесторів бізнес-інкубаторів. Таким чином,
держава отримує значний розвиток підприємств, використання ними провідних технологій та
відповідність світовим стандартам, та якісний людський потенціал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в дослідження питань
розвитку людського капіталу та людського потенціалу було зроблено такими вченими як:
А.О. Грішнова [4], О.В. Стефанишин [11] та ін. Процесам взаємодії саме закладів вищої
освіти, університетів та держави присвячені праці таких вчених як Л.Д. Водянка [4], Н.І.
Холявко [12; 13], Г. Іцковіц [1], В. Покідіна [9]. Вони обґрунтовано описують взаємозв’язок
та функціонування бізнес структур в системі сучасних університетів. Однак, на нашу думку,
питання розвитку людського потенціалу в університетських бізнес-інкубаторах, та в
університетському середовищі потребує більш детального вивчення та дослідження.
Водночас, розвиток людського потенціалу в системі бізнес-інкубаторів є важливим процесом
формування людського потенціалу країни взагалі та потребує детального дослідження.
Постановка завдання. Головною метою даної статті є дослідження розвитку
людського потенціалу в середовищі бізнес-інкубаторів на базі закладів вищої освіти. Таким
чином, основними завданнями, що постають відповідно до поставленої мети є: дослідження
поняття “бізнес-інкубатор” в системі національної економіки; аналіз взаємозв’язку тріади
“університет – бізнес-інкубатор – держава”; дослідження тенденції кількості студентів
закладів вищої освіти, як основи формування людського потенціалу; аналіз розвитку
людського потенціалу в системі бізнес-інкубаторів.
Виклад основного матеріалу. Невпинний розвиток глобалізаційних процесів
зумовлює населення кожної країни вчасно адаптуватися до нових умов життя та передових
технологій, що в свою чергу зумовлює розвиток людського потенціалу, який має змогу більш
продуктивно розвиватися в середовищі сучасних бізнес-процесів. В розрізі дослідження
розвитку людського потенціалу в бізнес-середовищі, пропонуємо розглянути поняття бізнесінкубатору відомими вченими та науковцями. Дане поняття має широкий зміст та охоплює
майже всі сфери взаємодії науки та бізнесу. За Л.Д. Водянка бізнес-інкубатор – це
організаційна структура, яка створена з метою формування сприятливих умов для стартового
розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ресурсів [4, с.31].
Дані структури направляють свою діяльність на підтримку розвитку підприємства та
отримання певного відсотку від діяльності організації за надані послуги.
За А. Б. Немченко бізнес-інкубатор – це один з варіантів, поряд з «науковими
центрами» і «бізнес-центрами», тих організаційних форм взаємодії науки і підприємництва,
що являє собою складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує, поряд з іншим,
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сприятливі умови для ефективної діяльності новоутворених малих інноваційних фірм, які
реалізують цікаві наукові ідеї [8, с.37].
Холявко Н.І. також стверджує, що інноваційні центри (бізнес-інкубатори, технопарки
тощо) відіграють ключову роль в забезпеченні розвитку системи вищої освіти України та
національної економіки на інноваційній освіті [12, с.286].
Тобто, можна сказати, що бізнес-інкубатори в системі «вищий навчальний заклад –
підприємство» виступають постачальником наукових ідей та якісних людських ресурсів, які
мають високий потенціал розвитку. Через надання інформаційних та консультаційних
послуг, бізнес-інкубатори формують не тільки розвиток людського потенціалу через
залучення викладачів, науковців та студентів, а й підвищують рівень інтелектуального
капіталу всіх учасників тріади «вищий навчальний заклад – бізнес-інкубатор –
підприємство».
Розвиток інноваційної національної економіки відбувається у тісному взаємозв’язку з
розвитком науково-технічної діяльності закладів вищої освіти. В Україні дані
взаємовідносини спостерігаються у формі програм стажування студентів на базі
підприємств, різноманітні навчальні конкурси, олімпіади, можливості проходження
виробничої практики на підприємстві. Проте взаємозв’язок у системі «вищий навчальний
заклад – бізнес-інкубатор – підприємство» може відбуватися й на найбільш високому рівні,
зокрема за Холявко Н.І. спектр напрямів співпраці може виконуватись через надання
можливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації провідних спеціалістів у
вищих навчальних закладах; впровадження результатів наукових досліджень в основну
діяльність підприємств; здійснення експертної діяльності та надання консультаційних послуг
кваліфікованими спеціалістами; отримання підприємствами ліцензій на використання
патентів вчених університетів; та найголовніше створення на базі навчальних закладів
бізнес-інкубаторів, технопарків та кластерів [12, с.34]. В даному випадку задля забезпечення
інноваційного розвитку економіки постає питання ефективної співпраці та функціонування
тріади «університет – бізнес – держава». Таке співробітництво чітко охарактеризував Г.
Іцковіц, професор Стенфордського університету, у своїй концепції «потрійної спіралі» –
взаємозв’язку університету, бізнесу та держави та їх функціонування, в якій виділяє її, як
цілісну систему наступних складових:
1. університети, підприємства та держава як головні компоненти «потрійної спіралі»;
2. взаємозв’язки між компонентами у вигляді тісної співпраці, спільного лідерства та
взаємозаміни;
3. головні функції, які виконуються кожним учасником «потрійної спіралі»:
виробництво та продукування знань, інновацій та забезпечення тісної взаємодії.
Головною метою та основою даної моделі є те, що саме університет виступає ядром
інноваційної діяльності у сучасному суспільстві, який тісно взаємодіє з підприємництвом
(бізнесом), беручи на себе певні обов’язки з досліджень та розвитку й таким чином стає
головним центром постачання та реалізації державних інноваційних зусиль. Беручи участь в
даній моделі, університет поступово перетворюється на активну бізнес-одиницю, яка має
змогу розвивати науково-освітню діяльність та комерціалізувати її результати, при цьому
маючи фінансову підтримку не лише від підприємств, але й з боку держави. Держава ж у
свою чергу, отримує підвищення рівня інноваційної економіки та має змогу реалізації
наукового потенціалу [1].
Партнерство університетів, бізнесу та держави є взаємовигідним для всіх його
учасників, адже університет отримує збільшення інвестицій в розвиток науково-дослідної
діяльності, тим самим розширюючи можливості у сфері наукових досліджень та
найголовніше здатність працевлаштування студентів на провідних підприємствах; бізнес,
будучи посередником між університетом та державою, здобуває нові знання, інновації та
технології, підвищуючи власну конкурентоспроможність на державному ринку, та отримує
лояльність від держави у вигляді певних пільг на діяльність; держава отримує розвиток
провідних напрямів наукової діяльності, підвищення конкурентоспроможності країни на
136

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

світовому ринку та найголовніше – підвищення та розвиток наукового та інтелектуального
потенціалу країни.
Видно, що взаємодія навчальних закладів з державою для підвищення рівня розвитку
інтелектуального потенціалу повинна виконуватись за участі бізнесу, як посередника між
даними об’єктами у формі бізнес-інкубаторів, які діють саме на базі навчальних закладів.
Вважаємо за доцільним зазначити, що основою кожного бізнес-інкубатору є його
якісний інтелектуальний потенціал, який перш за все складається з кількості науковців, які
приймають участь в діяльності бізнес-структури, кількості студентів, які вирішили оволодіти
додатковими знаннями та розширити межі знань здобуваної професії. Адже, на сучасному
етапі розвитку національної економіки постає проблема невідповідності кваліфікації
випускників ЗВО, якості їх отриманих знань та навичок вимогам роботодавців. Як зазначає
Покідіна В., причиною даного явища є відсутність налагодженої, ефективно працюючої
схеми партнерських зв’язків бізнесу та закладів вищої освіти. Майбутні абітурієнти
обирають освітні програми навчання не за параметрами відповідності потребам національної
економіки, а за престижністю професії, наявності бюджетних місць та рівнем складності
знань. Тому, на кінцевому етапі здобування професії ринок праці має дисбаланс між
пропозицією та вимогами попиту стосовно професійно-кваліфікаційного складу [9, с.1-2].
Саме задля уникнення та попередження таких ситуацій створюються та діють бізнесінкубатори на базі навчальних закладів, які надають можливості студентам оволодіти
найбільш затребуваними та найсучаснішими професіями, отримати певні знання та навички,
які будуть у повному обсязі відповідати вимогам роботодавців. Протягом останніх п’яти
років кількість студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які є
інтелектуальним потенціалом, як університету, так і країни в цілому, помітно зменшилась на
22,8% (рис. 1) [6]:

Рисунок 1 – Динаміка кількості студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації, тис. осіб
Джерело: складено авторами на основі джерела [6]

Дана тенденція характеризується, як економічною та політичною кризою, так і
невмотивованістю студентів до розвитку їх наукової діяльності внаслідок незначної
підтримки процесів співробітництва науки та бізнесу з боку держави. Адже для більшості
студентів є пріоритетним пошук роботи, а не розвиток власних наукових знань з наступною
можливістю їх комерціалізації. Також значна кількість абітурієнтів обирає навчання у вищих
навчальних закладах за кордоном. За даними аналітичного центру Cedos, серед основних
причин вибору навчання студентів за кордонам є такі:
 бажання студентів отримати диплом європейського зразку та подальше
працевлаштування в країнах ЄС;
 бажання отримати більше знань, завдяки яким студенти отримають можливість
працевлаштування в ЄС;
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 майже половина опитаних респондентів назвала причину вибору навчання за
кордоном в незадоволеності умовами життя в Україні;
 кращий стан матеріально-технічного забезпечення в університетах;
 бажання підвищити рівень іноземної мови та отримати кращі знання для
працевлаштування в Україні.
Лише 6% опитуваних респондентів планують повернутися в Україну після навчання
та отримання диплому [2]. Задля покращення даного показника та уникнення причин вибору
навчання за кордонам держава та університети повинні мотивувати студентів через
взаємодію держави з навчальними закладами та представниками бізнесу, яка надасть
можливість прогресивного розвитку, як інтелектуального потенціалу учасників з подальшим
його використанням, примноженням та отриманням прибутку на локальному рівні, так і
збільшення економічних та наукових ресурсів на регіональному та державному рівнях.
Розвиток інтелектуального наукового потенціалу та залучення студентів до наукової
діяльності може значно покращитися за рахунок залучення до взаємодії бізнесу та науки
через створення та функціонування бізнес-інкубаторів як важливого та невід’ємного об’єктапостачальника якісного людського потенціалу. Кількість ВНЗ станом на початок 2018 року
становила 661 одиниця, а бізнес-інкубаторів, які діють при ВНЗ – лише приблизно 15-20
одиниць [6], й основна їх частка зосереджена в провідних містах країни, таких як Київ, Львів,
Одеса, Харків. Дане розташування та кількість бізнес-інкубаторів унеможливлює активну
участь в наукових дослідженнях більшості студентів на теперішній час, адже лише
незначний відсоток студентів мають змогу розкрити свій потенціал та користуватися
ресурсами ВНЗ в системі бізнес-інкубаторів. Проте, варто відзначити, що 12 березня 2018
року було підписано Меморандум про співробітництво та взаємодію між МОН та ГО
«Платформа інноваційного партнерства» (YEP), метою якого є розвиток мережі бізнесінкубаторів в українських ВНЗ, де студентів та науковців навчатимуть, як результати їхніх
досліджень втілити в бізнес. Наразі бізнес-інкубатори YEP працюють у 10 вишах в різних
регіонах України, серед яких Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка,
Донецький національний технічний університет, що знаходиться зараз в м. Покровськ,
Національний Авіаційний Університет, Київський Національний Економічний Університет
ім. В. Гетьмана [3]. Дані заходи позитивно впливають також на здобуття нових знань
студентами, адже беручи участь в діяльності бізнес-інкубаторів можна отримати відповідні
вимогам роботодавців знання, які будуть унікальними та специфічними в межах сучасних,
нових професій, які на даний момент неможливо освоїти в рамках освітньої програми вищих
навчальних закладів.
На нашу думку, даний процес є рушійною та вагомою силою для прискорення
розвитку бізнес-середовищ в університетах, що повинно стати результатом збільшення
участі студентів в науково-дослідницькій роботі, підвищення та реалізація рівня
інтелектуального потенціалу. Адже, кожен студент або викладач зможе у повній мірі
реалізувати власні знання та розвиватися в сфері передових технологій саме за допомогою
підтримки таких організаційно-інвестиційних структур, як бізнес-інкубатори.
Висновки та перспективи подальших досліджень. З проведеного аналізу можна
зробити висновки, що розвиток бізнес-інкубаторів є невід’ємною і однією з головних
складових інноваційного розвитку національної економіки. Держава, будучи учасником
взаємовідносин навчальних закладів та бізнесу, отримує не тільки підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємств, а й збагачує науковий потенціал країни через
залучення наукових робітників та студентів, які оволодівають новими та сучасними
знаннями, які відповідають вимогам роботодавців. Бізнес-інкубатори при університетах
спроможні якісно покращити рівень інтелектуального потенціалу держави, роблячи її
конкурентоспроможною на світовому ринку праці. За О.М. Левченко, саме на етапі реалізації
людського потенціалу та капіталу повинні створюватись гідні умови та засади організації
взаємодії учасників в процесі співпраці, які будуть спрямовувати їх до застосування
сучасних інноваційних підходів в своїй діяльності та ставати ініціаторами розвитку
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інноваційних проектів [7, с.7-8]. В свою чергу, бізнес-інкубатор може повністю задовольнити
дані умови.
Задля підтримання розвитку бізнес-середовища вважаємо за доцільним створення
фондів на державному рівні для підтримки старт-апів та бізнес-інкубаторів. Таким чином,
діяльність бізнес-структур буде профінансована з державного бюджету та даний фонд
матиме змогу інвестування в проекти, тим самим підтримуючи старт-апи ще й за допомогою
надання різносторонніх консультацій. Така взаємодія бізнесу та держави стане значним
кроком вперед в розвитку не тільки національної економіки, а й покращення показників
людського розвитку.
Для ефективного налагодження співпраці між навчальними закладами, бізнесом
(бізнес-інкубаторами) та державою потрібно намагатися дотримуватись певних напрямів
діяльності:
держава – забезпечення фінансової незалежності університетів; розробка та
1.
впровадження нових сучасних науково-освітніх програм, які будуть відповідати вимогам
ринку праці; актуалізація матеріально-технічної бази навчальних закладів; створення
державного фонду фінансування діяльності бізнес-інкубаторів та старт-ап проектів;
бізнес – своєчасне інформування держави про актуальність затребуваних
2.
професій та вимог до них; готовність до відкритої співпраці з ЗВО та державою;
університет – створення та підтримка діяльності бізнес-інкубаторів, їх
3.
своєчасне матеріально-технічне оснащення; створення сприятливих умов для заохочення та
залучення студентів до наукової діяльності; активна співпраця з представниками бізнесу та
надання консультаційних послуг кваліфікованими працівниками.
Тісна взаємодія трьох наведених вище структур є запорукою стрімкого розвитку
людського потенціалу держави. Бізнес-інкубатор, будучи посередником між університетами
та державою, є значущою структурною одиницею для розвитку науково-освітніх досліджень,
отримання нових знань та досвіду співробітництва з підприємствами. Саме в даному
середовищі є всі сприятливі умови для розвитку та вдосконалення власного потенціалу
кожного з його учасників, тим самим формуючи загальний показник людського розвитку в
країні.
Серед подальших перспектив досліджень необхідно визначити такі напрями, як:
комерціалізація результатів діяльності університетських бізнес інкубаторів, ефективні
механізми взаємодії бізнесу та університетів, державна підтримка університетського сектору
та формування середовища розвитку людського капіталу.
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The Human Potential Development in the University Business Incubators
The main purpose of this article is to do a research of the development of human potential in a business
incubator environment based on the universities. The processes of interaction between universities, business and the
state are considered in the article. The tendency of changing the number of students of the universities as the basis for
the formation of human potential was investigated.
The development of an innovative national economy takes place in close connection with the development of
scientific and technical activities in the universities. These types of cooperation are presented as the forms of
internships, training on the enterprise basis in Ukraine. However, this interaction can also be executed at the universitybusiness-state level. The main purpose and the basis of this model is that the university acts as a core of innovation in a
modern society, which works closely with business processes. Thus, the state receives a qualitatively formed human
potential, which has developed fundamentally within business incubators. However, there is a decrease in the number of
students of university around the whole country. The main reasons of this are that most of the future students are going
to enter the universities in the EU, and most of them plan to stay there to work. This situation can be greatly improved
by involving business representatives in the scientific and educational processes through the creation and operation of
business incubators as an important and indispensable provider of quality human potential.
It was found out that the development of business incubators is an integral part and one of the main
components of the innovative development of the national economy. The interaction of universities, business and the
state is the key to the rapid development of the state’s human potential. The business incubator as an intermediary
between universities and the state is a significant structural unit for the development of scientific and educational
researches, getting new knowledge and experience of cooperation with enterprises. There are all the favorable
conditions for the development and improvement of the own potential of each of its participants within this business
environment, forming the overall indicator of human development of the state.
business incubator, institutions of higher education, human potential, intellectual potential
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Особливості й типодинаміка ринків праці сільських територій
У статті розкрито особливості регіональної динаміки ринку праці сільських територій. Здійснено
групування регіонів за показниками економічної активності, зайнятості населення та ефективності сільської
економіки. Визначено різноспрямованість векторів розвитку та функціонування ринку праці сільських
населених пунктів за період з 2010 по 2017 рік, зумовлених як змінами в моделях і традиціях економічної
поведінки робочої сили, так і економічними, інституційними та природоресурсними чинниками регіонального
розвитку
динаміка ринку праці, зайнятість, безробіття, сільські території, сільські поселення, кластернй аналіз
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Особенности и типодинамика рынков труда сельских территорий
В статье раскрыты особенности региональной динамики рынка труда сельских территорий.
Сгруппированы регионы по показателям экономической активности, занятости населения и эффективности
сельской экономики. Определены разнонаправленность векторов развития и функционирования рынка труда
сельских населенных пунктов за период с 2010 по 2017 год, обусловленных как изменениями в моделях и
традициях экономического поведения рабочей силы, так и экономическими, институциональными и
природоресурсными факторами регионального развития.
динамика рынка труда, занятость, безработица, сельские территории, сельские поселения, кластерный
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Постановка проблеми. Генеральною метою сучасних кардинальних політикоекономічних перетворень в Україні є перехід до інклюзивного економічного зростання,
досягнення гуманістичної, ціннісної орієнтації економіки та високої якості й спрямованості
сталого людського розвитку, забезпечення умов продуктивної зайнятості та гідної праці в
усіх регіонах, незалежно від господарської спеціалізації та поточної ефективності економіки.
Відмітимо, що така постановка завдання, при безперечності засадничого
реформаційного підґрунтя, не означає застосування уніфікованого інструментарію
безвідносно до особливостей соціально-економічного розвитку регіонів. Насамперед це
стосується ринку праці, середовища реалізації специфічних моделей і практик трудової
активності населення та формування соціального капіталу, який має чіткі регіональні
особливості.
Зазначимо, що регіональні диспропорції, диференціація та нестабільність в цілому є
сутнісною рисою ринкової системи. Однак неврахування міжрегіональних суспільноекономічних відмінностей, у тому числі у соціально-трудовій сфері, а також їх загострення у
період фінансово-економічної кризи 2008-2009 років, руйнівного впливу кризового етапу
чергового великого циклу економічної кон‘юнктури, призвело до розвитку регіонального
сепаратизму. І сьогодні в Україні чинна система управління, попри реформаційний контекст
та актуалізацію ролі громад у регулюванні локального розвитку, не повною мірою враховує
потенціал та специфічні соціально-трудові проблеми регіонів, створюючи умови для їх
вирішення насамперед шляхом «безвізу» та міжнародних трудових міграцій.
За таких умов зростає потреба у визначенні сучасних особливостей, подоланні
значних традиційних і новітніх економічно та соціально недоцільних дисбалансів і
різноспрямованості динаміки ринку праці, які у регіонально-поселенському розрізі набули
загрозливих значень. Їх усталене відтворення в соціально-трудовій сфері в структурній,
просторовій та інших формах, помножене на традиційні проблеми сільського розвитку –
монофункціональність економіки та спрощеність структури зайнятості, безробіття,
соціально-трудові ексклюзії, формує пастку економічної відсталості (периферійності),
згортання сфери прикладання праці, зростання відмінностей у якості життя мешканців
сільських поселень, закріплення неефективних моделей трудової поведінки, мутації
соціального капіталу у непродуктивні його форми, тощо і в українських умовах загрожує не
лише знелюдненням територій, а й руйнуванням державно-регіональної цілісності, й тому
вимагає глибокого системного дослідження на методологічному і прикладному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблематики, зазначеної у
назві статті, розкриті, зокрема, у працях А. М. Колота, В. М. Данюка, О. О. Герасименко,
Ю. М. Маршавіна, І. Л. Петрової 2, М. В. Семикіної 9; 12, які комплексно досліджували
проблеми соціально-трудових відносин та умов гідної праці в Україні, І. Ф. Гнибіденка 3 та
М. Б. Масхми 6, які аналізували сільський ринок праці. Теоретичні і прикладні питання
сільського розвитку та його соціоекономічної орієнтації знайшли досить широке висвітлення
у публікаціях В. М. Геєця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи [1]. Попри ґрунтовність наявного
наукового доробку, поза колом дослідницьких пошуків залишаються проблеми
диференціації, темпоральної та структуральної різноспрямованості у функціонуванні
регіональних ринків праці сільських територій.
При цьому кластеризація сільських ринків праці регіонів, як свідчать дослідження
15, сприятиме поглибленню розуміння природи поточної ситуації на локальних ринках
праці та урахуванню особливостей регіональних сегментів соціально-трудової сфери при
обґрунтуванні програм і стратегій регіонального розвитку, що підвищить рівень
ефективності та концентрації обмежених ресурсів на найбільш доцільних та актуальних
напрямах їхнього використання.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка особливостей, основних типових і
специфічних проблем та загроз розвитку ринку праці сільських поселень на основі
визначення однорідних груп – кластерів регіонів за станом соціально-трудової сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процедуру визначення основних груп
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регіонів за специфікою розвитку сільського ринку праці сільських поселень, виокремлення
якісно відмінних типів сільської зайнятості, ідентифікації спільних та специфічних
соціально-трудових проблем сільських територій здійснено в програмному пакеті Statistica
6.0 на статистичній базі за 2010 та 2017 роки, що включали показники за такими напрямами:
 реалізація трудоресурсного потенціалу на ринку праці сільських поселень: (1)
рівень зайнятості сільського населення, у віці 15-70 років, за методикою МОП, %; (2) рівень
безробіття у віці 15-70 років, за методикою МОП, %; (3) середня тривалість пошуку роботи
безробітними, міс.; (4) рівень зареєстрованого безробіття, у % до економічно активного
населення працездатного віку;
 соціально-економічні результати функціонування ринку праці: (5) обсяг продукції
сільського господарства у розрахунку на 1 особу, тис. грн.; (6) частка господарств населення
у обсязі сільського господарства продукції, %; (7) середньомісячна номінальна заробітна
плата штатних працівників підприємств сільського господарства та пов’язаних з ним послуг,
тис. грн.; (8) кількість фермерських господарств на 1000 осіб економічно активного
населення; (9) кількість господарств на 1000 осіб економічно активного населення (без
фермерських господарств);
 демоекономічний розвиток сільської поселенської мережі: (10)кількість
сільськогосподарських підприємств (без фермерських господарств) у середньому на 1
сільське поселення, од.; (11) кількість фермерських господарств у середньому на 1 сільське
поселення, од.;
 соціально-економічні результати функціонування ринку праці та ефективність
сільської економіки: (12) частка домогосподарств, які оцінили якість земельних ділянок як
хорошу, %; (13) частка домогосподарств, які обробляють землю і вручну і кіньми, волами і
трактором, %; (14) частка домогосподарств, що мають техніку, %; (15)частка земельних
часток-паїв та орендованих ділянок у загальній площі землі домогосподарств; (16) частка
домогосподарства, що залучають найманих працівників на постійній основі, %.
З урахуванням F-статистики, визначення оптимального числа кластерів, на основі
застосування методу k-середніх отримано стійкі кластерні утворення, склад яких наведено на
рис. 1 (2017 рік).

Рисунок 1 - Склад кластерів за показниками ринку праці сільських поселень за 2017р.
Джерело: розраховано та побудовано за [5; 8; 11]

Визначимо основні характеристики отриманих типологічних груп, отримані за
результатами кратерного аналізу на основі статистичної бази за 2017 рік.
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Кластер № 1 включає Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську,
Львівську, Тернопільську, Чернівецьку області:
 найвища в країні трудонасиченість та гостра проблема недостатньої місткості
сфери праці сільського населення, рівень зайнятості якого найнижчий в країні; високий
рівень прихованого безробіття, який за експертними оцінками, сягає 30-35 % зайнятого
населення та є одним з найвищих по Україні;
 традиційно висока міграційна активність сільського населення на тлі значної
інтенсивності переходів між станами пошуку роботи та економічної неактивності,
зорієнтованість на самозайнятість та латентну (без реєстрації) зайнятість зумовлюють
найнижчі в країні рівні економічної активності та зареєстрованого безробіття, найменшу
тривалість пошуку селянами роботи, та загалом порівняно невисокий рівень безробіття,
обчисленого за методологією МОП;
 через несприятливість агрокліматичних умов у кластері найменша в країні
кількість фермерських та інших господарств аграрної орієнтації у розрахунку на 1000 осіб
економічно активного населення, та одна з найнижчих — кількість суб‘єктів господарювання
на одне село, тому саме результативність господарств населення визначає результати
діяльності сільського господарства регіону;
 відсутність шансів працевлаштуватися офіційно та перенасиченість робочою
силою міських ринків праці налаштовують частину сільських мешканців на самозайнятість в
особистих селянських господарствах як єдине можливе джерело отримання доходів, і тому –
на інтенсивне використання сільгоспугідь та максимальне (найвище в країні) використання
усіх можливих засобів та знарядь обробітку землі.
З урахуванням найбільших обсягів міграції, самозайнятості, стану та структури
залученості до праці у особистих господарствах, можна підсумувати, що сільське населення
даного кластеру практично вичерпало власні можливості щодо працевлаштування.
Запобігання зростанню соціальної напруженості та її зменшення в сільській місцевості цих
регіонів можливо лише на основі впровадження комплексної програми зайнятості селян, за
умови реалізації заходів суттєвої державної підтримки.
Кластер № 2 утворили усього дві області – Донецька та Рівненська, які у 2010 році
входили до складу різних кластерів. Економічно та трудоресурсно виокремлені регіони є
гранично відмінними, особливо з огляду на військово-політичну ситуацію на значній частині
Донецької області. Можна припустити, що підставою для виокремлення цих регіонів у одну
групу є різноспрямованість трансформаційних процесів ринку праці сільських поселень
Донецької та Рівненської областей та областей попередніх кластерів їх базування (за даними
2010 року), які, в свою чергу, зумовили зміни диспозиції регіонів. Ймовірно, цей кластер є
певною мірою перехідним утворенням і за декілька років, залежно від загальноукраїнських
тенденцій соціально-економічного розвитку, перестане існувати у нинішньому складі. Саме
тому цей кластер не відзначається якимось особливим «портретом» сільського ринку праці
та системи розселення. Попри це, спільними рисами ринку праці та сфери зайнятості
сільських поселень Донецької та Рівненської областей є наступні:
 найвищий рівень безробіття населення у віці 15-70 років, обчисленого за
методологією МОП та найбільша тривалість пошуку роботи свідчить про довготривалість
періоду відсутності трудових доходів та маргіналізацію населення;
 найнижча в країні продуктивність сільського господарства та найнижча в країні
середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств сільського
господарства та пов‘язаних з ним послуг.
Щодо стану соціального розвитку та його найближчих перспектив сільські поселення
саме цього кластеру можна визначити як кризові й найбільш проблемні в Україні, що
потребують термінових точкових (цільових) заходів не лише активної, а й пасивної політики
зайнятості та підтримки умов життєдіяльності сільського населення на мінімально
прийнятному рівні. Разом з тим, як зазначалось попередньо, існує висока ймовірність
перехідного характеру цього кластеру, структура якого, залежно від подальших тенденцій
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соціально-економічного розвитку країни, швидше за все, зазнає змін.
Кластер № 3 за складом областей (Вінницька, Київська, Полтавська, Сумська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська) є, порівняно з іншими кластерами, найбільш стійкій і
незмінний за складом та характеризується достатньою однорідністю тенденцій ринку праці
сільських поселень усіх областей. Більшість кластерних центрів за показниками ринку праці
сільських поселень областей цієї групи не вирізняються граничними значеннями і близькі до
середньоукраїнських. Специфічними рисами сільських ринків праці цих областей є наступні:
 мережа сільських поселень областей кластеру сформована за дисперсним типом,
кількісно є найбільшою в країні та характеризується найбільшою часткою населених пунктів
з чисельністю населення менше 49 осіб;
 саме ці області, за винятком Черкаської та Хмельницької, є одними із
національних лідерів за обсягами скорочення у 2010-2017 роках кількості сільських поселень,
що посилило знелюдненість обласних мереж сільського розселення. Тому, попри
депопуляцію сільських територій, зміни у заселеності сільських населених пунктів цього
кластеру є не такими негативно вражаючими;
 значні обсяги ліквідації робочих місць у сфері легального працевлаштування
зумовили швидке зростання рівня зареєстрованого безробіття населення працездатного віку,
яке в кластері є найвищим в країні;
 попри зниження у 2010-2017 рр. економічної активності й рівня зайнятості
сільських мешканців та ріст безробіття, реструктуризація сфери зайнятості в регіонах,
інтенсифікація міжнародної та міжрегіональної трудової міграції навіть скоротили період
пошуку безробітними селянами роботи, зумовили відносну сприятливість співвідношення
рівнів економічної активності та зайнятості селян і тому дещо пом‘якшили гостроту
соціальної напруженості;
 найвищій в країні продуктивності аграрного сектору областей відповідає найвища
в країні заробітна плата штатних працівників сільського господарства та пов‘язаних з ним
видів діяльності, що свідчить про порівняну узгодженість економічних та соціальних
результатів агропідприємств;
 попри зменшення фінансової спроможності сільських домогосподарств, у 20102017 роки сформувалася виразна тенденція заміщення праці власним капіталом, а саме,
переходу від епізодичної оренди техніки (тракторів, сівалок тощо) до придбання власних
знарядь обробітку землі та оновлення власного технічного «мініпарку» господарства задля
ведення агровиробництва на сучасній основі та підвищення його продуктивності. Внаслідок
цього, на відміну від сільських поселень областей інших кластерів, у кластері № 3 у 20102017 роки подвоїлася частка сільських домогосподарств, що мають техніку, суттєво
скоротивши потребу у найманій праці.
Уявляється, що мобільність та адаптованість економічно активного населення
сільських поселень цього кластеру до змін у економіці, ефективність аграрного сектору
разом із активними процесами створення нових громад закладають на перспективу непогане
підґрунтя для розвитку та реструктуризації сфери праці на селі, створення нових робочих
місць у обслуговуючих агровиробництво видах діяльності, ринковій та соціальній
інфраструктури і отже – створення необхідних умов соціального розвитку.
Кластер № 4 включає південні та центрально-східні регіони: Дніпропетровську,
Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську, Херсонську
області. Він є найбільшим за територією та чисельністю населення областей та найбільш
неоднорідним за специфікою спеціалізації та ефективністю регіональних економік,
особливостями сфери зайнятості сільських поселень. Разом з тим, безперечно спільними
рисами сільських територій цих областей є:
 відносно невисока трудонасиченість сільських поселень;
 достатньо висока забезпеченість сільських поселень земельними угіддями;
 сприятливість природно-ресурсних умов для сільськогосподарської діяльності;
 найвищий в країні рівень зайнятості та, відповідно, найнижчий рівень безробіття
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сільського населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), достатньо нетривалий період
пошуку роботи та невелике навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду),
заявлених в державну службу зайнятості;
 найвища в країні концентрація агрохолдингів та інших агропідприємств на 1000
осіб економічно активного населення та на 1 сільське поселення. Разом з тим, агровиробнича
діяльність на територіях сільських поселень має ознаки екстенсивності та низької соціальної
орієнтації, не сприяє соціальному розвитку поселень, ефективній стабілізації локальних
ринків праці та розширенню їх місткості, оскільки:
 за достатньо високого внеску низки областей кластеру у загальноукраїнські обсяги
сільськогосподарської продукції в цілому сільська економіка навіть областей – національних
лідерів має відносно невисоку продуктивність у розрахунку на 1 сільського мешканця
 попри найвищі показники залучення техніки до обробітку землі,
домогосподарства погано забезпечені власними технічними та іншими засобами обробки
землі і упродовж 2010-2017 років частка тих домогосподарств, що мали такі засоби, не
збільшувалася;
 зростання у периферійних та віддалених від узбереж сільських поселеннях,
розміщених у сухостеповій підзоні у 2010-2017 роках частки дрібних поселень, кількості сіл
без суб‘єктів господарювання, їх знелюднення.
Динаміка функціонування сільських поселень цієї групи областей свідчить про
поширеність серед сільського населення захисних трудових практик, налаштованих на
тактику виживання та інерційно-депресивну економічну активність та певну лаговість у
реагуванні ринку праці на сучасні економічні зміни. Уповільнена реакція сільських і, в
цілому, регіональних економік цього кластеру на зовнішні впливи, слабка координованість
напрямів та інструментів державного регулювання регулюючих впливів, загальний
депресивний стан сільських економік сільських територій у найближчі 5-7 років зумовить,
при поточному порівняно «безпроблемному» стані зайнятості та ринку праці, нисхідні
траєкторії та спрощений і звужений формат соціального розвитку сільських поселень. Тому
можна припустити, що для сільських поселень цього кластеру починається гранично гострий
період їхнього функціонування, який для більшості областей вже практично доходить кінця
14 і у 2019-2025 роках області саме цього кластеру потребуватимуть пріоритетної уваги та
першочергової реалізації програм соціально-економічного розвитку територій, створення
пріоритетних інвестиційних зон, сільськогосподарських парків тощо.
Якщо ж в цілому оцінювати динаміку розвитку ринку праці сільських територій за
період 2010-2017 років, можна дійти наступних висновків.
1. Зміна політико-економічних векторів та орієнтирів розвитку України, проходження
національною економікою нижніх пікових точок падіння за черговим великим циклом
економічної кон‘юнктури, адміністративно-територіальна реформа та проведення АТО
визначили темпи, вектори, асинхронність, послідовність змін та розподілили сільські ринки
праці за певними групами із властивими кожній групі специфічними характеристиками та
тенденціями функціонування цих ринків.
2. Спільними тенденціями у розвитку всіх кластерів є згортання сфери зайнятості на
повному ринку праці сільських поселень усіх областей, що відбилося на зниженні загальної
економічної активності сільського населення, на 5-7 в.п. рівня зайнятості; зростанні рівня
безробіття на 2-3 в.п.
3. Сільські ринки праці переважної більшості областей центру, сходу та півдня
України не змінили базові риси подібності і відтак – свій розподіл за кластерами.
4. Специфічними різноспрямованими тенденціями відзначаються зміни у
функціонуванні ринку праці сільських поселень України, зокрема, за належністю до західної
частини країни та центральної, північно-східної та південної, а саме, такі.
У західних областях зменшення традиційно обмежених можливостей
працевлаштування у сфері традиційної зайнятості селян, зокрема, у сільськогосподарських
підприємствах, зазнало відповідного заміщення через розширення можливостей
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працевлаштування через канали безвізових короткострокових поїздок у країни ЄС,
інтенсифікацію більш довготривалої зовнішньої трудової міграції, зростання обсягів
латентної зайнятості, у т.ч. у власних підсобних сільських господарствах. У підсумку це не
лише позначилося кратним зростанням за 2017 рік, проти 2010 року, частки господарств
населення у обсязі продукції сільського господарства; неочікуваним стало скорочення
тривалості пошуку роботи в західних областях і отже – навантаження на соціальну складову
місцевих бюджетів.
На противагу західним областям, у центральних, північно-східних та південних
відбулося кількісно більше скорочення рівня зайнятості через тенденції внутрішнього
переміщення осіб із зони АТО, більшим було зростання навантаження на міські ринки праці
та подовження часу пошуку роботи і відсутності легального заробітку. Зовнішня трудова
міграції населення, зорієнтована у попередніх роках насамперед на Росію, не зазнала
повноцінної адекватної переорієнтації на країни ЄС, як це сталося у західних областях.
Однак якщо у центральних та північно-східних областях економічна активність селян
позначилася
активізацією
діяльності
фермерських
господарств,
зростанням
механоозброєності праці і, навіть, позитивної налаштованості селян стосовно якості своїх
земельних наділів, то у Кіровоградській, південних і південно-східних областях кластеру №
4 тенденції мали протилежну спрямованість, що свідчить про відсутність зацікавленості
населення у господарюванні за місцем проживання у перспективному періоді.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У сукупності наслідки впливу
макроекономічних і геополітичних чинників для ринків праці сільських територій в Україні
досить різноспрямовані. З одного боку, вони посилюють і започатковують тенденцію
переходу від просторової диференціації соціально-економічного розвитку ринків праці
сільських територій регіонів до їх певної уніфікації, від відносно гомогенних за рівнем
економічної активності на ринках праці сільських територій регіонів до диверсифікованих і
асиметричних, а іншого, вони розмежовують регіони за рівнем їх конкурентоспроможності:
одні з них здатні мобілізувати власні ресурси економічного зростання і тому розвиваються
найбільш динамічно, інші залишаються на периферії, треті мають певну позитивну динаміку
розвитку лише в окремих аспектах. Окремо відмітимо посилення виразних центробіжних
тенденцій трансформації поселенської мережі та згортання соціального простору сільських
територій, які мультиплікативно посилюються деформаціями децентралізації, унаслідок чого
становлення і розвиток центрів сільських об‘єднаних громад у процесі відбувається за
рахунок ресурсів периферійних відносно цього центру сільських поселень, які, в свою чергу,
залишаються практично без найменшої ресурсної підтримки умов життєдіяльності. В цілому
можна зазначити, що характеристики й тенденції розвитку ринку праці сільських територій
будь-якого регіону у 2010-2017 роках не містять ознак, які б дали змогу ідентифікувати
такий розвиток як соціоекономічний, в якому суспільно-політична та соціально-економічна
результативність визначається рівнем людського розвитку, а базова соціально-економічна
основа механізмів ефективного регулювання якого доповнена гуманітарною
(соціогуманітарною) складовою 1; 13. Відтак уявляється актуальним подальші наукові
розвідки
сконцентрувати на напрямах обґрунтування граничних значень ключових
індикаторів розвитку ринку праці у контексті а також розроблення соціально-економічних
механізмів та інструментів забезпечення інклюзивного зростання сільських економік, та
реалізації принципів гідної праці на локальних ринках сільських поселень з урахуванням
особливостей і динаміки сільського розвитку в Україні.
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Features and Typology Dynamics of Labor Markets in Rural Areas
The purpose of the article is to analyze the peculiarities, the main typical and specific problems of the rural
settlements labor market development, and the definition of homogeneous groups - clusters of regions on the state of the
social and labor sphere.
The cluster analysis of k-means was used to group regions. The calculations are made in the software package
Statistica 6.0. The calculations used the statistical information of the State Statistics Service of Ukraine for 2010 and
2017 years. 4 stable clusters were obtained. Each group is characterized by the features of in the following areas:
implementation of labor-resource potential in the labor market of rural settlements; demoeconomic development of
rural settlement network; socio-economic results of the functioning of the labor market and the efficiency of the rural
economy. Analysis has shown that in the process of its development, rural labor markets show different reactions to the
impact of macroeconomic and political factors. The result is an increase in the asymmetry and differentiation of the
social development of the regions, and the division in the level of competitiveness.
The following trends of rural labor markets in all regions are identified: distribution of areas by clusters is
fairly stable; curtailing the scope of employment in the full labor market of rural settlements in all regions, reducing the
ILO employment rate and increasing ILO unemployment; reorientation of rural households to use their own work and
limitation of hired labor; an analysis of 2010-2017 showed stability and inertia of the employment structure of the rural
economy and trends in economic activity; some regions are able to mobilize their own resources for economic growth
and therefore develop most dynamically; some labor markets are increases peripheral features and depression; some
regions have some positive dynamics in the development of the rural labor market in only a few aspects; in many
regions, centripetal trends in the transformation of the settlement network and the curtailment of the social space of
rural areas are intensifying.
The dynamics of the of the regions rural labor markets development does not contain any indicators that would
identify the development as socioeconomic, in which the socio-political and socio-economic impact is determined by
the level of human development and is estimated by the achieved human development parameters. Beside of them, the
basic socio-economic foundation of them effective regulation mechanisms is supplemented by the humanitarian (sociohumanitarian) component.
The following scientific directions are relevant: justification of the of labor market development key indicators
limit values; development of socio-economic mechanisms and tools for providing inclusive growth of rural economies,
and the implementation of decent work principles in local markets of rural settlements taking into account the
peculiarities and dynamics of rural development in Ukraine.
dynamics of the labor market, employment, unemployment, rural areas, rural settlements, cluster analysis
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Роль грошово-кредитної політики України у забезпеченні економічного
зростання в умовах цифрових трансформацій
В статті обґрунтовується необхідність переосмислення монетарної політики НБУ на основі досягнення
цільових орієнтирів прискорення економічного зростання та підвищення продуктивності економіки, всебічного
залучення проривних цифрових можливостей. Обґрунтовано, що збереження існуючої консервативної
монетарної політики не відповідає потребам прискорення економічного зростання, яке в умовах цифрових
трансформацій має відчутні можливості. Доведено, що переосмислення та модернізація монетарної політики
НБУ має відбуватись з урахуванням домінуючої немонетарної природи трансформаційних процесів української
економіки, що в комплексі з іншими заходами економічної політики забезпечить передумови прискорення
економічного зростання.
грошово-кредитна політика, цифрові трансформації, економічне зростання, макроекономічні
дисбаланси, інклюзивний розвиток, фінансова інклюзія
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Роль денежно-кредитной политики Украины в обеспечении экономического роста в
условиях цифровых трансформаций
В статье обосновывается необходимость переосмысления монетарной политики НБУ на основе
достижения целевых ориентиров ускорения экономического роста и повышения производительности
экономики, всестороннего привлечения прорывных цифровых возможностей. Обосновано, что сохранение
существующей консервативной монетарной политики не отвечает потребностям ускорения экономического
роста, который в условиях цифровых трансформаций приобретает ощутимые возможности. Доказано, что
переосмысление и модернизация монетарной политики НБУ должны производиться с учетом доминирующей
немонетарной природы трансформационных процессов в украинской экономике в комплексе с другими мерами
экономической политики, что обеспечит предпосылки ускорения экономического роста.
денежно-кредитная политика, цифровые трансформации, экономический рост, макроэкономические
дисбалансы, инклюзивное развитие, финансовая инклюзия

Постановка проблеми. Процеси прискорення упровадження цифрових й
технологічних новацій дедалі масштабніше охоплюють всі сфери світового суспільного
розвитку. Урядами багатьох країн світу цифрові трансформації визначено невід’ємним
стратегічним фактором економічного зростання, його каталізатором та основою, що
відображено у середньострокових та довгострокових програмних документах з розвитку.
Нова цифрова ера відкриває й нові можливості для фінансового поглиблення, фінансової
інклюзії та відчутного розширення нових фінансових джерел стимулювання економічного
зростання.
Відповідні процеси не залишили осторонь монетарну політику центробанків, які
змушені дедалі ширше враховувати фундаментальні зміни економічного та фінансового
середовища, викликаних цифровізацією. При цьому, нагромадження істотних
макроекономічних дисбалансів як у провідних країнах світу (на початок 2019 року настання
світової рецесії визначається з вірогідністю 40 %), так й в економіках країн, що розвиваються
– засвідчують відносну неспроможність монетарної політики принципово попередити
настання негативних процесів та покращити параметри економічного зростання.
Частково це обумовлено тим, що природа деструктивних економічних явищ має
немонетарну природу виникнення, і відповідно – монетарні заходи мають якщо не
шкідливий, то принаймні – нейтральний ефект у процесі їх подолання. У гіршому варіанті –
заходи монетарної політики центробанків негативно впливають на економічний розвиток,
___________
© А.В. Базилюк, 2018
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обумовлюючи низку загрозливих ефектів: гальмування темпів економічного зростання,
збільшення неформального сектору економіки, посилення нерівності, погіршення
структурних характеристик реального сектору економіки тощо. Зважаючи на це грошовокредитні інструменти, як найбільш потужні важелі впливу, потребують переосмислення та
узгодження як з цілями економічного розвитку, так й урахуванням сучасних цифрових
трендів. Для України, темпи економічного зростання якої характеризується нестійкістю та
волатильністю, осучаснення монетарної політики, в т.ч. у зв’язку з прискоренням глобальних
цифрових трансформацій, набуває особливої значущості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню впливу цифрових
трансформацій на розвиток фінансової системи, і відповідно – фінансової політики держави,
присвячено багато уваги зарубіжними та вітчизняними вченими. Серед наукових праць
потрібно відзначити наробок таких фахівців, як Д. Коул [11], К.Рогоффа [9], Л. Тайсон, С.
Лунд [15], Х. Арбача [14], С. Гупта, М. Кіна, А. Шаха, Ж. Вердієр [12], Б. Данилишина [3] та
інші, які досліджують різні аспекти можливостей та впливу монетарної політики на
економічне зростання в умовах поглиблення цифрових трансформацій.
Ключова проблема української економіки, яка потребує невідкладного вирішення,
полягає в істотному прискоренні економічного зростання. В умовах накопичених значних
структурних деформацій розв’язання цієї проблеми шляхом таргетування інфляції, ще
більше обмежує можливості економіки, посилює кредитозалежність, зумовлює формування
негативних процесів. Не до кінця висвітленою лишається роль немонетарних чинників в
регулюванні економічних процесів і адаптації монетарної політики до відповідних умов. В
цьому зв’язку виникає потреба переосмислення української монетарної політики для потреб
прискорення економічного зростання в умовах цифрових трансформацій, що дозволяють
грошей,
скоротити витратомісткість економіки, посилити прозорість використання
попереджувати зловживання.
Постановка завдання. Ключовою метою статті є визначення пріоритетів грошовокредитної політики України для прискорення економічного зростання в умовах поглиблення
цифрових трансформацій.
Виклад основного матеріалу. Значне відставання України від країн-найближчих
сусідів за темпами економічного розвитку та продуктивністю актуалізувало потребу ревізії
підходів до стимулювання економічного зростання. Так, за рівнем номінального ВВП на
душу населення у 2019 р. за прогнозами МВФ Україна поступатиметься країнам ЄС у 11,9
разів, Польщі – у 4,9 рази, Румунії – у 4 рази, Чехії – у 8 разів, Угорщині – у 5,4 разів, РФ у –
3,7 разів, відстаючи навіть від Білорусі – у 2 рази та Молдови – у 1,1 рази. За рівнем ВВП за
паритетом купівельної спроможності на душу населення у 2019 р. Україна за тим самим
прогнозом відставатиме від країн ЄС у 4,6 рази, Польщі – у 3,5 рази, Румунії – у 2,9 рази,
Чехії – у 4,1 рази, Угорщини – у 3,5 рази, РФ у – 3,1 рази, Білорусі – у 2,2 рази,
випереджаючи Молдову (0,8 рази).
Процеси значного просування світової економіки з періоду останньої світової
фінансової кризи не надали вітчизняній економіці аналогічних імпульсів прискорення. Так,
якщо за прогнозом МВФ у 2019 р. світовий номінальний ВВП (у поточних цінах)
підвищиться відносно 2010 р. майже на третину (33,4 %1), аналогічний показник
українського ВВП буде нижчим на 2,3 %. При цьому основними засадами грошовокредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу [8] та Програмою дій 2019
[10] передбачається дотримання консервативної грошово-кредитної політики, що не
передбачає істотного її пом’якшення з огляду на потребу стимулювання економічного
зростання. Доцільність збереження такого курсу є дещо дискусійною з огляду на
нагромадження низки негативних тенденцій, зокрема:
1. Обмеження власних внутрішніх джерел інвестування економіки. Наведені дані
обсягів грошової маси, що обслуговує економіку (табл. 1), демонструють постійне зростання
1

Розраховано за даними МВФ, 2019 р. – взято прогнозні дані. ВВП України у 2019 р. за очікуваннями
складе 132,9 млрд. дол. США.
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кількості грошей. Але відносно зміни ВВП ступінь забезпеченості економіки грошима
зменшувалася. При чому частка грошей, яка обслуговувала економічний оборот,
зменшувалася в більшій мірі ніж частка грошей, що призначалася для зберігання. Про це
свідчать показники рівня монетизації, розраховані за агрегатами М2 та М1. З 2010 р. їх рівні
знизилися відповідно на 11 п.п. і 4 п.п. Зважаючи на те, що в агрегат М2 входять грошові
активи, що призначені для зберігання, то майже втричі більше скорочення рівня монетизації
за агрегатом М2, засвідчує наявність значного відкладеного попиту, хоча і деяке відносне
його зменшення. Водночас, скорочення рівня монетизації за агрегатом М1 вказує на те, що і
величина повернення грошей в економічний оборот теж зменшувалася. Це засвідчує
зменшення власних внутрішніх ресурсів розвитку економіки, посилення дефіциту ліквідності
обігових коштів у процесі відтворення товарного виробництва.
Утворенню такого становища сприяло декілька причин. По-перше, відносне
зменшення реальних доходів, що змусило населення «проїдати» накопичені в минулому
збереження, через що зменшення монетизації за агрегатом М2 відбувалося майже втричі
інтенсивніше. По-друге, наявністю значного розшарування населення, що дозволяє певній
частині населення майже половину грошових активів відкладати на зберігання. Звичайно, що
відкладені гроші можуть і працюють на економіку через трансмісійні механізми
кредитування. Але зважаючи на високий рівень процентних ставок кредитування,
використання цих грошей здорожує виробництво товарів і послуг.
Таблиця 1 – Грошові агрегати і рівень монетизації економіки України у 2011-2017 рр.,
млрд. грн. та %
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показник

2011

2012

Грошовий агрегат М0
192,7
203,2
Грошовий агрегат М1
311,0
323,2
Грошовий агрегат М2
681,8
771,1
Грошовий агрегат М3
685,5
773,2
ВВП*
1 300, 0
1 404,7
Рівень монетизації за М1
24
23
(М1/ВВП),%
7.
Рівень монетизації за М2
52
55
(М2/ВВП), %
Джерело: розраховано автором з використанням [1-2]

2013

2014

2015

2016

2017

237,8
383,8
906,2
909,0
1 465,2

282,9
435,5
955,3
956,7
1 586,9

282,7
472,2
993,8
994,1
1 988,5

314,4
529,9
1 102,4
1 102,7
2 385,4

332,5
601,6
1 208,5
1 208,9
2 982,9

26

27

24

22

20

62

60

50

46

41

2. Висока залежність економічного розвитку від кредитних ресурсів і
неефективна структура їх використання. Ступінь впливу кредиту на економіку
демонструють дані про обсяги кредитування суб’єктів економіки (табл. 2). У 2017 р. частка
внутрішнього кредиту у ВВП становила 66,0 %. А отже він виступає ключовою складовою
фінансування економіки. Між тим в структурі кредитування значно зросла частка кредитів,
наданих органам державного управління. Так, впродовж 2011–2017 рр. цей показник зріс
майже втричі (з 12,9% у 2011 р. до 37,0 % у 2017 р. в загальному обсязі кредитів). За цей же
період частка кредитування нефінансових (тобто виробничих) корпорацій зменшувалася з
68,4 % у 2011 р. до 53,4 % у 2017 р. , домогосподарств – з 18,4 % у 2011 р. до 9,4% у 2017 р.
Збільшення обсягів кредитування уряду об’єктивно пов’язувалось із нарощенням
видатків на подолання зовнішньої агресії проти України, що також спричинило майже
двократне збільшення частки державного боргу відносно ВВП (у 2013 р. 39,9 % ВВП та
71,8% у 2017 р.). При цьому висока вартість кредитів не сприяла скеровуванню кредитних
ресурсів для цілей прискорення зростання ВВП.
Створена на основі кредиту продукція має високу вартість через мультиплікативний
вплив кредиту на ціни. Тобто навіть якщо на кінцевій стадії виробництва підприємство не
залучає кредити, але в процесі виробництва використовує матеріали та комплектуючі, для
виробництва яких залучався кредит, то опосередковано в кінцевій ціні виробленої продукції
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Таблиця 2 – Характеристика обсягів кредитування суб’єктів економіки у 2011 – 2017 рр., у млрд. грн. та % до всього
№
п/п
1.
2.

2011

Внутрішній кредит
1134,6
Чисті
вимоги
до
центральних
органів 146,8
державного управління
3.
Регіональні
та
місцеві
2,4
органи
державного
управління
4.
Нефінансові
корпорації
776,1
(Державні НК + Інші НК)
5.
Домашні
господарства
(Вимоги до інших секторів 209,3
економіки)
Джерело: розраховано автором з використанням

2012

2013

2014

1234,2

1392,2

184,9

244,5

443,0

6,8

6,8

846,8
195,7

2015

2016

2017

2011

2012

2013

1877,4

1955,8

100,0

100,0

100,0

467,4

660,3

723,4

12,9

15,0

17,6

25,7

6,3

3,5

0,5

1,0

0,2

0,5

0,5

937,8

1051,7

1040,5

1042,9

1045,9

68,4

68,6

203,0

220,2

182,7

173,6

185,4

18,4

15,9

млрд. грн.
1721,2
1694,1

2014

2015

2016

2017

% до всього
100,0
100,0

100,0

100,0

27,6

35,2

37,0

0,4

0,2

0,0

0,1

67,4

61,1

61,4

55,6

53,5

14,6

12,8

10,8

9,2

9,5

[7]

Таблиця 3 – Динаміка структурних компонентів ВВП у 2010 – 2017 рр., %
ВВП за доходами, в тому числі:
Оплата праці
Валовий прибуток, змішаний дохід
Податки
ВВП за витратами, в тому числі:
Кінцеві споживчі витрати
Валове нагромадження основного капіталу
Зміна запасів
Експорт
Імпорт
Довідково:
Державний борг, % ВВП
Джерело: розраховано автором з використанням [5]

2010
100,0
48,0
40,2
11,8
100,0
83,2
17,0
3,8
47,1
51,1

2011
100,0
47,0
39,1
13,9
100,0
84,2
17,6
4,8
49,8
56,4

2012
100,0
50,2
36,9
12,9
100,0
86,9
19,0
2,7
47,7
56,4

2013
100,0
49,9
37,6
12,5
100,0
90,7
16,9
1,6
43,0
52,2

2014
100,0
43,3
40,8
12,9
100,0
90,1
14,2
-0,8
48,6
52,1

2015
100,0
39,1
45,0
15,9
100,0
86,0
13,5
2,4
52,6
54,5

2017
100,0
39,2
45,1
15,7
100,0
87,7
15,8
4,2
48,0
55,7

36,4

36,7

39,9

69,4

79,1

80,9

71,8
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будуть міститись відповідні витрати. Зважаючи на значні обсяги кредитування, кредитна
складова в ціні доволі суттєва. Натомість частка оплати праці у ВВП за останні сім років
зменшилася з 48,0 % у 2010 р. до 39,2 % у 2017 р. А тому навіть кредити домашнім
господарствам, які до речі скоротилися з 18,4% у 2011 р. до 9,4% у 2017 р., не
компенсували «просідання» купівельної спроможності населення й консервували низький
рівень життя. Україна за рівнем номінального ВВП на душу населення посідає 132 місце
серед 191 країн світу.
3. Погіршення структурних компонентів ВВП (табл. 3). Починаючи з 2014 р. в
структурі ВВП за доходами частка прибутку та змішаного доходу неухильно зросла, що в
принципі позитивно впливає на розширення ресурсної бази виробництва.
Збільшувалася й частка податків, яка збільшувала доходи державних фінансів.
Водночас цього виявилося недостатньо для подолання дефіцитності фінансів й створення
умов підвищення продуктивності праці. Відповідні зрушення відбувалися головним
чином за рахунок підвищення цін, а не якісних перетворень матеріальної бази
виробництва. При високому рівні зношеності основних засобів частка нагромадження
основного капіталу в структурі ВВП (за витратами) складала у 2017 р. лише 15,8% і
впродовж останніх років зберігається на критично низькому рівні. В цих умовах залучені
кредитні ресурси підприємств використовувалися переважно для поповнення обігових
коштів, яких хронічно не вистачало через низьку купівельну спроможність споживачів.
4. Низька ефективність використання наявних ресурсів. В структурі випуску
продукції та послуг по економіці в цілому частка валової доданої вартості була меншою за
частку проміжного споживання (табл. 4). Це свідчить про витратний характер
виробництва. На кожну гривню вкладених у виробництво коштів створюється лише 67
копійок доданої вартості. Тобто на виробництво товарів і послуг потрібно більше
ресурсів, аніж їх продукує економіка.
Рівень фінансового відтворення різних видів діяльності має суттєві розбіжності.
Найгірша ситуація склалася в переробній промисловості та будівництві, на долю яких
припадає більше третини всього випуску продукції і послуг. Тут окупаються лише 22–
25% виробничих витрат. Натомість високорентабельними є переважно сфери послуг:
фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, державне управління та
інші. Частка рентабельних видів діяльності у випуску складає менше 20% і не може
покрити загального падіння ефективності, що свідчить про збереження високого рівня
залежності економіки від кредиту і обмеженістю ресурсів для подолання технологічної
відсталості та підвищення продуктивності праці.
5. Значні обсяги тіньової економіки. Висока частка надмірних витрат в структурі
випуску продукції опосередковано вказує на наявність тіньового виробництва. Витрати на
його здійснення перекладаються на легальне виробництво, чим і обумовлюється його
висока витратомісткість, а приховані доходи, які повністю звільнені від оподаткування,
пояснюють низький обсяг бюджетних надходжень. Подвійний негативний вплив тіньової
економіки на економічні процеси покривається за рахунок кредиту.
Підприємства беруть кредити або збільшують обсяги кредиторської заборгованості
для покриття надмірних витрат, а уряд здійснює запозичення, в тому числі, для подолання
соціальних наслідків від тіньової діяльності.
Існують різні методики оцінювання обсягів тіньової економіки. Наприклад, за
часткою готівкового грошового обороту. В Україні він складає 30%. Є також думка, що
обсяги тіньової економіки відповідають частці надмірних витрат у ВВП. В Україні це
33%. Наближеність результату за цими методами говорить про те, що обсяги тіньової
економіки натепер складають не менше 30%, що теж доволі суттєво позначається на
темпах економічного розвитку і обсягах заборгованості, що є джерелом їх покриття.
6. Загальний низький рівень оплати праці і значне розшарування населення. За
результатами оприлюдненого дослідження Всесвітнього банку по Україні у 2017 р.
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Таблиця 4 – Коефіцієнт співвідношення валової доданої вартості та проміжного споживання товарів і послуг в основних цінах в
Україні в 2010–2017 рр.
Код
2010
2011
2012
2013
Всього по всіх видах економічної діяльності
0,67
0,64
0,66
0,72
Сільське , лісове та рибне господарство
A
0,74
0,73
0,72
0,72
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
1,15
1,19
1,17
1,12
Переробна промисловість
C
0,22
0,19
0,22
0,23
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
0,48
0,48
0,46
0,46
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
0,47
0,42
0,41
0,45
Будівництво
F
0,36
0,33
0,28
0,28
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
G
мотоциклів
1,21
1,25
1,11
1,18
Транспорт,
складське
господарство,
поштова
та
кур'єрська
діяльність
H
1,05
1,00
0,87
0,91
9.
I
0,81
0,86
0,85
0,86
10. Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація
та
телекомунікації
J
0,94
0,94
0,96
0,98
11.
K
1,63
1,58
1,65
1,74
12. Фінансова та страхова діяльність
L
1,78
1,73
2,21
2,38
13. Операції з нерухомим майном
М
1,02
0,98
0,95
1,00
14. Професійна, наукова та технічна діяльність
N
0,94
0,90
0,95
0,98
15. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
O
2,55
3,03
2,60
3,00
16. Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
P
1,99
2,13
2,39
2,64
17. Освіта
Q
1,94
1,86
1,98
1,98
18. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
R
1,58
1,38
1,28
1,85
19. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
S,T
1,88
1,84
2,17
2,26
20. Надання інших видів послуг
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та з 2014 року – також
територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: розраховано автором з використанням [4]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2014
0,70
0,73
1,03
0,25
0,43
0,45
0,29

2015
0,68
0,75
1,04
0,24
0,43
0,42
0,26

2016
0,67
0,74
1,08
0,25
0,44
0,38
0,25

2017
0,67
0,72
1,06
0,25
0,43
0,36
0,25

1,12
1,00
0,97
0,97
0,87
0,84
0,85
0,83
0,86
0,88
0,91
0,99
1,01
1,04
0,95
0,96
1,53
1,68
1,55
2,05
2,44
2,32
2,35
2,58
1,05
1,09
1,03
1,02
1,01
0,99
0,99
1,00
2,05
1,81
2,08
2,24
2,52
2,23
2,03
2,85
1,81
1,39
1,46
1,36
1,82
1,53
1,41
1,60
2,09
1,77
1,77
1,66
без частини тимчасово окупованих
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сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб в Україні перевищує
6,0% ВВП України, що майже вдвічі більше ніж в Росії і втричі більше ніж у Польщі
[6].
При цьому відношення частки доходу, накопиченої найбагатшими громадянами
України, до ВВП залишалось майже незмінним з 2007 року. Це вказує на обмеженість
переважної більшості населення збільшення їх частки в сукупних доходах. Вона
лишається низькою. В результаті більше половини своїх доходів домогосподарства
витрачають на продукти харчування. Половина звернулася за субсидіями.
Сформована натепер система соціального захисту, яка спрямована на підтримку
вразливих верств населення (з низькими доходами, що мають вроджені вади,
багатодітні сім’ї, учасники бойових дій та ін.), не справляється з постійно зростаючими
потребами забезпечення їм мінімальних соціальних стандартів. При низькому рівні
мінімальної зарплати працюючому населенню (4173 грн. з 1.01.2019 р.) і відсутності у
роботодавців матеріальних стимулів до зниження витрат і підвищення зарплати,
виникають два взаємонаправлені процеси. З одного боку, формується потреба в
розширенні бюджетного фінансування сфери соціального забезпечення, а з іншого,
обмежуються фінансові потоки наповнення бюджету. Поглиблює це протиріччя і діюча
нині практика встановлення надвисоких окладів представникам окремих професій, що
фінансуються з бюджету, мотивуючи це необхідністю боротьби з хабарництвом. Між
тим Україна за індексом сприйняття корупції, розрахованим організацією
«Трансперенсі Інтернешнел» посіла 130-те місце серед 180 країн [6].
Суттєві розбіжності в оплаті праці та загальний низький її рівень негативно
впливають на інтенсивність економічного розвитку. Низька вартість робочої сили
витісняє високопрофесійні робочі кадри, стримує впровадження науково-технічного
прогресу, провокуючи міграційні процеси.
Сьогодні вже явно відчувається виток висококваліфікованих працівників
причому не тільки інженерних, а й робочих професій за кордон, де за аналогічну роботу
платять в рази вище ніж в Україні. Не відмічається й суттєвого створення
високотехнологічних робочих місць, що посилює імпортозалежність та відтік
фінансових ресурсів за межі України.
В цих умовах обрана в Україні модель забезпечення цінової стабільності
значною мірою гальмує економічний розвиток. Інфляційний тиск все ще зберігає
вагомий негативний потенціал, а застосування монетарних інструментів має
обмежений вплив внаслідок відносно невисокої платоспроможності суб’єктів
економіки, посилюючи соціальні проблеми. Держава, як гарант соціальної стабільності
у намаганні відновити соціальні стандарти, ухвалює рішення щодо підвищення
заробітної плати працівників бюджетної сфери без відповідного на те зростання
продуктивності у реальному секторі економіки. А це поглиблює структурні
дисбаланси, про які йшлося вище.
Обмеженість можливостей монетарної політики в цьому контексті пов’язана з
немонетарними чинниками економічного розвитку. Банківська система не може
зустріти виникаючі виклики, і демонструє ознаки дефіцитності. Натепер в кредитному
портфелі банків майже половина непрацюючих кредитів, а погашення значного
нагромадженого державного боргу значною мірою засновується на залученні нових
кредитних ресурсів. Частково така ситуація є результатом невивчених уроків ринкового
реформування, недооцінювання ролі збалансованості інтересів всіх суб’єктів
економічних відносин, нерозуміння значних переваг інклюзії для економічного
зростання, а також – неврахування нових цифрових та технологічних трендів, які
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створюють основу структури економіки нової цифрової ери. Відповідно, грошовокредитна політика має враховувати завдання забезпечення:
– Техніко-технологічного оновлення виробництва і підвищення продуктивності
праці, як основи економічного зростання в новій цифровій епосі на основі системного
підвищення вартості робочої сили. Дешева робоча сила дестимулює інноваційні
впровадження, робить їх економічно недоцільними. Тільки висока вартість праці зможе
примусити роботодавців шукати шляхи здешевлення виробництва, в т.ч. за рахунок
впровадження нових технологій і зростання продуктивності праці. У класичному
визначенні, це природня реакція капіталу на підвищення оплати праці. Економічне
зростання у період інтенсифікації цифрових трансформацій вимагає переосмислення
системи соціального захисту працюючій людині, що гарантує їй у разі належного
виконання обов’язків, гідної оплати у приватному секторі економіки (такої що
покриває реальні потреби з урахуванням сімейного навантаження).
– Демонополізації економічних відносин, яка відкривається цифровими
можливостями. Поглиблення цифрових трансформацій для вирішення різних
економічних задач, розвиток наступного покоління цифрового кредитування
(розширення технологій та платформ онлайн-іпотеки), розвиток ініціатив з
впровадження систем виробництва блокчейну, збільшення операцій відкритого
банкінгу, створення існуючими фінансовими структурами власних цифрових банків та
інші можливості, що відкриваються цифровізацією відіграють важливу роль в
демонополізації та децентралізації економічних відносин.
З розвитком фінансових технологій принципово змінюються бізнес-моделі та
стратегії розвитку суб’єктів реального та фінансового секторів економіки, коли цифрові
та мобільні атрибути стають обов’язковою складовою діяльності. Поява і широке
розповсюдження різноманітних засобів і пристроїв телекомунікаційного зв’язку робить
можливим виконання широкого спектру розрахункових операцій без присутності її
учасників. Це значно спрощує процедуру отримання фінансових послуг, скорочує час
на її проведення, зменшує вартість відповідних послуг, що є особливо привабливим для
користувачів.
Впровадження нових технологій зумовило істотну децентралізацію та
демократизацію надання фінансових послуг. З одного боку, суб’єкти реального сектору
економіки розширюють власну діяльність за рахунок надання фінансових послуг, які до
того надавались виключно фінансовими спеціалізованими установами. З іншого,
спеціалізовані фінансові посередники розпочали безпрецедентну модернізацію
діяльності, опинившись в новій фазі гострої конкурентної боротьби з нетиповими
позафінансовими конкурентами. Відповідні процеси створюють новий конкурентний
ландшафт для світового фінансово-економічного розвитку, який є відносно
малодослідженим та потребує поглибленого вивчення як його прикладних, так і
теоретичних аспектів.
Центральні регулятори провідних країн світу дедалі більше уваги приділяють
питанням розвитку безготівкового суспільства та поглибленню імплементації цифрових
новацій у фінансовій сфері. Динамічний розвиток цифрових інновацій в умовах
суттєвого поглиблення цифрової інклюзії, активізували серед наукового та експертного
середовища широку дискусію стосовно використання електронних грошей (йдеться про
електронні гроші, які зберігаються в електронному вигляді і не прив’язані до
банківських рахунків). Невизначеність стосовно емітента таких грошей, номінованих в
реальній валюті, нечіткість розподілу доходів від сеньйоражу між центральним банком
і/ або приватним сектором та правовий вакуум у сфері врегулювання правовідносин
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між агентами нової конфігурації фінансової системи викликають вагомий суспільний
резонанс.
Іншим актуальним питанням є можливості використання криптовалют, не
номінованих в національній валюті, що розмиває суверенітет центральних регуляторів
у провадженні самостійної грошово-кредитної політики, унеможливлює їх роль як
кредитора в останній інстанції, а також обумовлює інші ризики для економічних
агентів.
Діапазон думок стосовно використання фінансових інновацій центральними
регуляторами є надто широким. У США обговорюється можливість запровадження
FedCoin, яка може відкрити нову еру монетарної політики, а потенціал FedCoin
дозволить утворити фінансовий простір для регулювання інфляції та надасть ФРС
ефективні інструменти для проведення грошово-кредитної політики з метою
регулювання економічних циклів [13]. Аналогічні думки спостерігаються і в РФ, де
можливість запровадження національної електронної валюти – цифрового рубля,
розглядається більше спробою пом’якшити жорстку політику центрального регулятора,
монетизувати економіку та вивести частину грошового обороту поза банківську
систему. В якості пілоту пропонується незначна його емісія, яка пришвидшить
зростання економіки, в тому числі і у цифровому її сегменті. Водночас, центральні
регулятори поки що не розглядають можливість у найближчій перспективі
запровадження відповідного ресурсу.
Висновки і перспективи подальших досліджень. З поглибленням цифрових
трансформацій в Україні відкриваються вагомі перспективи пожвавлення соціальноекономічної фінансової та інноваційно-технологічної динаміки розвитку. Монетарна
політика НБУ має бути переосмислена та скерована на досягнення цільових орієнтирів
з прискорення економічного зростання та підвищення продуктивності економіки,
всебічного залучення проривних цифрових можливостей, в тому числі й у фінансовому
секторі економіки.
В цьому контексті перспективними напрямами подальших досліджень мають
стати розроблення організаційно-економічних заходів щодо:
1) підвищення фінансової інклюзії населення України;
2) розширення бізнес- та фінансової освіти;
3) розширення системи державної підтримки та заохочення фінансових
інновацій;
4) розбудови фінансової екосистеми через розвиток ініціатив із створення
фінансово-технологічних інкубаторів, акселераторів, а також кластерів.
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The Role of Monetary Policy of Ukraine in Economic Growth in Digital
Transformations
It is substantiated the need to rethinking of the monetary policy of the NBU on the basis of achieving the
targets of accelerating economic growth and increasing the productivity of the economy, comprehensively
attracting breakthrough digital opportunities, including in the financial sector of the economy.
It has been proven that Ukraine has a range of negative trends hampering economic development, which
causes the spread of such negative phenomena as: debt growth, blocking domestic investment, increasing
dependence on credit resources and increasing of its price, increasing of import dependence, spreading of the
social inequality and labor migration. It has been substantiated that the preservation of the existing conservative
monetary policy does not meet the needs of accelerating economic growth, which in the conditions of digital
transformation acquires tangible opportunities.
In the process of research, the main tasks of technical and technological renewal of production and
increasing in labor productivity were identified, the achievement of which should be promoted by the monetary
policy of the NBU. It is revealed that for the Ukrainian central regulator there is a growing need to solve the
problem of developing a cashless society and determine its own position regarding to the possibilities of using
crypto currencies not nominated in national currency, which can erode the sovereignty of the NBU.
The article proves that the rethinking and modernization of the NBU monetary policy should be carried
out taking into account the dominant non-monetary nature of the transformation processes in the Ukrainian
economy in conjunction with other economic policy measures, which will provide the prerequisites for
accelerating economic growth.
monetary policy, digital transformation, economic growth, macroeconomic disbalances, inclusive
development, financial inclusion
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Державна фінансова підтримка розвитку інноваційної діяльності в
Україні
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану державної фінансової підтримки розвитку
інноваційної діяльності в Україні. Визначено особливості здійснення державної підтримки розвитку
інноваційної діяльності з використанням інструментів прямої та непрямої фінансової підтримки.
Проведено моніторинг ефективності використання інструментарію прямої та непрямої державної
підтримки розвитку інноваційної діяльності в Україні, зокрема на основі співставлення оціночних
показників національної економіки з показниками провідних економічно розвинених країн світу.
Узагальнено світову практику стимулювання інноваційної діяльності за допомогою податкових пільг.
Окреслено пріоритетні напрями реформування податкового законодавства в Україні, спрямовані на
забезпечення розвитку та активізацію інноваційної діяльності
державна фінансова підтримка, інноваційна діяльність, інновації, суб’єкти інноваційної діяльності,
інструменти прямої фінансової підтримки, інструменти непрямої фінансової підтримки, джерела
фінансування, податкові пільги
Н. С. Шалимова, проф., д-р экон. наук
Е. А. Магопец, доц., канд. экон. наук
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Государственная финансовая поддержка развития инновационной деятельности в
Украине
Статья посвящена исследованию современного состояния государственной финансовой
поддержки развития инновационной деятельности в Украине. Определены особенности осуществления
государственной поддержки развития инновационной деятельности с использованием инструментов
прямой и косвенной финансовой поддержки. Проведен мониторинг эффективности использования
инструментария прямой и косвенной государственной поддержки развития инновационной деятельности
в Украине, в частности на основе сопоставления оценочных показателей национальной экономики с
показателями ведущих экономически развитых стран мира. Обобщена мировая практика
стимулирования инновационной деятельности посредством налоговых льгот. Определены приоритетные
направления реформирования налогового законодательства в Украине, направленные на обеспечение
развития и активизации инновационной деятельности
государственная финансовая поддержка, инновационная деятельность, инновации, субъекты
инновационной деятельности, инструменты прямой финансовой поддержки, инструменты
косвенной финансовой поддержки, источники финансирования, налоговые льготы

Постановка проблеми. Досвід провідних економічно розвинених країн світу
переконливо свідчить, що ключовим фактором їх соціально-економічного розвитку є
інновації, за рахунок яких забезпечується суттєвий приріст ВВП та нарощування
конкурентоспроможності національної економіки. Інноваційна діяльність в Україні вже
котрий рік поспіль перебуває на початковому етапі становлення, демонструючи суттєве
відставання від передових держав світу, незважаючи на те, що обраний країною шлях
до євроінтеграції вимагає запровадження моделі інноваційного розвитку, оскільки саме
така модель розвитку в країнах ЄС прийнята за базову.
Розвиток інноваційної діяльності в Україні гальмується через її неналежне
державне стимулювання та відсутність дієвих правових, інституційних, технологічних
та фінансових механізмів її активізації. Навіть ті заходи державного регулювання
інноваційної діяльності, які визначені чинними нормативно-правовими актами й
спрямовані на її розвиток, нині носять здебільшого декларативний характер, що
___________
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звичайно унеможливлює належний розвиток України на інноваційних засадах. Це
стосується, зокрема, і Закону України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від
04.07.2002 р., зі змінами і доповненнями [6], який визначає правові, економічні та
організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні,
встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на
підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом й визначає, зокрема, такі
напрями державного регулювання як: захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної
діяльності; фінансову підтримку виконання інноваційних проектів; встановлення
пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності.
Така ситуація складається, насамперед, через нестабільність економічного
розвитку країни внаслідок невідповідності поточної економічної політики визначеним
стратегічним пріоритетам та недосконалість, недостатню розробленість й неналежне
використання державою фінансових інструментів активізації інноваційної діяльності,
що нівелює можливості створення відповідних передумов для розвитку й нарощування
обсягів інноваційної діяльності. Залишаються відкритими і дискусійними питання
щодо доцільності розширення обсягів, переліку та напрямів використання механізмів
як прямої, так і непрямої державної фінансової підтримки розвитку інноваційної
діяльності, що зумовлює необхідність дослідження й оцінки сучасного стану державної
фінансової підтримки розвитку інноваційної діяльності в Україні й, на цій основі,
перегляду та оновлення фінансових інструментів активізації інноваційної діяльності
відповідно до викликів сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інноваційного розвитку
національної економіки, в тому числі її державного регулювання з використанням
фінансових інструментів, присвячено праці Амоші О. І. [1], Богер О. В. [2], Варналія
З. С. [3], Возняк Г. В. [4], Геєця В. М. [5], Зянько В. В. [7], Колодізєва О. М. [8],
Комеліної О. В. [9], Крупки М. І. [10], Осьмірко І. В. [12], Сизоненко В. О. [15],
Точиліної І. В. [18], Тулуша Л. Д. [19] та інших. Віддаючи належне науковим
здобуткам вітчизняних вчених, слід вказати на те, що сучасні динамічні зміни
економічного та інституційного середовища потребують постійного перегляду й
корегування державної регулятивної політики, спрямованої на стимулювання
інноваційної діяльності, в тому числі й шляхом вдосконалення та впровадження
прогресивних фінансових механізмів та інструментів прямої та непрямої дії,
адекватних економічній ситуації в країні, фінансовим можливостям та цільовим
орієнтирам державної політики.
Постановка завдання. Завданням даної статті є дослідження сучасного стану
державної фінансової підтримки розвитку інноваційної діяльності в Україні та
визначення на цій основі пріоритетних напрямів трансформації фінансових
інструментів, спрямованих на її активізацію.
Виклад основного матеріалу. Необхідність державного втручання та підтримки
розвитку інноваційної діяльності в Україні зумовлена наявністю цілого ряду факторів,
що уповільнюють та перешкоджають її розвитку, а виключно ринковий механізм
неспроможний їх усунути чи нівелювати. До числа найбільш вагомих з них
відносяться: недостатність власних фінансових ресурсів у суб’єктів інноваційної
діяльності для її провадження на належному рівні; тривалий термін окупності
результатів інноваційної діяльності; висока науко- та капіталомісткість; високий рівень
економічного ризику тощо. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності
здійснюється шляхом застосування певних фінансових інструментів, спрямованих на
підвищення економічної зацікавленості суб’єктів господарювання у впровадженні
інноваційних процесів на основі розробки, виробництва й реалізації інноваційних
продуктів (продукції) чи послуг. За механізмом надання фінансові інструменти
державної підтримки інноваційної діяльності поділяються на інструменти прямої та
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непрямої фінансової підтримки. До перших відноситься: бюджетне фінансування,
фінансування державних наукових установ, фінансування державних інноваційних
фінансово-кредитних установ, гранти, державні замовлення, державні гарантії, пільгові
кредити. Другі включають податкові пільги, митні пільги, створення бізнесінкубаторів, наукових парків, забезпечення захисту інтелектуальної власності та
авторських прав, розвиток інноваційної інфраструктури. Джерелами прямої державної
фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти Державного бюджету України;
кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки Крим; власні
кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних
установ (до речі, останні, в переважній більшості, теж формуються за рахунок коштів
Державного і місцевих бюджетів, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій
юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб,
власної чи спільної фінансово-господарської діяльності).
Аналіз обсягів внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок
в Україні впродовж останніх років засвідчує їх поступове зростання в абсолютному
значенні та суттєве зниження відносно показника ВВП (рис. 1). Так, у 2017 р. порівняно
з 2010 р. обсяги внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок
зросли на 5272,2 млн. грн. або на 65,03%, проте питома вага витрат на виконання
наукових досліджень і розробок у ВВП знизилась майже вдвічі – з 0,76% у 2010 р. до
0,45% у 2017 р., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – з 0,34% у 2010
р. до 0,16% у 2017 р., що не може свідчити про належну фінансову підтримку розвитку
інноваційної діяльності в державі, оскільки саме питома вага витрат на виконання
наукових досліджень і розробок є загальноприйнятим оціночним критерієм значущості
цієї діяльності для держави.
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Рисунок 1 – Динаміка обсягів внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень
і розробок в Україні за 2010-2017 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі [17]

Слід зазначити, що у розвинених європейських країнах частка обсягу витрат на
виконання наукових досліджень і розробок у ВВП відповідних країн поступово
163

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

щорічно зростає. За даними Євростату у 2017 р. частка обсягу витрат на виконання
наукових досліджень і розробок у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,06%.
Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 3,4%,
Австрії – 3,16%, Німеччині – 3,02%, Данії – 3,05%, Фінляндії – 2,76%, Бельгії – 2,58%,
Франції – 2,25%; меншою – у Македонії, Румунії, Латвії, Мальті та Кіпрі (від 0,36% до
0,56%). Досить високі показники витрат на виконання досліджень і розробок мають
Сполучені Штати Америки – 2,79%, Японія – 3,2% та Південна Корея – 4,55% у ВВП
відповідних країн [22].
Динаміка джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні свідчить про
незначний обсяг фінансування інноваційної діяльності за рахунок бюджетних коштів.
Так, впродовж останніх років обсяг фінансування інноваційної діяльності за рахунок
коштів Державного бюджету не перевищував 4,5%, а за рахунок коштів місцевих
бюджетів – 1,6% загального обсягу фінансування (табл. 1). Фінансування інноваційної
діяльності за рахунок банківських кредитів теж не має суттєвого впливу на активізацію
її розвитку (в структурі загального обсягу фінансування інноваційної діяльності в 2017
р. кредити складали 6,5%), оскільки банківські установи здебільшого не налаштовані
вкладати кошти у високо ризикові проекти. Спостерігається зниження інвестиційної
привабливості сфери інноваційної діяльності для вітчизняних та іноземних інвесторів,
оскільки питома вага коштів отриманих за рахунок даного джерела фінансування у
2017 р. складала всього 4,2% від сукупних джерел фінансування проти 30,4% у 2010 р.,
тобто фактичне зниження становить 26,2%. Основним джерелом фінансування
інноваційної діяльності є власні кошти підприємств, які мають тенденцію до щорічного
нарощування та у 2017 р., порівняно з 2010 р. зросли на 25,3% й становили 84,5%
загального обсягу фінансування.
Таблиця 1 – Структура загального обсягу фінансування інноваційної діяльності у
2010-2017 рр. (%)
Джерела
2010 р. 2011 р. 2012 р.
фінансування
Усього
100,0
100,0
100,0
Кошти Державного
1,1
1,0
2,0
бюджету
Кошти місцевих
0,2
бюджетів
Власні кошти
59,3
52,9
63,8
Кредити
7,8
38,3
21,0
Кошти вітчизняних та
30,4
0,7
10,0
іноземних інвесторів
Кошти інших джерел
1,4
7,1
3,0
Джерело: складено авторами на основі [16]

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,3
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0,4

0,8

2,5

1,6

0,1

0,3

0,4

1,0

72,9
6,6

85,0
7,3

97,2
0,8

94,9
2,7

84,5
6,5

14,4

1,9

1,0

0,7

4,2

4,2

1,2

0,3

0,5

1,3

Отже, можемо констатувати, що участь держави у фінансуванні інноваційної
діяльності є пасивною, мало орієнтованою на її розвиток, що змушує суб’єктів
господарювання, які зацікавлені в інноваційному розвитку, розраховувати лише на
власні кошти. Проте, слід зважати й на факт обмеженості власних коштів суб’єктів
господарювання, що є значною перешкодою в їх намаганні розширити обсяг інвестицій
в інноваційну діяльність, а орієнтація держави на використання в якості основного
джерела фінансування інноваційної діяльності власних коштів суб’єктів
господарювання – в цілому гальмує розвиток інноваційної діяльності в країні.
Зрозуміло, що така ситуація є наслідком обмежених фінансових можливостей держави
через хронічний бюджетний дефіцит, що й стоїть на заваді ефективному використанню
інструментів прямої державної фінансової підтримки розвитку інноваційної діяльності
в Україні.
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З огляду на це, вбачається можливим впровадження механізмів та
інструментарію непрямої державної фінансової підтримки інноваційної діяльності,
спрямованих на стимулювання залучення приватних інвестицій у розвиток
інноваційної діяльності, насамперед через систему податкових пільг.
У світовій практиці податкові пільги є найбільш розповсюдженими
інструментами непрямої державної фінансової підтримки та стимулювання
інноваційної діяльності.
Як свідчать дані Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
податкові пільги для заохочення бізнес-витрат на інновації є основним інструментом
розвитку інноваційної діяльності в країнах ОЕСР та країнах-партнерах. У 2017 році 30
країн ОЕСР надавали пільгове оподаткування бізнесу в сфері інноваційної діяльності у
порівнянні з 16 країнами ОЕСР у 2000 році. У 2006-2015 рр. загальна державна
підтримка бізнесу в сфері інноваційної діяльності у відсотках від ВВП зросла у 25% з
37 країн, дані яких були доступні для проведення аналізу [20]. Серед країн, які
віддають перевагу непрямій державній підтримці інноваційної діяльності, слід
відзначити Ірландію, Бельгію, Францію, Австрію, Словенію, Канаду, Японію.
Натомість пряма державна підтримка є домінуючою у таких країнах, як: Сполучені
Штати Америки, Китай, Бразилія, Росія, Нова Зеландія, Туреччина (рис. 2).
0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Латвія

Словацька республіка

Південна Африка

Польща

Мексика

Естонія

Туреччина

Німеччина

Італія

Бразилія

Нова Зеландія

Іспанія

Китай

Японія

Канада

Словенія

Австрія

Велика Британія

Сполучені Штати Америки

Корея

Австралія

Ірландія

Франція

Бельгія

Росія

0,00

Непряма державна фінансова підтримка НДДКР за рахунок податкових
стимулів, у % від ВВП
Пряме державне фінансування НДДКР (бюджетні трансферти), у % від ВВП

Рисунок 2 – Пряма та непряма державна фінансова підтримка інноваційної діяльності
у розрізі країн світу у 2017 р, у % від ВВП
Джерело: побудовано авторами на основі [20]

Слід зазначити, що є країни, які допоки віддають перевагу виключно прямому
державному фінансуванню інноваційної діяльності. До них відносяться Німеччина,
Естонія, Мексика, Польща, хоча окремі країни з перелічених, постійно обговорюють
доцільність використання та введення інструментарію непрямої державної фінансової
підтримки та податкового стимулювання інноваційної діяльності.
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Отже, співвідношення використання інструментів прямої та непрямої державної
підтримки розвитку інноваційної діяльності є виключно індивідуальним для кожної
країни й залежить, в першу чергу, від особливостей їх історичного та економічного
розвитку.
Надання податкових пільг повинно сприяти реалізації пріоритетних напрямів
розвитку економіки країни, а оскільки розвиток економіки нашої країни на
інноваційних засадах є її виключним пріоритетом, податкові пільги мають бути
спрямовані на: розширення та (або) розвиток інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання, проведення науково-дослідних та науково-технічних робіт,
використання і комерціалізацію їх результатів; впровадження інновацій; модернізацію
виробництва; заохочення довгострокового вкладення капіталу в інноваційні проекти,
програми, технології як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів, в тому числі й
установ банківського сектора через надання пільгових кредитів суб’єктам інноваційної
діяльності.
Використання податків, як інструменту впливу держави на економіку,
ґрунтується на реалізації регулюючої функції податків, яка проявляється у
нерівномірному оподаткуванні різних об’єктів та категорій платників, за рахунок чого
й здійснюється регулюючий вплив: знижується податковий тиск на певні види, сфери,
напрями економічної діяльності, в першу чергу тих, у яких зацікавлена сама держава,
за рахунок зміни окремих елементів оподаткування. Таким чином держава створює
більш сприятливі умови для розвитку відповідних видів, сфер та напрямів економічної
діяльності.
Стимулюючий вплив податків, як інструментів непрямої державної підтримки
розвитку відповідних видів, сфер та напрямів економічної діяльності, здійснюється
шляхом використання системи пільг, які спрямовані на компенсацію фінансових втрат
платників податків, пов’язаних із провадженням відповідної діяльності. Як свідчить
досвід економічно розвинених країни світу, ефективними формами надання податкових
пільг, здатних стимулювати розвиток інноваційної діяльності, є: податкові знижки;
списання поточних витрат, пов’язаних з науково-дослідними та науково-технічними
роботами;
зменшення
податкових
зобов’язань;
встановлення
знижених
(диференційованих) ставок податку, звільнення від сплати податку, надання
дослідницького та/або інвестиційного податкового кредиту, податкові канікули тощо
(табл. 2).
Нині в Україні, нажаль, доводиться констатувати факт відсутності економічно
обґрунтованої системи податкових пільг, здатних забезпечити стимулювання та
підтримку розвитку інноваційної діяльності. Дослідження еволюції та тенденцій
надання податкових пільг в контексті їх використання як фінансових інструментів
непрямої державної підтримки розвитку та активізації інноваційної діяльності в Україні
на основі опрацювання положень законодавчих та нормативних документів [6; 13-14],
свідчать про наступне: спостерігаються постійні зміни в нормативному
регламентуванні порядку, переліку та формах надання податкових пільг, безсистемне їх
введення та відміна, не тривалий термін дії; найбільша частка пільг припадає на пільги
з податку на додану вартість та пільги з податку на прибуток підприємств; значна
кількість пільг спрямовується на підтримку галузей та видів діяльності, які не є
інноваційними, а відтак й нездатними забезпечити модернізацію економіки на
інноваційних засадах; діюча система пільг не орієнтована на стимулювання,
активізацію та розвиток інноваційної діяльності.
Наразі чинні норми Податкового кодексу України, що спрямовані на підтримку
розвитку інноваційної діяльності, зводяться до можливості використання обмеженого
переліку пільг щодо податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та
плати за землю. Норми Податкового кодексу України не передбачають застосування у
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Таблиця 2 – Податкові пільги в системі непрямої державної фінансової підтримки розвитку інноваційної діяльності
Форми надання
податкових пільг

Особливості застосування пільги

Списання
поточних витрат
на НДДКР

Передбачає списання витрат у тому звітному році, у
якому вони фактично здійснювались. У випадку
виникнення збитків, останні можуть бути віднесені на
майбутні або ж минулі звітні періоди
Передбачає зменшення бази оподаткування податку на
прибуток на певний відсоток вартості НДДКР
Передбачає зменшення суми нарахованого податку на
прибуток на певну величину витрат пов’язаних з НДДКР

Податкова знижка
Податковий
кредит на НДДКР

Спеціальні
режими
амортизації
основних засобів

Податкові
канікули
Зниження ставок
податку
на
прибуток
Податковий
кредит з виплат
по
заробітній
платі

Знижені
(диференційовані)
ставки ПДВ

Використовується так звана «вільна» амортизація
(відсутній встановлений метод списання, передбачає
можливість одномоментного повного списання всіх
інноваційних капітальних витрат в перший рік
експлуатації) і прискорена амортизація (дозволяє
списувати більші суми в перші роки експлуатації, ніж у
наступні, протягом періоду корисного використання, або
ж скорочує строки списання порівняно із строком
фактичного використання)
Звільнення від оподаткування прибутку отриманого від
реалізації інноваційних проектів на певний період або ж
звільнення від оподаткування на певний період
прибутку, отриманого суб’єктом інноваційної діяльності
Передбачає зменшення ставок оподаткування для
суб’єктів інноваційної діяльності або ж зменшення
ставок податку з прибутку, отриманого від реалізації
інноваційного проекту (продукції)

Результати застосування пільги

Країни, у яких застосовуються
пільги

Оподаткування капіталу
Для компаній, які використовують нові технології й для
інноваційних проектів підвищеного ризику передбачено можливість
компенсації збитків за рахунок минулих або майбутніх прибутків
Сприяє зниженню бази оподаткування в більшому розмірі ніж
витрати на НДДКР
Величина податку зменшується на частку загальної фактичної суми
витрат на НДДКР у звітному періоді або ж величина податку
зменшується на певну частину перевищення витрат на НДДКР у
звітному періоді порівняно з попереднім періодом (залежно від
методу надання податкового кредиту)
Спрямовані на стимулювання придбання капітальних активів,
необхідних для провадження НДДКР

Німеччина, Іспанія, Нідерланди,
Бельгія
Великобританія, Бельгія, Данія,
Австралія, Австрія, Угорщина
США, Канада, Японія, Франція,
Іспанія, Португалія, Норвегія,
Італія, Великобританія, Австрія,
Чехія
Австралія,
Австрія,
Бельгія,
Канада,
Данія,
Франція,
Німеччина,
Італія,
Японія,
Нідерланди,
Норвегія,
Португалія, Іспанія, Швеція,
Швейцарія,
Великобританія,
США

Дозволяє збільшити чистий дохід суб’єкта господарювання,
одержаний протягом терміну дії податкових канікул, що стимулює
інвестиції в інноваційну діяльність

Франція, Угорщина, Норвегія,
Португалія, Македонія

Сприяє зниженню податкового навантаження
інвестування коштів в інноваційну діяльність

Франція, Греція, Туреччина,
Ірландія, Канада, Бельгія

та

стимулює

Оподаткування праці
Зменшення величини податків на заробітну плату наукового
персоналу і внесків (податків), які сплачуються із фонду заробітної
плати такого персоналу стимулює суб’єктів підприємницької
діяльності до збільшення інвестицій на НДДКР, оскільки
знижуються їх витрати на оплату праці з однієї сторони, а з іншої –
сприяє притоку наукових кадрів, оскільки зростає їх чиста заробітна
плата у цій сфері
Оподаткування споживання
На товари інноваційного призначення застосовуються Впливає на формування ціни нового товару, підвищує його
знижені ставки ПДВ, або ж передбачено звільнення від конкурентоспроможність, сприяє зростанню попиту на такий товар,
оподаткування операцій з такими товарами
стимулює його виробництво

Зниження податків із заробітної плати персоналу, що
задіяний під час провадження НДДКР. Зменшення
(обмеження) фонду заробітної плати.

Джерело: складено авторами на основі [11; 21; 23]
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вітчизняній практиці низки популярних у розвинених країнах світу форм надання
податкових пільг, які спрямовані на активізацію інноваційної діяльності (табл. 2), що
засвідчує факт неналежного використання державою наявних можливостей розвитку
інноваційної діяльності за рахунок інструментів непрямої фінансової підтримки.
Враховуючи сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку державної
фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні, не варто в найближчому
майбутньому сподіватися на суттєве підвищення ефективності використання
інструментів прямої фінансової підтримки, враховуючи поточну нестабільну
економічну і політичну ситуацію в країні та недостатність бюджетних коштів. З огляду
на це, мають бути переглянуті підходи щодо оптимального співвідношення та
поєднання інструментів прямої та непрямої фінансової підтримки. Враховуючи
доведену ефективність використання податкових пільг, як основного інструменту
непрямої державної підтримки розвитку інноваційної діяльності в зарубіжних країнах,
доцільно на даному етапі розширити можливості їх застосування в Україні. Задля
цього, насамперед, необхідно переглянути ряд положень Податкового кодексу України,
починаючи від доповнення й уточнення термінологічного апарату статті 14
«Визначення понять» розділу І «Загальні положення» термінами «інновації»,
«інноваційна діяльність», «інноваційне підприємство», «інноваційний продукт»,
«інноваційна продукція», «суб’єкт інноваційної діяльності» тощо й закінчуючи
переглядом загальних підходів щодо надання податкових пільг та основних елементів
податків, які мають потенціал стимулюючого впливу на активізацію інноваційної
діяльності, встановлення права на отримання та способів нарахування пільг. Передусім,
слід враховувати той факт, що ефект від впровадження й використання податкових
пільг інноваційного спрямування не є одномоментним, оскільки період окупності
витрат, пов’язаних з інноваційною діяльністю, є досить тривалим, тому й ефект від
використання податкових пільг буде проявлятися лише у довгостроковому періоді, а
відтак, політика надання податкових пільг повинна носити стабільний і довготривалий
характер.
Пріоритетними напрямами реформування податкового законодавства в Україні,
спрямованими на забезпечення розвитку й активізацію інноваційної діяльності, на наш
погляд, можуть бути: використання механізму податкового кредиту на проведення
наукових досліджень і розробок, який дозволяє зменшити суму нарахованого податку
на прибуток в обсязі, що дорівнює встановленому відсотку від обсягу витрат,
пов’язаних з виконанням наукових та науково-технічних робіт в поточному році, й не
перевищує встановленого відсотка річного оподатковуваного прибутку; запровадження
спеціальних режимів амортизації основних засобів («вільної» амортизації, яка
передбачає можливість одномоментного повного списання всіх інноваційних
капітальних витрат в перший рік експлуатації та прискореної амортизації); надання
податкових канікул строком від 1 до 3-х років (звільнення від оподаткування прибутку,
отриманого суб’єктом інноваційної діяльності); встановлення податкових знижок для:
стимулювання найбільш пріоритетних для держави напрямів технологічного розвитку;
стимулювання співпраці промислових підприємств з університетами, державними
науковими центрами і неприбутковими науковими організаціями; стимулювання
довгострокового вкладення приватного капіталу в інноваційні проекти, програми,
технології; стимулювання установ банківського сектору, які долучаються до надання
пільгових кредитів суб’єктам інноваційної діяльності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Становлення інноваційноорієнтованої економіки в Україні відбувається дуже повільними темпами, а її розвиток
гальмується через неналежне державне стимулювання інноваційної діяльності, яке
насамперед, має здійснюватись через систему державної фінансової підтримки.
Дослідження сучасного стану державної фінансової підтримки розвитку інноваційної
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діяльності в Україні свідчить про пасивну участь держави у фінансуванні інноваційної
діяльності та малоорієнтованість на її розвиток. Хронічний бюджетний дефіцит
зумовлює низьку ефективність інструментарію прямої фінансової підтримки розвитку
інноваційної діяльності, що мало би активізувати та розширити можливості
використання інструментів непрямої державної фінансової підтримки, що також
сьогодні не прослідковується.
Формування ефективної системи державної фінансової підтримки розвитку
інноваційної діяльності в Україні має ґрунтуватися на оптимальному співвідношенні
інструментів прямої та непрямої підтримки. Враховуючи наявну обмеженість
бюджетних ресурсів на даному етапі розвитку національної економіки, акцент має бути
зроблений на впровадження прогресивних інструментів непрямої державної фінансової
підтримки, які довели свою ефективність в провідних економічно розвинених країнах
світу, – надання податкових пільг. Задля забезпечення розвитку та активізації
інноваційної діяльності в Україні вважаємо за доцільне впровадити податкові пільги у
формі: податкового кредиту на проведення наукових досліджень і розробок;
запровадження спеціальних режимів амортизації основних засобів; надання податкових
канікул; встановлення системи податкових знижок.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на визначення інструментарію
податкового стимулювання інноваційної діяльності (за формами надання податкових
пільг) у розрізі відповідних етапів інноваційного процесу (виконання пошукових
науково-дослідних робіт, виконання прикладних науково-дослідних робіт, виконання
дослідних і проектно-конструкторських робіт, освоєння виробництва інноваційної
продукції та комерціалізація інновацій) та конкретних податків і зборів, які на кожному
з етапів інноваційного процесу мають максимальний стимулюючий ефект.
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State Financial Support for the Development of Innovation Activities in Ukraine
The purpose of this study is to assess the state of the state financial support for the development of
innovation activities in Ukraine and to identify, on this basis, the priority directions of transformation of
financial instruments aimed at activating innovation activity.
It is determined that the state financial support for the development of innovation activities is carried
out through the use of direct financial support instruments and indirect financial support instruments. Direct
financial support instruments are: budget financing, financing of state-owned scientific institutions, financing of
state-owned innovative financial and credit institutions, grants, government contracts, state guarantees,
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preferential loans. Indirect financial support tools include: tax breaks, customs incentives, business incubators,
science parks, intellectual property and copyright protection, and the development of innovative infrastructure.
The study of the current state of state financial support for the development of innovation activity in
Ukraine suggests the passive participation of the state in the financing of innovation activities. As sources of
direct state financial support for innovation activity are the funds of state and local budgets, their deficit results
in low efficiency of using direct financial support instruments. Given the limited budgetary resources available,
the government's focus should be on the implementation of progressive instruments of indirect state financial
support that have proven effective in leading economically developed countries. It is established that tax
incentives are the most widespread instruments of indirect state financial support and stimulation of innovation
activity in world practice.
Granting of tax privileges should be aimed at: expansion and (or) development of innovation activity of
business entities, carrying out of scientific research and scientific and technical works, use and
commercialization of their results; introduction of innovations; modernization of production; encouragement of
long-term capital investment in innovative projects, programs, technologies, both domestic and foreign investors,
including institutions of the banking sector through the provision of preferential loans to actors of innovation.
The priority directions of reforming tax legislation in Ukraine, aimed at ensuring the development and activation
of innovation activities, can be: providing a tax credit for research and development; introduction of special
depreciation regimes; tax holidays; establishment of a system of tax rebates.
state financial support, innovation activity, innovation, innovation actors, direct financial support
instruments, indirect financial support instruments, funding sources, tax incentives
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Банківський сектор як елемент системи протидії легалізації та
відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
У статті розглянуто роль та місце банківського сектору в системі протидії легалізації та
відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проведено аналіз механізмів залучення банківських
установ до відмивання злочинних доходів в залежності від їх форми. За результатами аналізу визначено
шляхи мінімізації ризиків залучення банків до процесу відмивання «брудних коштів» та подальшого
розвитку системи протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
система протидії та легалізації злочинних доходів, банк, доходи, отримані злочинним шляхом
відмивання, модель, кошти
О.Ю. Коцюрба, канд. экон. наук
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина
Банковский сектор как элемент системы противодействия легализации и отмывания доходов,
полученных преступным путем
В статье рассмотрена роль и место банковского сектора в системе противодействия легализации
и отмывания доходов, полученных преступным путем. Проведен анализ механизмов привлечения
банковских учреждений к отмыванию преступных доходов в зависимости от их формы. На основании
результатов анализа определены пути минимизации рисков привлечения банков к процессу отмывания
«грязных денег» и дальнейшего развития системы противодействия легализации и отмывания доходов,
полученных преступным путем.
система противодействия и легализации преступных доходов, банк, доходы, полученные
преступным путем, отмывание, модель, средства

Постановка проблеми. В сучасних реаліях недосконалості українського
законодавства,
фінансово-економічної
нестабільності,
стрімкого
розвитку
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інформаційних технологій, появи нових видів фінансових інструментів широкого
розповсюдження набувають процеси відмивання доходів, отриманих злочинним
шляхом, що найгіршим чином впливає на економічний розвиток країни та формує
негативний імідж України у міжнародному просторі.
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» визначена спрямованість на захист прав та
законних інтересів громадян, суспільства і держави, гарантування національної безпеки
шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування бази
даних для надання уповноваженим органам державної влади та компетентним органам
іноземних держав можливості виявляти та розслідувати злочини, пов’язані з
відмиванням грошей та іншими незаконними фінансовими операціями [5].
В Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року в якості головної
мети визначено законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та
забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
[13].
А за даними міжнародних та вітчизняних фінансових аналітиків саме через
банківський сектор сумнівні та злочинні доходи проникають в економіку, до того ж
комерційні банки виступають найбільшими за кількістю надавачами інформації щодо
сумнівних фінансових операцій Державній службі фінансового моніторингу України.
Все це в своїй сукупності накладає на банківський сектор значну відповідальність щодо
ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та актуалізує питання
підвищення ефективності роботи банківського сектору як елемента даної системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з розвитком та
удосконаленням фінансового моніторингу на національному рівні знайшли своє
відображення у працях О. Акімової [1], Ж. Андрійченко [2], С. Гасанова [12],
Т. Єфіменко [12], О. Користіна [12], К. Левківської [9], О. Петрук [9] та ін. О. Акімова
[1] досліджувала окремі інструменти внутрішнього фінансового моніторингу і
визначення типологій, які повинні використовуватися в фінансових установах згідно з
рекомендаціями міжнародних організацій. Ж. Андрійченко [2] визначено місце
фінансового моніторингу в системі управління ризиками ринків фінансових послуг та
застосовано системний підхід до управління ними. Робота К. Левківської та О. Петрук
[9] присвячена аналізу функціонування та пошук напрямків удосконалення системи
фінансового моніторингу на основі дослідження особливостей її розвитку. У
монографії Т. Єфименко, С.. Гасанова, О. Користіна [12] висвітлено загальні засади
функціонування інституту фінансового моніторингу в Україні, узагальнено
міжнародний та вітчизняний досвід формування і розвитку систем запобігання та
протидії відмиванню нелегальних доходів.
Разом з тим, проблемам визначення місця та ролі банківського сектору в системі
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, визначення з урахуванням цього проблем його функціонування на сучасному
етапі присвячено незначну кількість напрацювань, що обґрунтовує актуальність та
обумовлює мету дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сучасної національної
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системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, визначення ролі та значення банківського сектору для її
удосконалення та ефективного функціонування.
Виклад основного матеріалу. В українському законодавстві відсутнє офіційне
тлумачення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і тому, виходячи з цілей нашого дослідження, буде
застосовано інституційний підхід до визначення цього поняття. З інституційної точки
зору система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, являє собою сукупність органів виконавчої влади, державних
колегіальних органів та організацій, що здійснюють протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та повноважень, якими вони наділені згідно
чинного законодавства для реалізації покладених на них функцій щодо протидії
відмиванню грошей та інших незаконних фінансових операцій. В основу системи
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, покладено забезпечення захисту прав та законних інтересів громадян,
суспільства і держави, гарантування національної безпеки [5].
Виходячи з особливостей правового регулювання, спектру функцій та завдань,
інституційно система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, включає дві підсистеми: правоохоронну та фінансового
моніторингу. Щодо правоохоронної підсистеми, то вона складається із сукупності
державних органів, на які відповідно до чинного законодавства покладено функції та
надано повноваження щодо розслідування злочинів, пов’язаних з відмиванням
незаконних доходів та фінансуванням тероризму в рамках кримінального та
кримінально-процесуального законодавства.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підсистема фінансового
моніторингу складається з первинного та державного рівнів. Суб’єктами державного
рівня є державні органи, які здійснюють нагляд за виконанням вимог законодавства, що
регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом. Основними суб’єктами первинного фінансового
моніторингу виступають банки, що підтверджується статистичними даними Державної
служби фінансового моніторингу України (ДСФМ) [6]. Так, у 2017 році з 8,04 млн.
повідомлень до служби про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, 7,94 млн. було здійснено банківськими установами (рис. 1).
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Рисунок 1 – Кількість повідомлень до Державної служби фінансового моніторингу України
за період 2015-2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [6]

Однією з причин таких диспропорцій в структурі звернень являється більша
розвиненість банківського сектору, ширше розмаїття операцій, за допомогою яких є
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можливим відмивання коштів, аніж інших секторів економіки, операції в яких
підлягають моніторингу. Це визначає особливу роль банківських установ у системі
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом. Унікальність банківського сектору як елементу системи запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, полягає як в
універсальності його обов’язків, так і комплексності виконуваних функцій. З одного
боку, в правовому аспекті легалізація (відмиванню) доходів є злочином та підлягає
розслідуванню правоохоронними органами, а з іншого – банківський сектор відповідно
до своїх функцій має забезпечити їх комплексне попередження, що можливо шляхом
надання повідомлень до ДСФМ про фінансові операції, що підлягають
обов’язковому/внутрішньому фінансовому моніторингу, або є підозри щодо законності
діяльності осіб, що здійснюють фінансові операції.
З метою запобігання використанню банківської системи для легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417,
затверджене Положення про здійснення банками фінансового моніторингу [10], яке
регламентує діяльність внутрішньобанківських моніторингових служб.
Однак лише додержання банками законодавства недостатньо для боротьби з
відмиванням коштів, банки самі мають бути зацікавлені в недопущенні використання їх
рахунків для відмивання коштів та зменшенні ризиків з метою уникнення штрафних
санкцій з боку контролюючих органів. З огляду на це відмінність моделей відмивання
коштів має для банків виключне значення, оскільки саме від цього буде залежати вибір
банком тієї чи іншої стратегії протидії та спектру методів управління ризиками.
Легалізація злочинних коштів являє собою досить складний та трудомісткий
процес. Оскільки ця діяльність розвивалась і вдосконалювалась протягом багатьох
століть, то наразі існує численна кількість різноманітних форм та методів відмивання
коштів [3], однак всі вони ґрунтуються на розподілі незаконних доходів на готівкові та
безготівкові, що власне і визначає сукупність способів надання їм законного вигляду.
Розглянемо моделі відмивання доходів у готівковій та безготівковій формі.
Незважаючи на зменшення обсягів грошового обігу в Україні за останні роки,
його розмір і надалі залишається достатньо високим порівняно з зарубіжними країнами
[14], що визначається попитом на фінансові операції із відмивання готівкових коштів
(рис. 2), джерела походження яких неможливо пояснити чи вони є незаконними [6].

Рисунок 2 – Модель відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом у готівковій формі
Джерело: побудовано на основі даних [4]
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Основною причиною зосередження злочинців на використанні готівкових коштів
в злочинних схемах є неможливість встановлення схем її використання, доступність
переведення безготівкових коштів у готівку та її переміщення між учасниками таких
схем. Вказані операції не потребують зусиль з боку злочинців в частині оформлення
великої кількості документів або реального постачання товару, робіт чи послуг [11]. А
використання банківських установ необхідне злочинцям для виведення незаконних
коштів за кордон в тому випадку, коли в них не буде можливості інвестувати готівкові
кошти в легальний сектор економіки країни. В цьому випадку залишення незаконних
доходів на території країни протягом тривалого періоду значно збільшує ризики
встановлення зв’язку між предикатним злочином та власниками коштів.
На наступному після здійснення предикатного злочину етапі – розміщення
злочинних доходів в банківській системі злочинці здійснюють такі дії, як:
структурування операцій з готівкою; фальсифікація документів з метою приховання
джерел незаконних доходів та їх власників; використання винятків у законодавчих
нормах та положеннях, процедурах та пристосування незаконної або нелегальної
діяльності під умови законодавства; застосування міжбанківського переказу та
пересилки грошових коштів у банки-кореспонденти; створення колективних рахунків,
які формуються за рахунок дрібних вкладів від різних осіб; операції переведення
коштів у іноземну валюту; встановлення контролю з боку злочинної організації над
легальною фінансовою установою, через яку здійснюються потім операції відмивання;
додавання злочинних коштів до виручки легально працюючого підприємства, установи;
створення власних фіктивних підприємств, котрі прикривають злочинну діяльність
легальним бізнесом; маніпуляції з цінами при реалізації товарів [7]; смерфінг (купівля
банківських облігацій, цінних паперів на пред’явника на суму меншу, ніж та, за якої
здійснюється ідентифікація клієнта) [8].
Далі через міжнародні ринки позикових капіталів та операцій в легальному
секторі економіки іноземних країн, використовуючи перекази через офшорні центри,
електронні перекази, перекази для оплати фіктивних рахунків за послуги підставних
іноземних фірм, грошові кошти, отримані злочинним шляхом в Україні, набувають
законного вигляду та можуть бути інвестовані в легальні сектори економіки або
розміщені на рахунках іноземних банків.
Дещо інші способи та методи надання законного вигляду застосовуються до
незаконних доходів у безготівковій формі (рис. 3).

Рисунок 3 - Модель відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом у безготівковій формі
Джерело: побудовано на основі даних [4]
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Серед найбільш розповсюджених злочинів, в результаті яких виникають
незаконні доходи у безготівковій формі, виокремлюють шахрайство, розкрадання
бюджетних коштів та зловживання службовим положенням, а їх учасниками
виступають органи влади и великі компанії. З огляду на це головною особливістю даної
моделі є те, що в ході законної діяльності виникають незаконні доходи через
неправомірність їх отримання шляхом вчинення шахрайських дій, розкрадання
бюджетних коштів та зловживання службовим положенням, а кошти вкрадено з
банківських рахунків.
Після викрадення коштів з банківських рахунків застосовується або
переведення злочинних доходів в готівку, або переведення їх за кордон. Переведення в
готівку, як правило, здійснюється за допомогою конвертаційних центрів, схеми
виведення коштів на які є різноманітними – це і схеми із використанням «сміттєвих»
цінних паперів, послуги «псевдострахування», укладання угод за договірними
зобов’язаннями, які не існують, з подальшим зняттям готівки з каси банку, та інші.
Таким чином, злочинні доходи набувають законного вигляду з подальшою можливістю
їх інвестування в легальний сектор економіки.
Альтернативним способом використання банківського сектору для відмивання
коштів є їх переведення за кордон та відмивання з використанням офшорних зон і
фіктивних операцій з нерезидентами. Зазвичай, така легалізація відбувається за
допомогою зовнішньоекономічних операцій, за яких відбувається перерахування
грошових коштів за кордон на підставі фіктивних імпортних контрактів
(«псевдоімпорт»). Частина вивезеного тіньового капіталу пізніше повертається у країну
у вигляді іноземних інвестицій, які направляються на підтримку та розширення бізнесу,
що приносить легальний дохід. Більшість таких операцій здійснюється за участю
фіктивних підприємств та фірм, розташованих у офшорних зонах.
На основі аналізу представлених моделей відмивання злочинних доходів можна
зробити висновки, що найбільші ризики для банківських установ при обслуговуванні
юридичних осіб несуть операції з переказу грошових коштів, операції з неемісійними
цінними паперами та касове обслуговування; при обслуговуванні фізичних осіб операції з переказу грошових коштів, включаючи іноземну валюту, операції з
банківськими картками та з рахунками. Тому, банківським установам слід дуже
виважено ставитись до здійснюваних операцій, а також використовувати в своїй
діяльності досить поширені за кордоном внутрішньобанківські інструменти: «знай про
клієнта все», що застосовується для ідентифікації клієнта та розуміння суті діяльності,
ідентифікації осіб з якими має справу клієнт, передбачає оцінку відповідності операції,
що хоче провести клієнт суті його діяльності; та «знай своїх співробітників», що
застосовується при прийнятті на роботу співробітника, особливо на відповідальну
посаду. Згідно з даним підходом банк створює власну базу даних недоброзичливих
співробітників, осіб що були замішані у операціях з відмивання грошей або інших
фінансових махінаціях. Все це, в свою чергу, дозволить знизити ризики використання
банківського сектору для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Висновки та перспективи подальших досліджень. В сучасних умовах
легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, зазвичай здійснюється з
використанням банківських установ. Тому в основу забезпечення ефективності
функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, має бути покладено не тільки відповідне міжнародним
стандартам та вимогам правове та інституційне забезпечення, а й систему внутрішнього
контролю, базис якої розроблений державним регулятором, для протидії легалізації
злочинних доходів суб’єктами первинного фінансового моніторингу, серед яких
банківським установам належить центральне місце. Також при формуванні зазначеної
системи внутрішнього контролю банківською установою мають бути враховані форми
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отримання злочинних доходів, що визначить подальший алгоритм протидії, та
внутрішньобанківські інструменти, ефективність використання яких за кордоном
доведена на практиці. При цьому система внутрішнього контролю повинна не тільки
забезпечувати ефективний захист від вже прийнятих ризиків, але і носити активний
випереджальний характер, впливаючи на визначення конкретних напрямів діяльності
банку, що забезпечить розвиток та стабілізацію як окремих банків, так і банківського
сектору в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
Перспективою подальших пошуків у напрямі дослідження є розробка механізму
протидії та відмивання доходів на рівні окремого банку з урахуванням не тільки
законодавчих вимог та міжнародних стандартів, але й існуючої практики відмивання
доходів.
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Banking Sector as an Element of the System to Counteract the Legalization and
Laundering of the Proceeds from Crime
The article notes that the legal basis of the anti-money laundering and laundering system is the law
enforcement block and the financial monitoring unit, which includes banking institutions, and defined the role
and place of the banking sector in it. Banking institutions are the leaders in the number of reports of dubious
financial transactions to the State Financial Monitoring Service, which determines their central role in the
counteraction to the legalization and laundering of proceeds from crime.
Criminal proceeds in cash form are a result of unlawful activities, while criminal proceeds in non-cash
form are obtained because of legitimate activities, in which fraud, theft of budget funds or abuse of official
duties were committed. Taking into account the forms of obtaining illegal proceeds, criminals choose different
methods and ways of incomes legalization. Thus, cash proceeds are placed in the banking system by
intermediaries through the structuring of cash transactions, falsification of documents, the creation of collective
accounts, money swaps and other, and cashless by conversion centers through the conclusion of fictitious
contracts, the use of schemes with "garbage" securities, services «pseudo-insurance» are transformed into cash.
Further, as a rule, in order to break the connection between criminals and the crime, the money is withdrawn
abroad and returned to the economy in the legal form.
According to the analysis, it was determined that the greatest risks for banking institutions in servicing
legal entities are transactions in money transfer, non-equity securities transactions and cash servicing; in the
service of individuals - transactions for the transfer of funds, including foreign currency, transactions with bank
cards and accounts. Recommendations on the creation of a mechanism for internal control to counteract the
legalization of criminal incomes through taking into account recognized intrabank tools "know about the client
everything" and "know your employees", will reduce the risks of using the banking sector to legalize the
proceeds from crime.
system of counteraction and legalization of criminal incomes, bank, proceeds from crime, laundering,
model, money
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Податкове навантаження суб’єктів господарювання та його вплив на
формування важливих показників розвитку економіки України
В статті на основі застосування скоригованої методики оцінки рівня податкового навантаження
суб’єктів господарювання досліджено вплив податкового навантаження на формування важливих
показників розвитку економіки України. Проаналізовано динаміку змін співвідношень загальної суми
податкових платежів до обсягу ВВП та кількості суб’єктів господарювання, визначено навантаження
ПДФО на витрати на оплату праці, податку на прибуток на фінансовий результат до оподаткування по
підприємствах, які отримали прибуток, ПДВ з вітчизняних товарів на додану вартість. Доведено, що
податкове навантаження є важливим індикатором ефективності податкових реформ, а його рівень
суттєво впливає на динаміку змін основних узагальнених показників розвитку національної економіки.
рівень податкового навантаження, податкові надходження, валовий внутрішній продукт,
узагальнені показники розвитку економіки
___________
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Налоговая нагрузка субъектов хозяйствования и ее влияние на формирование
важных показателей развития экономики Украины
В статье на основе применения скорректированной методики оценки уровня налоговой нагрузки
субъектов хозяйствования исследовано влияние налоговой нагрузки на формирование важных
показателей развития экономики Украины. Проанализирована динамика изменений соотношения общей
суммы налоговых платежей к объему ВВП и количеству субъектов хозяйствования, определена нагрузка
НДФЛ на расходы на оплату труда, налога на прибыль на финансовый результат до налогообложения по
предприятиям, которые получили прибыль, НДС с отечественных товаров на добавленную стоимость.
Доказано, что налоговая нагрузка является важным индикатором эффективности налоговых реформ, а ее
уровень существенно влияет на динамику изменений основных обобщенных показателей развития
национальной экономики.
уровень налоговой нагрузки, налоговые поступления, валовой внутренний продукт, обобщенные
показатели развития экономики

Постановка проблеми. Податкове навантаження є важливим індикатором
розвитку економічних процесів на рівні окремих суб’єктів господарювання, регіонів та
держави загалом. Збільшення обсягу податкових надходжень сприяє нарощуванню
доходів бюджету, ефективний розподіл яких забезпечує позитивну динаміку показників
соціально-економічного розвитку. Водночас, протягом 2014-2017 рр. податкові
надходження до бюджету України збільшилися в 2,24 рази, а валовий внутрішній
продукт у гривневому еквіваленті в поточних цінах за відповідні звітні роки – в 1,88
рази [3; 4]. Необхідність забезпечення економічно обґрунтованого регулювання
співвідношень між динамікою податкових надходжень, видатками бюджетів всіх рівнів
та важливими соціально-економічними індикаторами призводить до потреби перегляду
умов оподаткування. При цьому слід враховувати, що ефективність діяльності суб’єктів
господарювання значною мірою залежить від рівня податкового навантаження,
регулюючи який держава може стимулювати виробництво окремих видів продукції,
або ж стримувати розвиток певних видів діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та
прикладні аспекти виміру податкового навантаження на мікро-, мезо- та макрорівні
висвітлені у працях Вариченко Л.Л., Грідчіної М.В., Давидова Г.М., Меліхової Т.О.,
Ткачук Н.В., Тропіни В.Б, Червінської О.С., Шалімової Н.С. та інших науковців.
Зокрема, Вариченко Л.Л., Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. пропонують здійснювати оцінку
впливу прямих податкових і обов’язкових платежів на формування фінансових
результатів підприємства шляхом аналізу загальних тенденцій щодо сплати податків і
платежів з використанням системи показників та аналітичних таблиць[6, с. 123-129].
Давидов Г.М., Шалімова Н.С. рекомендують при розробці податкових нормативів
застосовувати ресурсно-нормативний підхід [5, с. 150-160]. Меліхова Т.О. пропонує
розраховувати ланцюгові темпи приросту загального рівня фіскального навантаження
на економіку України, визначеного співвідношенням суми податкових надходжень до
зведеного бюджету України та єдиного соціального внеску до обсягу ВВП у фактичних
цінах звітного року [1, с. 36]. Ткачук Н.В. систематизувала характеристики та форми
впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємства, а також відносні
показники податкового навантаження [7, с. 122-124]. Червінська О.С. запропонувала
заходи забезпечення рівноваги між тягарем і вигодами оподаткування [8, с. 312]. Не
дивлячись на те, що науковці активно займаються дослідженням теоретикометодологічних та прикладних аспектів у межах окресленої проблематики, окремі
питання є дискусійними, недостатньо уваги приділяється визначенню й оцінці
факторних впливів рівня податкового навантаження на динаміку змін важливих
економічних показників.
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Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка впливу податкового
навантаження суб’єктів господарювання на формування важливих показників розвитку
економіки України з використанням базових методик та обґрунтування напрямів їх
коригування.
Виклад основного матеріалу. Сучасні підходи в оподаткуванні суб’єктів
господарювання України далекі від досконалості, оскільки спрямовані на забезпечення
максимально можливого обсягу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів,
передусім, за рахунок посилення податкового тягаря. При цьому не забезпечуються
обґрунтовані співвідношення між динамікою податкових надходжень, видатками
бюджету та важливими соціально-економічними індикаторами, що здійснює
негативний вплив на стан та розвиток економіки держави.
У процесі регулювання таких співвідношень доцільно враховувати напрацьовані
теоретико-методологічні підходи та практичний досвід країн з розвиненою ринковою
економікою, які у певний період часу змогли подолати подібну проблему. Так, у США
за часів президентства Рональда Рейгана вдалося суттєво послабити податковий прес та
економічними стимулами збільшити обсяги промислового виробництва на основі
застосування розробки відомого американського економіста Артура Лаффера – кривої
залежності бюджетних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні. Крива
показує наявність оптимального рівня оподаткування, за якого державні доходи
досягають свого максимуму. Надто високі ставки податку стримують економічну
активність. При цьому податкові надходження знижуються, податкова база
(національний випуск і дохід) скорочуються [2, с. 477-478].
При визначенні рівня податкового навантаження враховують загальну суму
податків, зборів та обов’язкових внесків, адже їх сплата призводить до зменшення
доходу та позначається на кінцевих результатах діяльності суб’єктів господарювання.
Проте, доцільно розмежовувати податкові платежі, які беруться до уваги при
визначенні податкового навантаження на фізичну та на юридичну особу, адже
сплачуючи до бюджету утримання із працівників, тягар оподаткування несуть фізичні
особи, а підприємство при цьому виступає у ролі посередника між працівниками та
державою.
Джерелом податкових платежів суб’єкта господарювання є прибуток, а тому
загальний рівень податкового навантаження на підприємство слід розраховувати як
співвідношення суми податкових платежів, тягар за якими припадає безпосередньо на
підприємство, до величини прибутку до оподаткування. Проте не всі суб’єкти
господарювання юридичні особи є платниками податку на прибуток, натомість вони
сплачують єдиний податок. Для таких
суб’єктів господарювання важливими
показниками оцінки результатів діяльності, окрім прибутку, є виручка від реалізації та
собівартість продукції (робіт, послуг), вартість власного капіталу та майна, а для
сільськогосподарських підприємств – площа сільськогосподарських угідь та, зокрема,
ріллі.
Податковому навантаженню притаманні кількісні та якісні характеристики.
Кількісні характеристики проявляються у можливості визначення рівня розподілу та
перерозподілу ВВП шляхом застосування податкових важелів. Якісні характеристики
визначають рівень ефективності втручання держави у соціально-економічні процеси
через податкову систему.
Для характеристики рівня податкового навантаження на економіку країни та
оцінки динаміки змін важливих економічних показників застосовуємо вихідну
інформацію, узагальнену в табл. 1.
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Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку рівня податкового навантаження на
важливі показники розвитку економіки України, 2014-2017 рр.
№
з/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

Показник

Податкові надходження на 31.12, млн. грн.
у тому числі:
Податки на доходи, прибуток та збільшення
ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів
Акцизний податок з ввезених в Україну
підакцизних товарів
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів
(з урахуванням бюджетного відшкодування)
Податок на додану вартість з імпортних товарів
Інші податки та збори
Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах,
млн. грн.
Кількість суб’єктів господарювання, одиниць
Витрати суб’єктів господарювання на персонал –
усього, млн. грн.
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Фінансовий результат до оподаткування –
усього, млн. грн.
Фінансовий результат до оподаткування по
підприємствах, які отримали прибуток
Фінансовий результат до оподаткування по
підприємствах, які отримали збиток

2014

2015

280178,3

Рік

2016

2017

409417,5

503879,4

627153,7

52587,7

79838,3

114154,6

141945,3

12645,8
39941,9

45062,0
34776,3

59810,5
54344,1

75033,4
66911,9

19036,1

39803,8

44092,2

48661,1

183965,1

241562,9

325628,5

422274,1

28085,5

38783,8

55116,3

66303,7

16855,4

24326,8

35006,2

41989,7

31737,0

39688,0

54052,7

63450,4

107287,2
24589,4
1586915

138764,3
48212,5
1988544

181453,3
20004,1
2385367

250530,3
14273,2
2982920

1932325
401460,6

1974439
432096,6

1865631
477294,0

1805144
620357,3

296437,0
105023,6
-564376,8

325512,8
106583,8
-348471,7

394312,1
82981,9
69887,8

512426,9
107930,4
236952,1

233624,7

387652,3

443012,1

593168,2

-798001,5

-736124,0

-373124,3

-356216,1

Джерело: узагальнено авторами на підставі [3; 4]

Податкові надходження упродовж 2014-2017 рр. збільшилися з 280178,3 до
627153,7 млн. грн. На зростання загального обсягу податкових надходжень до бюджету
України значний вплив здійснило збільшення надходжень за внутрішніми податками на
товари та послуги, а також за податками на доходи, прибуток та збільшення ринкової
вартості (рис. 1).
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183965,1
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24589,4
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Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги
Інші податки та збори
Рисунок 1 – Динаміка обсягу податкових надходжень від суб’єктів господарювання
України на 31.12.2014-31.12.2017 рр. за групами надходжень, млн. грн.
Джерело: побудовано авторами за даними [3; 4]
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У загальному обсязі податкових надходжень найбільш вагомою є частка
внутрішніх податків на товари та послуги, яка у 2014 р. становила 65,66%, у 2017 р. –
67,33% (рис.2).

2 017р.

Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості, %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, %
Внутрішні податки на товари та послуги, %
Інші податки та збори, %
Рисунок 2 – Динаміка структурного розподілу податкових платежів суб’єктів господарювання
України на 31.12.2014-31.12.2017 рр., % до загального обсягу податкових надходжень
Джерело: розрахунки авторів за даними [3; 4]

Динаміку надходжень внутрішніх податків на товари та послуги за їх видами
відображено на рис. 3.
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Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
Акцизний податок з ввезених в україну підакцизних товарів
ПДВ з вітчизняних товарів (з урахуванням бюджетного відшкодування)
ПДВ з імпортних товарів
Рисунок 3 – Динаміка надходжень внутрішніх податків на товари та послуги
за їх видами станом на 31.12.2014-31.12.2017 рр., млн. грн.
Джерело: побудовано авторами за даними [3; 4]
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Таким чином, у процесі розробки напрямів оптимізації рівня податкового
навантаження на суб’єкти господарювання першочергову увагу слід надавати саме
внутрішнім податкам на товари та послуги, до складу яких входять ПДВ та акцизний
податок.
Податкове навантаження на суб’єкти господарювання відображається на
важливих результативних показниках їх діяльності, а також на розвитку економіки
окремих регіонів та держави в цілому. Динаміку рівня податкового навантаження на
важливі показники розвитку економіки України узагальнено на рис. 4.
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ПДФО на 1 грн. витрат на оплату праці, грн.
Податок на прибуток на 1 грн. фінансового результату до оподаткування по підприємствах, які
отримали прибуток, грн.
ПДВ з вітчизняних товарів на 1 грн. доданої вартості за витратами виробництва, грн.

Рисунок 4 – Динаміка рівня податкового навантаження на економіку України у 2014-2017 рр.
Джерело: розрахунки авторів за даними [3; 4]

Одним із найважливіших показників розвитку національної економіки, який
характеризує кінцевий результат діяльності резидентів у сфері матеріального і
нематеріального виробництва, є валовий внутрішній продукт (ВВП). Враховуючи це,
досліджуємо динаміку ВВП, обсягу податкових надходжень та рівня податкового
навантаження на ВВП із застосуванням базисних темпів зростання, взявши за базис для
порівнянь відповідні показники за 2014 р. (рис. 5).
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Темп зростання рівня податкового навантаження на ВВП, %
Рисунок 5 – Темпи зростання обсягу податкових надходжень, ВВП та рівня
податкового навантаження на ВВП у 2014-2017 рр.
Джерело: розрахунки авторів за даними [3; 4]
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Як видно з рис. 5, у 2014-2017 рр. зростання обсягу податкових надходжень
відбувалося більш швидкими темпами, ніж зростання ВВП. Найвищий рівень
податкового навантаження на ВВП упродовж періоду, що досліджувався, було
зафіксовано у 2016 р.
Вивчаємо динаміку змін кількості суб’єктів господарювання, обсягу податкових
надходжень та середнього рівня податкового навантаження на суб’єкт господарювання
із застосуванням базисних темпів зростання, взявши за базис для порівнянь відповідні
показники за 2014 р. (рис. 6).
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Рисунок 6 – Динаміка змін обсягу податкових надходжень, кількості суб’єктів господарювання
та середнього рівня податкового навантаження на суб’єкт господарювання у 2014-2017 рр.
Джерело: розрахунки авторів за даними [3; 4]

Протягом 2014-2017 рр. спостерігалося зменшення кількості суб’єктів
господарювання, проте обсяг податкових надходжень з кожним роком збільшувався,
що спричинило зростання середнього рівня податкового навантаження на суб’єкт
господарювання. Значною мірою на нарощування рівня податкового навантаження на
суб’єкт господарювання вплинули інфляційні процеси в економіці, тому важливим
завданням уряду є розробка заходів, спрямованих на призупинення інфляції та
збільшення не номінального, а реального обсягу ВВП.
Податкове навантаження має істотний вплив на формування доданої вартості та
фінансових результатів діяльності підприємства, а відтак і показників рентабельності та
фінансове становище суб’єктів господарювання. Кожне підприємство прагне
максимізувати доходи при одночасній раціональній мінімізації витрат. Оптимізація
податкових витрат є важливим напрямом раціональної мінімізації витрат суб’єктів
господарювання, що спонукає останніх до розробки схем податкової оптимізації. Якщо
сума податкових платежів перевищує прийнятний для конкретного підприємства
рівень, то воно вимушене припинити свою діяльність. Тому роль держави полягає,
зокрема, у відстежуванні впливу рівня податкового навантаження на господарську
діяльність товаровиробників та його регулюванні прямими або непрямими методами.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Податкове навантаження є
важливим індикатором ефективності податкових реформ, а його рівень суттєво впливає
на динаміку змін основних узагальнених показників розвитку економіки. Підходом у
коригуванні базової методики оцінки рівня податкового навантаження на показники
розвитку національної економіки є включення у розрахунок сукупної величини
податкових платежів та їх окремих видів, а також взаємопов’язаних з відповідними
податковими надходженнями складових: ВВП, кількості суб’єктів господарювання;
доданої вартості; фінансового результату до оподаткування по підприємствах, які
отримали прибуток; витрат на оплату праці. Оцінюючи податкове навантаження на
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суб’єкти господарювання, пропонуємо порівнювати
темпи зростання загальної
величини та окремих видів податкових платежів, взаємопов’язаних з ними
результативних показників фінансово-господарської діяльності та рівня податкового
навантаження з метою оцінки факторних впливів. Перспективи подальших досліджень
при вивченні окресленої проблематики полягають у розробці та застосуванні в
практичній площині економіко-математичних моделей при оцінці рівня податкового
навантаження та сукупності чинників, які його формують.
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Tax Burden of Economic Entities and Its Influence on the Formation of Important
Indicators of Ukraine's Economic Development
The purpose of this study is to assess the impact of tax burden on business entities on the formation of
important indicators of Ukraine's economic development with the use of basic methods and substantiation of
their correction.
In the article, based on the application of an adjusted method of estimating the tax burden of economic
entities, the effect of tax burden on the formation of important indicators of economic development in Ukraine
was investigated. The dynamics of changes in the ratio of the total amount of tax payments to the volume of
GDP and the economic entities has been analyzed, the load of the tax to the labor costs, income tax on the
financial result before taxation of the profit-making enterprises and value added tax from the domestic goods for
value added are determined. It is proved that tax burden is an important indicator of the effectiveness of tax
reforms, and its level significantly influences the dynamics of changes in the main generalized indicators of the
development of the national economy.
When assessing the tax burden on economic entities, it is proposed to compare the growth rates of the
total amount and individual types of tax payments, the related indicators of financial and economic activity and
the level of tax burden in order to assess the factor effects. An approach to adjust the basic methodology for
assessing the level of tax burden on the indicators of the development of the national economy is the inclusion in
the calculation of the aggregate value of tax payments and their individual types, as well as the interconnected
with the corresponding tax revenues of the components: the number of economic entities; added value; financial
results before tax on profit-making enterprises; labor costs. Further research into the problem of assessing the
impact of tax burden on business entities on the formation of important indicators of Ukraine's economic
development should be conducted in the direction of in-depth study of causal relationships based on the use of
factor models. Prospects for further research in the study of the above-mentioned problems are the development
and application in the practical plane of economic and mathematical models in assessing the level of tax burden
and a set of factors that form it.
level of tax burden, tax revenues, gross domestic product, generalized indicators of economic development
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Проблемні аспекти розвитку системи
державного пенсійного страхування в Україні
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В статті характеризується солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування в Україні. Досліджуються основні фактори, які впливають на дефіцит Пенсійного фонду
України. Обґрунтовуються чинники, які заважать впровадженню накопичувальної системи державного
пенсійного страхування. Надаються пропозицій щодо подальшого реформування існуючої солідарної
системи та запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного
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В статье характеризуется солидарная система общеобязательного государственного пенсионного
страхования в Украине. Исследуются основные факторы, влияющие на дефицит Пенсионного фонда
Украины. Обосновываются факторы, которые мешают внедрению накопительной системы
государственного пенсионного страхования. Наводятся предложения дальнейшего реформирования
существующей солидарной системы и внедрения накопительной системы общеобязательного
государственного пенсионного страхования.
солидарная пенсионная система, государственное пенсионное страхование, пенсионное
обеспечение, негосударственное пенсионное страхование, реформирование пенсионной системы,
накопительное пенсионное страхование

Постановка проблеми. Рівень національної економіки залежить від стану
пенсійного забезпечення та державного регулювання соціальних процесів. В сучасних
умовах економіка України потребує складних перетворень, до яких належить і
реформування пенсійного забезпечення, як основної складової системи соціального
захисту. Кризовий стан пенсійної системи та складний механізм реалізації реформ в
Україні впливають на варіативність шляхів проведення пенсійної реформи. Тому
необхідно приділити більше уваги питанню щодо проведення реформи у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні.
Сучасна система пенсійного забезпечення в Україні охоплює непрацездатних
громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким
проводяться у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат,
додаткових пенсій та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку пенсійної
системи України присвячені наукові праці багатьох авторів. Так, А. В. Кириченко [8],
О.В. Нікітчина [13] досліджує систему пенсійного забезпечення України, як складову
соціального захисту. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка [15], І. П. Сидор
[17] аналізують сучасний стан розвитку державного пенсійного страхування та надають
пропозиції щодо його реформування. Н. В. Куряча [10] розглядає базові принципи та
особливості організації пенсійного страхування в різних країнах. М. В. Кравченко [9]
обґрунтовує пропозиції щодо запровадження обов’язкового накопичувального
страхування. С. Л. Лондар, Л. П. Лоцдар [11] аналізують сучасний стан недержавних
пенсійних фондів та надають пропозиції щодо розвитку недержавного пенсійного
страхування, порівнюють ефективності недержавних пенсійних фондів, банківських
депозитів та страхування життя.
Незважаючи на популярність вивчення питання щодо реформування системи
пенсійного забезпечення в Україні залишається невирішеною проблема ефективного
функціонування солідарної системи та запровадження накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо
подальшого реформування солідарної системи та запровадження накопичувальної
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Виклад основного матеріалу. З розвитком України, як незалежної держави,
відбулися неодноразові зміни в законодавстві, що регулює систему пенсійного
забезпечення. Прийнятий 5 листопада 1991 року Закон України «Про пенсійне
забезпечення» [5] заклав основу пенсійному страхуванню, проте зберіг положення
радянського законодавства щодо державного забезпечення пенсіонерів.
В подальшому прийняті 9 липня 2003 року Закон України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [2] та Закон України «Про
недержавне пенсійне страхування» [4] встановлюють структуру системи пенсійного
забезпечення в Україні з трьох рівнів:
Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та
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здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного
фонду.
Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих
осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах та
здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і
одноразових виплат.
Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на
засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних
накопичень з метою отримання громадянами додаткових до загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування пенсійних виплат [2; 4].
Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять
систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій
рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального
пенсійного забезпечення [2].
Сучасна діюча солідарна пенсійна система в Україні не забезпечує соціального
захисту пенсіонерам про це свідчить зменшення значення показника заміщення (який
показує знецінення доходів населення при виході на пенсію) майже у два рази в 2017
році в порівнянні з 2012 роком, збільшення розміру середньомісячної пенсії лише на
573 грн. (45,9%) за шість років при збільшенні середньомісячної заробітної плати на
4063 грн. (57,2%) (табл. 1).
Загальнодержавне пенсійне забезпечення в Україні здійснюється Пенсійним
фондом. Данні наведенні в табл. 2 свідчать про дефіцит Пенсійного фонду України,
тобто його видатки перевищують власні надходження за весь період, який аналізується.
Така ситуація зумовлює необхідність покриття дефіциту фонду за рахунок постійних
дотації із державного бюджету України.
Таблиця 1 – Розрахунок коефіцієнта заміщення
Показники
2012р.
Середньомісячна пенсія, грн.
1253,3
Середньомісячна заробітна плата, грн.
3041
Коефіцієнт заміщення
0,41
Джерело: складено автором на підставі [14; 16]

2013р.
1407,7
3282
0,43

2014р.
1526,1
3480
0,44

2015р.
1670
4195
0,40

2016р.
1699,5
5183
0,33

2017р.
1828,3
7104
0,26

Збільшення частки коштів державного бюджету для погашення дефіциту
Пенсійного фонду з 33% у 2012 році до 45% у 2017 році є доволі загрозливою
тенденцією і вимагає реформування механізмів фінансового забезпечення Пенсійного
фонду (табл. 2).
Таблиця 2 – Динаміка частки доходів і витрат Пенсійного фонду у ВВП та у
державному бюджеті України
Показники
Доходи Пенсійного фонду України, млрд. грн.
Видатки Пенсійного фонду України, млрд. грн.
Дефіцит Пенсійного фонду України, млрд. грн.
Частка дефіциту ПФУ у видатках ПФУ, %
ВВП, млрд. грн.
Частка доходів ПФУ у ВВП, %
Частка видатків ПФУ у ВВП, %
Частка дефіциту ПФУ у ВВП, %
Видатки державного бюджету України, млрд.грн.
Частка дефіциту ПФУ у видатках державного
бюджету України, %
Джерело: складено автором на підставі [7; 1]

2012р.
158
233,7
-75,7
32,39
1405
11,25
16,63
5,39
395,68

2013р.
166,9
250,4
-83,5
33,35
1465
11,39
17,09
5,70
403,4

2014р.
165,9
243,5
-77,6
31,87
1587
10,45
15,34
4,89
430,22

2015р.
169,9
265,7
-95,8
36,06
1988
8,55
13,37
4,82
576,91

2016р.
112,1
254,8
-142,7
56,00
2385
4,70
10,68
5,98
684,74

2017р.
158,9
291,5
-132,6
45,49
2984
5,33
9,77
4,44
839,24

19,13

20,70

18,04

16,61

20,84

15,80
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Про наявність значного впливу державного пенсійного страхування на
економічні процеси в країні свідчить той факт, що від 16% до 10% створеного в Україні
ВВП перерозподіляється через Пенсійний фонд (табл. 2).
Розрахунки наведенні в табл. 2 свідчать про залежність платоспроможності
Пенсійного фонду України від державного бюджету України.
Незважаючи на те, що одним із завданням реформування пенсійної системи
України було застосування страхових внесків адекватних пенсійним виплатам,
упродовж досліджуваного періоду спостерігалися протилежні тенденції. В таких
умовах його фінансове становище цілком залежить від повноти надходжень коштів від
зовнішніх джерел – державного бюджету України. Таким чином, відсутність
системного підходу до регулювання видатків і доходів Пенсійного фонду в період
пенсійної реформи не лише не зменшило дію внутрішніх чинників реформування
пенсійної системи, а призвело до їх зростання [15, с. 122-123].
Важливими чинниками, що впливають на формування доходів Пенсійного
фонду є кількість працездатного населення та кількість пенсіонерів. У більшості
розвинених держав світу останнім часом спостерігається старіння населення, не
оминула така тенденція і Україну [8, с.70].
Проведенні розрахунки свідчать про те, що в період з 1991 року по 2000 рік
частка пенсіонерів в чисельності постійного населення країни поступово збільшувалася
на 4,2 % (від 25,4% у 1991 році до 29,6% у 2000 році), в період з 2000 року по 2014 рік
частка пенсіонерів в чисельності постійного населення трималася на рівні 30%, з 2012
року іі розмір поступово зменшується на 2,7 % (з 30,4 % у 2012 році до 27,8 % у 2018
році) (табл. 3).
Проведені розрахунки, які наведенні в табл. 4, свідчать про те, що коефіцієнт
навантаження впродовж всього аналізованого періоду поступово зменшується з 3,1 у
1991 році до 2,6 у 2018 році. Таким чином, збільшується навантаження на працездатне
населення, і як наслідок виникає проблема в забезпеченні Пенсійного фонду України
достатньою кількістю коштів для здійснення пенсійних виплат.
Таблиця 3 – Розрахунок частки пенсіонерів у чисельності населення України
Рік
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Чисельність
постійного
населення, млн. осіб
51,62
51,71
51,87
51,72
51,30
50,87
50,40
49,97
49,54
49,12
48,66
48,24
47,82
47,44

Кількість
пенсіонерів,
млн. осіб
13,1
13,6
14,2
14,5
14,5
14,49
14,49
14,53
14,52
14,53
14,45
14,42
14,38
14,35

Частка
пенсіонерів,
%
25,38
26,30
27,38
28,04
28,26
28,48
28,74
29,09
29,31
29,58
29,69
29,90
30,06
30,24

Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Чисельність
постійного
населення, млн. осіб
47,10
46,75
46,47
46,19
45,96
45,78
45,60
45,45
45,37
45,25
42,76
42,59
42,41
42,22

Кількість
пенсіонерів,
млн. осіб
14,07
14,05
13,94
13,82
13,75
13,72
13,74
13,82
13,64
13,53
12,15
12,30
11,96
11,73

Частка
пенсіонерів,
%
29,86
30,05
29,99
29,92
29,91
29,97
30,13
30,41
30,06
29,91
28,41
28,87
28,19
27,77

Примітки: Чисельність населення з 2015 року без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя [12]. Кількість пенсіонерів з 2015 року без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях [16].
Джерело: складено автором на підставі [16; 12]

На думку А. В. Кириченко найбільша проблема солідарної системи пенсійного
забезпечення населення пов’язана з демографічною ситуацією – старінням населення,
раннім віком виходу на пенсію та численними достроковими пенсіями [8, с.75].
Підвищення пенсійного віку в Україні супроводжувалося негативною реакцією
населення, хоча пенсійний вік в державі є нижчим в порівнянні з розвинутими
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державами.
Наведенні розрахунки в табл. 4 свідчать про те, що при збільшення пенсійного
віку з 60 років до 65 років коефіцієнт навантаження збільшиться у два рази, що може
дозволити зменшити ставку єдиного соціального внеску або розмір мінімального
трудового стажу.
Існує думка, що головною причиною дефіциту Пенсійного фонду України є
тіньова економіка, а не демографічна ситуація в державі, і за умови виходу підприємств
з тіні пенсійний вік можна було залишити без змін [8, с. 72].
Сучасна діюча солідарна пенсійна система в Україні не забезпечує соціальну
справедливість пенсіонерам, зокрема має місце велика розбіжність у розмірі пенсій – від
занадто великих для окремих категорії громадян до загальної зрівнялівки (майже на рівні
мінімальної) для всіх інших пенсіонерів [8, с. 73-74]; відсутні рівноправні умови
пенсійного забезпечення для всіх громадян, існує чимало різних пільг на одержання
спеціальних пенсій [9, с. 1] та дострокового виходу на пенсію (рис. 1). Таким чином,
система пенсійного страхування не забезпечує гідного життя в старості для більшості
громадян України при цьому виплачуючи пенсії по інвалідності особам не пенсійного
віку.
На думку науковців [15, с. 131] фінансові ресурси Пенсійного фонду України
безпосередньо залежать від стабільної економічної ситуації, подальшого зростання
виробничого та трудового потенціалу, вдосконалення системи оплати праці, зокрема,
зростання частки заробітної плати у собівартості продукції, збільшення доходів
працюючого населення, їх детінізація.
Таблиця 4 – Розрахунок коефіцієнта навантаження
Рік

Чисельність
постійного
населення у 16-59
років, млн. осіб

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

30,23
30,31
30,52
30,65
30,60
30,42
30,17
29,79
29,50
29,35
29,26
29,15
29,31
29,51
29,66
29,81
29,80
29,74
29,59
29,33
29,09
28,84
28,62
28,37
26,61
26,32
25,98
25,64

Чисельність
постійного
населення у 60
років і старше,
млн. осіб
9,63
9,70
9,72
9,58
9,46
9,46
9,56
9,81
10,03
10,19
10,26
10,34
10,19
9,96
9,78
9,53
9,45
9,38
9,37
9,47
9,53
9,62
9,70
9,75
9,33
9,42
9,55
9,68

Коефіцієнт
навантаження
3,14
3,12
3,14
3,20
3,24
3,22
3,16
3,04
2,94
2,88
2,85
2,82
2,88
2,96
3,03
3,13
3,15
3,17
3,16
3,10
3,05
3,00
2,95
2,91
2,85
2,79
2,72
2,65

Чисельність
постійного
населення у
16-64 років,
млн. осіб
34,26
34,25
34,26
34,08
33,81
33,57
33,39
33,32
33,44
33,52
33,45
33,31
33,06
32,83
32,60
32,42
32,26
32,18
32,17
32,13
32,14
31,99
31,85
31,61
29,63
29,33
29,01
28,72

Чисельність
постійного
населення у 65
років і старше, млн.
осіб
6,33
6,51
6,69
6,86
6,96
7,06
7,05
7,03
6,90
6,82
6,84
6,98
7,19
7,37
7,51
7,57
7,60
7,51
7,32
7,17
6,97
6,93
6,91
6,93
6,68
6,77
6,87
6,97

Коефіцієнт
навантаження
5,41
5,26
5,12
4,97
4,86
4,76
4,73
4,74
4,84
4,92
4,89
4,77
4,60
4,45
4,34
4,28
4,24
4,29
4,40
4,48
4,61
4,62
4,61
4,56
4,44
4,33
4,22
4,12

Примітки: Чисельність населення з 2015 року без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя [12]. Кількість пенсіонерів з 2015 року без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях [16].
Джерело: складено автором на підставі [16; 12]
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Для досягнення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду України, на думку
А. В. Кириченко, необхідно ліквідувати невластиві для нього видатки, шляхом
віднесення до витрат державного бюджету доплати до мінімальної пенсії, компенсацію
втрат від застосування понижених ставок єдиного соціального внеску, виплату цільової
грошової допомоги учасникам бойових дій та інвалідам війни, підвищення пенсій дітям
війни [8, с. 131].
Сучасний стан солідарної системи потребує подальшого реформування, тому, на
рівні держави необхідно прийняти певні законодавчі зміни, а саме:
 в солідарній системі виплата пенсій повинна здійснюватися тільки при умові
дожиття пенсіонера до пенсійного віку;
 призупинити виплату пенсії за рахунок Пенсійного фонду в солідарній
системі особам, які є молодші пенсійного віку;
 передбачити нарахування пенсії в солідарній системі всім громадянам
України за одним закон та однією методикою, без винятків;
 проводити перерахунки всіх пенсій одночасно за єдиною методикою без
виключення (наприклад, при збільшенні страхового стажу до 25 років необхідно
перерахувати всі існуючі пенсії відповідно, адже несправедливо прирівнювати 25 років
стажу до 15 років, 10 років а тим більше до 5 років, як це існує сьогодні);
 відмінити максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка
дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати [3], адже платити єдиний
соціальний внесок повинні всі працюючи в країні за однією відсотковою ставкою з
розміру заробітної плати (держава не повинна захищати інтереси багатших верств
населення, на сьогодні в Україні існує парадокс, коли люди отримуючи мінімальні
заробітні плати перераховують в солідарну систему більший відсоток (22%) [3] свого
доходу ніж заможні верстви населення дохід яких перевищує 55845 грн. в місяць
сплачують лише 12285,90 грн. (так особа з заробітною платою 100 000 грн. платить
лише 12,29%);
 розмір пенсії в солідарній системі повинен забезпечувати гідне існування
пенсіонера, при цьому має бути соціальна справедливість, тобто розмір максимальної
пенсії не повинен перевищувати мінімальної пенсії в 3-5 рази;
 зменшити відсоток єдиного соціального внеску на розмір обов’язкового
пенсійного внеску в накопичувальну систему пенсійного страхування;
 радикально змінити механізм державного утримання інвалідів в країні.

Рисунок 1 – Динаміка часток пенсіонерів та осіб у пенсійному віці у чисельності
постійного населення
Джерело: складено автором на підставі [16; 12]

Наведенні вище пропозиції повинні розповсюджуватися на пенсіонерів, яким
пенсію призначено до набрання чинності законопроекту.
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На думку науковців, солідарна пенсійна система самостійно вже не може
адекватно протистояти соціально-економічним та демографічним викликам, найвищий
рівень соціального захисту пенсіонерів забезпечують ті країни, де функціонують кілька
рівнів (складових) пенсійного забезпечення [18, с. 399].
В
Україні
необхідно
запроваджувати
накопичувальну
систему
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування тому, що становленню
заважає
низький
рівень
недержавної
системи
пенсійного
страхуванню
платоспроможності
громадян.
Запровадженню
накопичувальної
системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні, на думку,
науковців заважає:
 макроекономічний стан країни, а саме висока інфляція, девальвація гривні,
велика частка тіньової економіки та заробітної плати, високий рівень трудової міграції;
 низький рівень дохідності пенсійних активів;
 низький рівень довіри населення до недержавних пенсійних фондів;
 недостатню зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних
пенсійних програм для своїх працівників;
 обмежений вибір фінансових інструментів, придатних для інвестування в
них пенсійних коштів, унаслідок відставання розвитку ринку капіталу від потреб
інституційних інвесторів;
 низький рівень роз’яснювальної роботи щодо змісту та ролі системи
накопичувального пенсійного забезпечення в суспільстві та недостатність її
фінансування.
Для
стимулювання
впровадження
накопичувальної
системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні на рівні держави
необхідно прийняти законодавчі зміни, а саме: ввести більш жорсткі нормативні
положення проти зловживань у накопичувальному пенсійному страхуванні [13, с. 6];
зобов’язати роботодавців сплачувати частину страхового внеску до накопичувальної
пенсійної системи за своїх робітників; стимулювати створенню пенсійних програм на
рівні підприємств; прийняти зміни в Законі України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» [6] щоб включити недержавні пенсійні фонди, як суб’єктів до
системи гарантування вкладів фізичних осіб.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, фактично
сьогодні в Україні діє солідарна система пенсійного забезпечення, яка має велику
залежність від демографічних змін, що відбуваються в країні (частки пенсіонерів,
співвідношення працюючого населення до населення пенсійного віку, міграції, тощо)
та система недержавного пенсійного страхування, яка має залежність від стану
розвитку економіки країни (інфляції, доходу населення, рівень безробіття, тощо).
Наслідки фінансово-економічної кризи загальмували і без того повільний розвиток
системи державного пенсійного забезпечення, кризові явища в економіці створили
додаткові ризики як державним, так і недержавним пенсійним фінансам, загострили
зазначені суперечності.
Сьогодні в Україні економічні, демографічні та політичні умови сприяють
реформуванню пенсійної системи України лише в напрямку вдосконалення чинної
солідарної системи та поступового доповнення її елементами недержавного пенсійного
страхування. Реформування системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування в Україні вимагає комплексного втручання держави, роботодавців,
працівників, фінансових інститутів (банків, страховиків, тощо). На рівні держави для
подальшого реформування солідарної системи необхідно негайно прийняти
законодавчі зміни, які можуть вплинути на зменшення дефіциту Пенсійного фонду
України, а саме: призупинити виплату пенсії з Пенсійного фонду особам не пенсійного
віку; нараховувати пенсії в солідарній системі всім громадянам України за одним закон
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та однією методикою, без винятків; зменшити розрив між мінімальною та максимальною
пенсією; відмінити максимальний розмір єдиного соціального внеску тощо.
Виходячи з соціальної, політичної й економічної необхідності запровадження в
Україні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи доцільно врахувати
міжнародний досвід, а також вітчизняні реалії створення недержавного пенсійного
забезпечення, поточну та середньострокову соціально-економічну ситуацію в державі.
Для запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування необхідно подолати дефіцит Пенсійного фонду України,
створити умови для формування пенсійних фондів роботодавців та убезпечення їх від
інфляції та зловживань тощо. Перспективами подальших досліджень є виявлення
джерел поповнення фінансових ресурсів Пенсійного фонду без збільшення пенсійного
віку та трудового стажу.
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Problematic Aspects of the Development of the System Mandatory State Pension
Insurance in Ukraine
The purpose of the paper is to substantiate the recommendations for further reforming the solidarity
system and the introduction of a cumulative system mandatory state pension insurance.
The article describes the modern solidarity system mandatory state pension insurance in Ukraine. The
biggest problem of the solidarity pension system of the population is connected with the demographic situation -
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the aging of the population, the early retirement age and numerous early retirement pensions. The main factors
affecting the deficit of the Pension Fund in Ukraine are investigated: the number of working population, the
number of pensioners, replacement rate, retirement age, load factor. The reasons that hinder the introduction of
the accumulative system of state pension insurance are substantiated. Suggestions are provided for further
reforming the existing solidarity system: it is proposed to suspend the payment of pensions from the Pension
Fund a persons who is not of retirement age; to raise pensions in the solidarity system to all Ukrainian citizens
according to one law and one method, without exception; reduce the gap between minimum and maximum
pension; cancel the maximum amount of a single social contribution. Provided proposals for the introduction of
an accumulation system mandatory state pension insurance are offered: to oblige employers to pay part of the
insurance contribution to the accumulation pension system for their employees; to include non-state pension
funds as subjects to the system of guaranteeing deposits of individuals.
The introduction of the following recommendations in practice will provide an opportunity to provide a
decent level of pensions to citizens, who during their working life paid pension contributions and did not conceal
their incomes. Thus, the reform of the system of compulsory state pension insurance in Ukraine requires
complex interference of the state, employers, employees, financial institutions (banks, insurers, etc.)
solidarity pension system, state pension insurance, pension, non-state pension insurance, pension reform,
accumulative pension insurance
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Проблеми формування інвестиційних джерел в АПК України та
напрями їх ефективного використання
В статті розглянуті основні проблеми формування інвестиційних джерел в агропромисловому
комплексі України. Визначені урядові пріоритети витрат держави щодо забезпечення розвитку аграрної
політики, проаналізовані основі джерела фінансових ресурсів по галузі АПК. Запропоновані основні
напрями ефективного використання інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств, що
впливають на покращення їх господарської та фінансової діяльності
інвестиції, інвестиційний процес, державне регулювання, джерела інвестування, залучені
інвестиції, прямі іноземні інвестиції, капіталовкладення
С.А. Фрунза, доц., канд. экон. наук
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

Проблемы формирования источников инвестирования в АПК Украины и
направления их эффективного использования
В статье рассмотрены основные проблемы формирования инвестиционных источников в
агропромышленный комплекс Украины. Определены государственные приоритеты расходов бюджета на
развитие аграрной политики, проанализированы основные источники ресурсов финансирования по
отрасли АПК. Предложены основные направления эффективного использования инвестиционных
ресурсов сельскохозяйственных предприятий, которые влияют на улучшение их хозяйственной и
финансовой деятельности.
инвестиции,
инвестиционный
процесс,
государственное
регулирование,
источники
инвестирования,
привлеченные
инвестиции,
прямые
иностранные
инвестиции,
капиталовложения

Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс України є одним з
основних бюджетоутворюючих та експорто-орієнтованих секторів національної
економіки. Для економічного зростання в галузі потрібно активізувати інвестиційну
діяльність, щоб забезпечити економічну та продовольчу безпеку, здійснити оновлення
матеріально-технічної бази.
___________
© С.А. Фрунза, 2018
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Оскільки залучення інвестицій на регіональному рівні аграрної економіки
впливає на підвищення ефективності розвитку аграрних підприємств, а також на
соціальні питання щодо зменшення безробіття та виробництва необхідної продукції для
населення. Тому, потрібно визначити додаткові заходи по активізації пошуку
інвестиційних джерел в сільському господарстві та інших секторах аграрної економіки,
здійснення яких в умовах посилення військових та інших загроз досить проблематично.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інвестиційного
забезпечення та особливостями інвестиційного клімату в АПК присвячені наукові праці
багатьох вчених, серед яких можна виділити: М.Я. Дем`яненко [11], А.П. Гайдуцького
[2], М.І. Кісіля [11], П.Т. Саблука [10], М.Ю. Коденську [10] та інших вчених. В
роботах цих авторів приділялась увага теоретичним засадам та визначенню ролі
інвестицій в економічному відтворенні, а також розробці стратегії та оцінки
ефективності інвестицій в аграрній сфері. Але з урахуванням економічних та
політичних змін, в сучасних умовах, залишаються актуальними питання щодо
визначення ефективних та оптимальних джерел формування інвестиційних ресурсів в
галузі АПК, які вплинуть на покращення фінансової діяльності сільськогосподарських
товаровиробників та продукції яку вони виготовляють, а також реалізують.
Постановка завдання. Мета статті полягає в з’ясуванні основних проблем, які
виникають при формуванні інвестиційних джерел у сфері АПК, та пошуку напрямів
ефективного використання цих джерел для підвищення інвестиційної привабливості
галузі.
Виклад основного матеріалу. Вітчизняна аграрна сфера України формує майже
17% ВВП (а може досягти і 25% у випадку продовження державної підтримки
агровиробників), крім того, забезпечує близько 40% всіх валютних надходжень.
Продукція цієї галузі складає більше третини зовнішньої торгівлі країни. При цьому,
сума дотації в АПК в 2018 році складала 6,3 млрд. грн. або 0,2% ВВП України. Тому
підтримка АПК повинна залишатися одним з головних урядових пріоритетів і в
бюджеті 2019.
Розглядаючи зміни пріоритетів в бюджеті за 2017-2019 рр. можна зазначити, що
витрати бюджету на аграрну політику займають 10 позицію в 2019 році серед інших
витрат, їх розмір зменшився на 0,1% в порівнянні з минулим роком. Крім того,
найбільша частка витрат з бюджету припадає на соціальну політику та пенсійний фонд
(16,21%) (табл. 1).
Таблиця 1 – Бюджетні витрати держави за 2017-2019 рр. у %
Види пріоритетів
Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд
Обслуговування боргу
Міністерство освіти і науки
Міністерство оборони
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство внутрішніх справ
Субсидії
Державне агентство автомобільних доріг
Державна судова адміністрація
Міністерство аграрної політики
Міністерство юстиції
Міністерство регіонального розвитку
СБУ і зовнішня розвідка
Генеральна прокуратура України
Міністерство культури
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Джерело: складено автором на основі [13]
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2017
17,6
13,17
10,15
8,18
8,93
6,52
8,18
2,07
1,08
1,12
1,08
0,21
0,97
0,69
0,5
0,39

2018
15,4
13,13
9,63
8,73
8,77
6,65
7,16
2,86
1,57
1,43
1,28
1,16
1
0,72
0,65
0,5

2019
16,21
13,27
10,11
9,27
10,52
7,52
5,03
2,79
1,5
1,33
1,26
1,25
1,04
0,66
0,62
0,34
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Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2017 році» [7] внесено зміни до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України» [8]. Відповідно до даного Закону держава
може здійснювати різноманітні види підтримки підприємств галузі АПК, серед яких:
субсидування частини плати (відсотків) за використання кредитів, наданих банками в
національній та іноземній валюті та компенсації лізингових платежів (часткове
відшкодування сплачених лізингових платежів за придбані техніку та/або обладнання),
регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції,
встановлення режиму заставних закупівель зерна за використанням подвійного
складського свідоцтва, надання дотації галузі тваринництва та іншим
сільгоспвиробникам, виділення бюджетних субсидій, застосування нульової ставки
ввізного мита при ввезенні на митну територію України безпосередньо
сільськогосподарськими товаровиробниками винятково для власних потреб техніки та
обладнання для сільськогосподарського виробництва, застосування спецрежиму по
ПДВ тощо [6, с. 52].
В Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» [2] були
запропоновані видатки на фінансування витрат Міністерство аграрної політики та
продовольства України в обсязі 14,1 млрд. грн. Фактично ці видатки склали 13,4 млрд.
грн., з них на програми розвитку АПК було витрачено 6 311,0 млрд. грн. Для
порівняння в 2017 р. було виділено 7,4 млрд. грн., на напрямок АПК – 5,5 млрд. грн.,
тобто в 2018 році виділено більше ніж у 2017 році на 1 млрд. грн.
Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що інвестиційні потоки, у тому
числі бюджетні асигнування, а також система податків, пільг, і кредитів є важливим
регулятором розвитку агропромислової сфери в цілому та окремих її галузей, вони
дають змогу ліквідувати диспропорції в структур її ресурсного потенціалу.
Щоб створити сприятливий клімат для ефективного залучення інвестицій,
потрібно вирішити проблему фінансової нестабільності сільськогосподарських
підприємств. Тому, заходи щодо покращення фінансового стану підприємств АПК
повинні стати пріоритетними в державній аграрній політиці.
Враховуючи сучасний стан розвитку аграрних підприємств в Україні можна
зазначити, що основними позитивними рисами аграрного бізнес-клімату є: збільшення
рівня забезпеченості технікою та обладнанням; розвиток бізнесу (зростання земельного
банку); експортна орієнтація агропродукції; підготовка до запуску ринку землі
(прийнято Закон України №2498-VIII від 10.07.2018).
Серед основних негативних рис можна виділити такі як: нестабільні політична
та економічна ринкові умови; недофінансована державна підтримка.
З огляду на це, можна зазначити, що аграрний сектор України є перспективним
та інвестиційно-привабливим, але його потенціал не використовується на повну
потужність.
досвід, ефективне реформування
Враховуючи світовий та вітчизняний
економіки, можливе лише на основі активізації інвестиційної діяльності, збільшення
обсягу інвестицій, крім того ще і консолідації всіх джерел інвестування. Основні
джерела інвестування включають три групи: власні (які є вкрай недостатніми для
аграрних підприємств), залучені і позикові (це є головною задачею інвестиційного
розвитку аграрного сектору).
Основними напрямами інвестування в аграрну сферу є земля та інфраструктура.
Інвестиції в землю – це надійно і традиційно. Крім того, компанії охоче
вкладають фінансові ресурси в будівництво власних елеваторів, склади, транспортні
засоби, в переробні потужності. Слід звернути увагу і на третій напрям, який
використовують компанії зі стратегічним підходом до бізнесу, і вкладають у те, що в
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них найкраще виходить, віддавши низькомаржинальну активність другим особам.
По суті, це створення нових бізнес-моделей. Наприклад: компанія не бере на себе
ризики володіння землею, її обробку, втрати врожаю, а передає відповідальність
фермеру за умови, що купить у нього вже готову продукцію за обумовленою ціною. [9]
Ці напрями інвестування безпосередньо залежать від сфери управління. Деякі
інвестують у відносини, інші - у сервіси та нові технології. Враховуючи особливості
АПК, слід зазначити, що він має високий рівень ризику щодо інноваційних процесів,
такі як: ризик фінансування науково-виробничих результатів, невизначеність попиту ні
нову продукцію, ризики тимчасового розриву між витратами і результатами та інші.
Тому потрібно більш виважено визначити напрями використання інвестиційних
ресурсів.
Аграрні виробники мають можливість залучати фінансові кошти завдяки
наступним інструментам: банківське кредитування, інвестиції, агарні розписки, товарні
кредити, вексельне фінансування.
Загальним трендом у банківському кредитуванні аграрної галузі є фінансування
оборотного капіталу, наприклад для закупівлі насіння, добрив або паливно-мастильних
матеріалів. Банки більш відкриті до співпраці з виробниками, орієнтованими на
виробництво зернових та олійних культур, найбільш поширених в Україні.
Після здійснення реформи в банківській системі, банкіри відмічають
стабілізацію ліквідності, однак під питанням залишається попит на кредитування.
Потреби лізингу та кредитів для роботи з оборотним капіталом вже покриті, а подальші
можливості нарощення кредитування обмежені слабким інтересом до розвитку і
масштабування бізнесу серед позичальників.
У структурі кредитів, наданих не фінансовим корпораціям, за видами
економічної діяльності переважає оптова та роздрібна торгівля, що складає 34% від
загального обсягу (рис. 1). Сільське господарство займає 7% та знаходиться на рівні з
постачанням електроенергії та операцій з нерухомим майном. Таким чином, сумарно
агропродовольчий сектор займає третє місце серед всіх кредитованих галузей
економіки України.
Варто зауважити, що в новому меморандумі МВФ Україна взяла на себе
обов’язки провести земельну реформу. Відкриття ринку сільськогосподарської землі
може стати для аграрного бізнесу важливою подією 2019 року. Як і стимулом для
розширення банківського кредитування невеликих агропідприємств та фермерів.

Рисунок 1 - Структура кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, за видами
економічної діяльності станом на 01.12.2018р., у %
Джерело: складено автором на основі [12]
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По-перше, у таких агровиробників з’явиться додатковий попит на кредити – для
викупу оброблювальної землі або інвестування в технології її обробки (адже краще
вкладати кошти у власну землю, а ніж в орендовану). По-друге, у банків з’явиться
новий інструмент для забезпечення кредитів – завдаток землі. По-третє, більшість
активних на ринку агрокредитування банків вже декілька років працюють над
розширенням можливостей кредитування тільки невеликих господарств, тобто
спроможність подалі збільшувати свої кредитні портфелі.
В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів та інвестиційної кризи в
Україні, іноземний капітал у формі прямих і портфельних інвестицій є одним із джерел
фінансування, яке дає можливість покривати тимчасові потреби вітчизняного
сільськогосподарського виробника у фінансах. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ), на нашу
думку, є найвигіднішим способом фінансування, оскільки у цьому випадку держава не
повинна здійснювати платежі на обслуговування боргів, тобто пряме іноземне
інвестування не призводить до збільшення зовнішньої заборгованості, яка на сьогодні
вже сягає понад 110% ВВП [12].
За період 2010-2017 рр. обсяги ПІІ у сільське господарство України були дуже
незначними, їх частка в загальних обсягах ПІІ в України становила 1,72-1,33%.
Причому за аналізований період сума іноземних інвестицій в сільському господарстві
зменшилась на 25%, що говорить про значний відтік іноземного капіталу з галузі. В
свою чергу, це свідчить про те, що рівень привабливості сільського господарства
України для іноземних інвесторів досить низький: високі інвестиційні ризики,
недостатня прибутковість на вкладений капітал. У першу чергу їх цікавлять
підприємства, які можуть забезпечити за короткий час повернення вкладеного капіталу
з отриманням найбільшого прибутку. З огляду на це, більш перспективними в
українській економіці для них є не виробництво сільськогосподарської продукції, а її
переробка.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, що фактично надійшли в сільське
господарство України починаючи з 1992 р., на кінець 2017 р. становив 500,1 млн. дол.
США. Але в умовах глибокої економічної та фінансової кризи, яка має місце в
національній економіці, навіть ці невеликі кошти є вагомим для розвитку галузі, хоча
для усунення причин цієї кризи вони незначні [4].
В 2018 році темп росту капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки
значно сповільнився (рис. 2). При цьому по країні частка аграрного виробництва у
вкладеннях за 10 місяців цього року теж зменшилася (-2,4%) у порівнянні з
показниками 2017 року.

Рисунок 2- Капітальні інвестиції аграрний сектор економіки України за 2012-2018рр., у %
Джерело: складено автором на основі [4]
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На розвиток сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних з ними
послуг направлено 98,5% капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки
держави. При цьому вкладення в лісове господарство зросли на 38,5%, а в рибне
господарство - на 5,4%.
Вважаємо, що інвестиційну діяльність в аграрному секторі економіки стримують
внутрішні факторі, такі як: уповільнення темпів зростання обороту роздрібної торгівлі
внутрішнього попиту – з 9,6% за січень до 5,4% за січень-жовтень 2018 року, а також
ряд факторів зовнішнього характеру.
Абсолютна більшість інвестицій у підприємства АПК надходить з недержавних
підприємств, питома вага яких у загальних обсягах інвестицій у основний капітал
галузі становить 95-97%. Частка коштів державних (3-4%) і комунальних підприємств
незначна (менше ніж 1%) і потребує збільшення рівня, що забезпечуватиме виконання
державних завдань щодо підтримки та регулювання інвестиційної діяльності
підприємств АПК та сільської місцевості.
Основну частину коштів закладених в Держбюджет на підтримку АПК протягом
2018 року (4 млрд. грн. або 28,3 % всіх ресурсів), спрямовано на підтримку
тваринництва. На другому місці за обсягами фінансування – підтримка фермерства – на
цей напрямок виділено 1 млрд. грн. (7,1% від загального обсягу).
Обов'язковими вимогами для фермерських господарств – отримувачів
бюджетних коштів в 2018 році є:
‐ зареєстровані права на власність та/або користування земельною ділянкою;
‐ наявність до 500 га с/г угідь в обробітку та до 15 млн. гривень річного обороту;
‐ ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин.
Для фермерів призначена ще одна окрема програма «Надання кредитів
фермерським господарствам», на реалізацію якої виділено 43 млн. грн., на програму
«Фінансова підтримка сільгоспвиробників» закладено 945 млн. грн. (6,7 % загального
обсягу фінансування на 2018 рік), а по факту – 695 млн. грн. [3]. Інші програми мають
значно менший бюджет.
Уряд забезпечив законодавчі вимоги щодо фінансування АПК на рівні не менше
1% загального випуску продукції в аграрному секторі. Загальний обсяг видатків на
АПК та надання кредитів Мінагрополітики в наступному році складе 15 млрд.
грн. Фінансування з державного бюджету було передбачено в розмірі 6,9 млрд. грн., в
тому числі по загальному фонду – 5,9 млрд. грн. Крім того, в проекті бюджету на 2019
рік збережені раніше започатковані програми підтримки АПК, що сприятиме
подальшому нарощуванню виробництва і експортних можливостей агросектора.
Крім того, потрібно зазначити, що такі статті, як: дослідження, прикладні
наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу,
підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації
сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері
агропромислового комплексу, складають незначну частку бюджету АПК, на
підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу заплановано взагалі
0,143 %. Аграрний сектор не може ефективно працювати, коли у нього відсутній
потужний фундамент аграрної науки (табл. 1).
В Державному бюджеті на 2019 рік є наступні дані, що можуть вплинути на
фінансовий стан агровиробників:
1) загальна сума прямої підтримки зменшена на 1 млрд. грн. і становить 5,9
млрд. грн.;
2) через зменшення загальної суми на 1 млрд. грн. скоротилося фінансування з
бюджету двох програм для аграріїв:
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- на програму тваринництва направлять 3,5 млрд. грн. замість обіцяних 4 млрд.
грн. (у 2018 році ця сума становить 4 млрд. грн. із яких на 26 жовтня на руки аграріям
перераховано лише 593 млн. грн.);
- на компенсацію вартості с/г техніки сума зменшилась на 500 млн. грн. –
лишилося близько 800 млн. грн. (мало б бути 1,3 млрд. грн., тоді як у 2018 році – 945
млн. грн., з яких використано станом на 26 жовтня лише 293 млн. грн.).
3) за рештою програм цифри лишилися незмінні.
Таблиця 1 – Аналіз розподілу видатків бюджету по галузі АПК за 2017-2019 рр.,
млрд. грн.
Найменування класифікації видатків та кредитування
державного бюджету
Міністерство аграрної політики та продовольства (МАП і П)
Апарат МАП і П
Загальне керівництво та управління у сфері АПК
Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення
кредитів
Дослідження, прикладні та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і
замовленнями у сфері АПК, підготовка наукових кадрів,
наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації c/г
продукції
Підвищення кваліфікації фахівців АПК
Фінансова підтримка заходів в АПК
Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств
Надання кредитів фермерським господарствам
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
Державна підтримка галузі тваринництва
Державне агентство рибного господарства України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
Компенсація вартості покупки українського с/г техніки
Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Джерело: складено автором на основі [13]

2018 рік
(факт)
13,4
7,763
0,163
0,066

2019 рік
(передбачено)
14,7
8,4
0,176
0,127

Зміни
2019-2018
1,3
0,638
0,013
0,061

0,133

0,143

0,01

0,022
0,005
0,15
0,043
0,695
2,8
0,404
0,305
0,3

0,024
0,005
0,8
0,245
0,882
2,5
0,409
0,327
0,4

0,002
0
0,65
0,201
0,197
0,7
0,05
0,022
0,1

0,945
4,721

0,800
4,86

-0,145
139

У 2018 році на 20 % збільшена допомога українським виробникам
сільгосптехніки. Крім того, держава зобов’язалася відшкодовувати 25% вартості
закупівлі техніки за умови, що техніка буде вітчизняного виробника. Це на 5% більше,
ніж минулого року.
З огляду на проведений аналіз, ми можемо зазначити, що основними причинами
слабкої дієвості механізму державної підтримки АПК є недосконалість механізмів
отримання та розподілу бюджетних коштів і порушення бюджетної дисципліни під час
їх використання. Щорічна зміна порядку та механізмів виділення коштів з державного
бюджету, їх громіздкість, запізніле затвердження і постійне протягом року внесення до
них змін спричиняють несвоєчасне отримання коштів державної фінансової підтримки,
неефективне їх використання і повернення наприкінці року до державного бюджету [6,
с. 49].
Макроекономічними факторами, що спричинили депресивний характер розвитку
у підприємств аграрної сфери, є такі, як: скорочення власних інвестиційних джерел
товаровиробників через посилення диспаритету цін та знецінення інвестиційних
ресурсів в умовах інфляції; зменшення обсягів прямої державної інвестиційної
підтримки, не компенсоване власними та залученими джерелами фінансування
інвестицій; різке погіршення умов доступу до кредитних ресурсів, зростання
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неплатежів, порушення господарських зв’язків, руйнування системи матеріальнотехнічного постачання тощо.
Тому інвестицій політику щодо АПК потрібно спрямовувати на максимальне
збільшення капіталу та ресурсовіддачі в усіх галузях, ліквідацію товарного дефіциту
аграрної продукції на споживчому ринку.
Основними напрямами ефективного формування та використання інвестиційних
ресурсів в АПК є: створення стабільної та чіткої законодавчої бази; формування
сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки;
збільшення коштів на реалізацію державний програм економічного розвитку аграрної
політики; сприятливі умови для створення сучасної науково-технічної бази
сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств за рахунок
використання різних форм фінансування інноваційних розробок та переоснащення
матеріально-технічної бази; забезпечення ефективного механізму впливу на розвиток
ціноутворення, фінансово-кредитну систему та оподаткування підприємств АПК;
зменшення банківських відсотків на кредитування сільськогосподарських підприємств;
залучення прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки. Крім того, без
активізації ролі держави, органів місцевого самоврядування в інвестиційному процесі
відновлення і зростання економічного потенціалу України та її регіонів неможливі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Для забезпечення
динамічного розвитку АПК та підвищення його конкурентоспроможності потрібно
залучати інвестицій. Найпоширенішими джерелами формування інвестиційного
капіталу для вітчизняних аграрних підприємств є власні кошти та банківські кредити, у
тому числі під заставу державних гарантій, а також іноземні інвестиції. Проведене
дослідження дає підставу стверджувати, що в Україні не на достатньому рівні
виділяються кошти з бюджету на підтримку аграрної політики. Більша частка
інвестованих ресурсів сільськогосподарських підприємств забезпечується за рахунок
внутрішніх джерел фінансування у вигляді капітальних інвестицій. Найбільш
привабливою галуззю в сільському господарстві для інвестування є галузь
рослинництва, оскільки вона є менш капіталомісткою ніж тваринництво, а вкладені
інвестиції мають більшу окупність.
Для поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки,
необхідно: вдосконалити законодавчу базу, забезпечивши її стабілізацію; забезпечити
доцільні кредитні відносини в сільському господарстві; раціонально використовувати
залучені кошти, контролювати їх рух і своєчасне повернення; розробити виважену
державну інвестиційну політику в аграрній сфері.
Основним напрямом державного регулювання інвестиційної політики України
для АПК має бути визначення пріоритетних галузей виробництва, тобто об’єктів
першочергового іноземного інвестування. Одним з провідних критеріїв доцільності
такого вибору повинна бути можливість досягти ланцюгової реакції господарської
активності та зростання в усьому агропромисловому комплексі як наслідку первинної
ін’єкції капіталів. Залучення як вітчизняних, так й іноземних інвестицій залишається на
сьогодні актуальним у розв’язанні першочергових завдань зростання економіки АПК і є
важливою складовою його входження до світових господарських зв’язків. Тому,
подальший розвиток наукових досліджень слід здійснити, насамперед, щодо проблем і
розробці заходів щодо забезпечення інвестиційної привабливості підприємств у сфері
АПК.

Список літератури
1.
2.

Аграрний бюджет-2017 [Електронний ресурс] / AgroPolit. – Режим доступу: https://agropolit.com
Гайдуцький П. І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК.
– 2014. – № 7. – С. 38-46.

204

ISSN 2663-1636

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
Державна служба статистики України. Статистична інформація. Національні рахунки. Валовий
внутрішній продукт у реальних цінах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
Інвестиції в АПК. Вісник Офіційно про податки. 29.09.2017. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005809-investitsiyi-v-apk
Кушнір, С. О. Державна підтримка агропромислового комплексу / С. О. Кушнір // Український
журнал прикладної економіки. – 2017. – Том 2. – Випуск 1. – С. 48-56.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році: закон України від 20.12.2016 р.
№ 1791-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1791-19
Про державну підтримку сільського господарства України: закон України від 24.06.2004 р. №
1877-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
Розподіл видатків Державного бюджету України у 2018-2019 рр. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://agropolit.com/infographics/view/83
Саблук П.Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних прoграм в аграрнопромисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.
Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України на
період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, М.Я. Дем'яненко, М.І. Кісіль [та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та
М.І. Кісіля. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 66 с.
Статистика зовнішнього сектору / Національний банк України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=- 36693528
Як змінилися бюджетні витрати держави за останні 7 років. Від 21.09.2018р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2018/09/yak-zminylys-biudzhetnivytraty-derzhavy-za-ostanni-sim-rokiv/index.html

References
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ahrarnyj biudzhet-2017 [Agrarian budget]. AgroPolit – AgroPolit. Retrieved from https://agropolit.com
[in Ukrainian].
Hajduts'kyj, P. I. (2014). Strukturni perekosy i ryzyky kryzy v APK [Structural discrepencies and risks of
crisies of the AIC]. Ekonomika APK – The Economy of AIC, 7, 38-46 [in Ukrainian].
Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnyj biudzhet Ukrainy na 2018 rik» [The Law of Ukraine " On the State
Budget
of
Ukraine
for
2018"].
zakon5.rada.gov.ua.
Retrieved
from
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 [in Ukrainian].
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Statystychna informatsiia. Natsional'ni rakhunky. Valovyj
vnutrishnij produkt u real'nykh tsinakh [State Statistics Service of Ukraine. Statistical information.
National Accounts. Gross domestic product at real prices]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from
http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
Investytsii v APK. Visnyk Ofitsijno pro podatky. 29.09.2017. [Investments in agroindustrial complex.
Bulletin
Officially
on
Taxes.
29.09.2017.].
visnuk.com.ua.
Retrieved
from
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005809-investitsiyi-v-apk [in Ukrainian].
Kushnir, S. O. (2017). Derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu [State Support of
Agroindustrial Complex]. Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky. – Ukrainian Journal of Applied
Economics, Vol.2, 1, 48-56 [in Ukrainian].
Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo
zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen' u 2017 rotsi: zakon Ukrainy vid 20.12.2016
r. № 1791-VIII [The Law of Ukraine of 20.12.2016 r. № 1791-VIII " On Amendments to the Tax Code of
Ukraine and certain legislative acts of Ukraine on ensuring the balance of budget revenues in 2017"].
zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1791-19 [in Ukrainian].
Pro derzhavnu pidtrymku sil's'koho hospodarstva Ukrainy: zakon Ukrainy vid 24.06.2004 r. № 1877-IV
[The Law of Ukraine of 24.06.2004 h. № 1877-IV "On State Support to Agriculture in Ukraine"].
zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 [in Ukrainian].
Rozpodil vydatkiv Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy u 2018-2019 rr. [Distribution of expenditures of the
State
Budget
of
Ukraine
in
2018-2019
hh.].
agropolit.com.
Retrieved
from
https://agropolit.com/infographics/view/83 [in Ukrainian].
Sabluk, P.T., & Kodens'ka, M.Yu. (2012). Kontseptual'ni zasady rozrobky i realizatsii investytsijnykh
prohram v ahrarno-promyslovomu vyrobnytstvi [Conceptua lbases of development and realization of
investment projectsin agrarian-industrial production]. Kyiv : NNTs IAE [in Ukrainian].

205

ISSN 2663-1636

11.
12.
13.

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

Lupenko, Yu.O., Dem'ianenko, M.Ya., & Kisil', M.I. et al. (2012). Strategic directions of investment
support of the development agriculture of Ukraine for the period up to 2020. Yu.O. Lupenka, M.I. Kisilia
(Ed.). Kyiv: NNTs IAE.
Statystyka zovnishn'oho sektoru [External sector statistics]. bank.gov.ua. Retrieved from
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=- 36693528 [in Ukrainian].
Yak zminylysia biudzhetni vytraty derzhavy za ostanni 7 rokiv. Vid 21.09.2018r. [How has the budget
expenditures of the state changed over the past 7 years. From 09.21.2018 h.]. epravda.com.ua. Retrieved
from
https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2018/09/yak-zminylys-biudzhetni-vytraty-derzhavy-zaostanni-sim-rokiv/index.html [in Ukrainian].

Svetlana Frunza, Associate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Science)
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

Analysis of the Formation of Investment Sources in Agriculture of Ukraine: Problems
and Ways of Effective Use
The purpose of the article is to analyze the current state of formation of investment sources in the field
of agrarian industrial complex.
Effective reform of the economy, possible on the basis of intensification of investment activity, increase
of investment volume, use of all sources of investment. Own sources are not enough, and borrowed and
borrowed are the task of investment development of the agrarian sector. The main areas of investment of
agricultural institutions are: land and infrastructure. Financial instruments include: bank lending, investments,
agrarian receipts, commodity loans, bill financing.
The main causes of the weakness of the mechanism of state support to agrarian enterprises are the
imperfection of the mechanisms for obtaining and distributing budget funds and violation of budgetary discipline
during their use. Changing the mechanism of allocation of funds from the state budget, cumbersome, belated
approval and constant change during the year cause untimely receipt of state financial support, ineffective use
and return at the end of the year to the state budget.
The macroeconomic factors that caused the depressive nature of the development of agrarian enterprises
are: reduction of their own investment sources of producers due to increased price disparities and depreciation of
investment resources under inflation, reduction of state investment support, not compensated by their own and
attracted sources of investment financing; the deterioration of access to credit, the growth of non-payment, the
breach of economic ties, the deterioration of material and technical supply, etc. A significant source is the
attracted funds from the state, as well as non-state institutions, in addition to foreign investments.
investments, investment process, government control, sources of investing, attracted investments, foreign
direct investment, capital investments
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Теоретичний зміст економічної безпеки банківського сектору
національної економіки України
У статті уточнено теоретичні аспекти, що становлять методичні засади економічної безпеки
банківського сектору. Досліджено питання державного регулювання банківського сектору національної
економіки та його наслідки, а також питання щодо самої можливості застосування поняття «економічна
безпека банківського сектору» на тлі популярності фінансового висвітлення його суті. Встановлено
відмінності між поняттями «фінансова безпека» та «економічна безпека», що дало змогу обґрунтувати
уточнення визначення поняття «економічна безпека банківського сектору». Проведено аналіз
найістотніших факторів впливу на економічну безпеку банківського сектору, в результаті чого визначено
основні загрози, що здійснюють негативний вплив на її рівень.
економічна безпека, банківський сектор, національна економіка, ризики, понятійний апарат,
фактори впливу
___________
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Теоретическое содержание экономической безопасности банковского сектора
национальной экономики Украины
В статье уточнены теоретические аспекты, составляющие методические основы экономической
безопасности банковского сектора. Исследованы вопросы государственного регулирования банковского
сектора национальной экономики и его последствия, а также вопрос о самой возможности применения
понятия «экономическая безопасность банковского сектора» на фоне популярности финансового
освещения его сути. Установлены различия между понятиями «финансовая безопасность» и
«экономическая безопасность», что позволило обосновать определение понятия «экономическая
безопасность банковского сектора». Проведен анализ существенных факторов влияния на
экономическую безопасность банковского сектора, в результате чего определены основные угрозы,
которые оказывают негативное влияние на ее уровень.
экономическая безопасность, банковский сектор, национальная экономика, риски, понятийный
аппарат, факторы влияния

Постановка проблеми та її актуальність. Для розвитку вітчизняного
банківського сектору існує багато загроз, які пов’язані з дією внутрішніх та зовнішніх
чинників. На деякі зовнішні чинники може впливати лише Національний банк України,
як регулятор. Комерційні банки мають лише пристосовуватись до зовнішніх змін. При
цьому зовнішні загрози можуть суттєво вплинути не лише на банківський сектор, але й
на економіку країни взагалі. Захист банківської системи від негативного впливу
зовнішніх факторів є передумовою для сталого розвитку економіки України. Останнім
часом спостерігається тенденція до скорочення кількості банківських установ та
збільшення кількості націоналізованих банків. З одного боку, це вказує на те, що
держава піклується про розвиток банківської системи, надаючи підтримку фінансовим
установам. З іншого боку, державне втручання породжує нерівність суб’єктів ринку
шляхом вибіркового рефінансування, що створює умови для «ручного» управління
ринком. Таким чином, безпека банківського сектору залежить не лише від різного роду
геополітичних впливів, які важко передбачити та уникнути, але й від управлінських
рішень владних структур. Вагомість банківського сектору для функціонування
національної економіки робить дослідження його економічної безпеки своєчасним та
актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відмітити, що питання
економічної безпеки різних сфер національної економіки знаходиться у центрі уваги
багатьох наукових шкіл та окремих науковців. Економічна безпека національної
економіки в цілому досліджувалась такими вітчизняними вченими, як Н. Борецька, І.
Бабець [1], З. Варналій, Т. Воронкова, З. Гбур, Т. Гордієнко, І. Грищенко, М. Денисенко
Х. Мандзіновська, А. Мельник, О. Новікова, О. Ольшанська, Є.Свірідов [12], В. Третяк,
В. Федоренко, Т. Цвігун, І. Яремко та інші. У своїх працях вчені досліджують, яким
чином світові кризи та геополітичні зміни впливають на безпеку національної
економіки. Дискусійними лишаються, порушені ще за часів Дж. Кейнса, питання
державного регулювання економіки та його наслідкыв. Вчені погоджуються з
необхідністю захисту та підтримки вітчизняного виробника товарів і послуг, але як
саме має виглядати ця підтримка одностайної відповіді немає.
Що ж до економічної безпеки банківського сектору, то цю проблему у своїх
працях розглядали такі науковці, як О. Барановський [2], С. Васильчак, О.
Васильчишин [3], Р. Вовченко [4;5], О. Дмитрова, Н. Дудченко [6], Ю. Кіржецький, К.
Маменко [13], Ю. Ніколаєнко, А. Ткаченко [13] та інші. Більшість праць зазначених
науковців присвячена визначенню поняття «економічна безпека банківського сектору»
та класифікації ризиків, які можуть становити загрозу для сталого розвитку банківської
системи. При цьому слід відмітити, що дискусійним є питання щодо самої можливості
застосування поняття «економічна безпека банківського сектору». Так, переважна
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більшість науковців, що досліджують проблему банківської безпеки, акцентують увагу
саме на фінансовій безпеці, а не на економічній. Вважаємо, що дискусійні питання, які
стосуються теоретичних аспектів економічної безпеки банківського сектору мають
бути досліджені більш глибоко.
Постановка завдання. Метою статті є уточнення теоретичних аспектів, що
становлять методичні засади економічної безпеки банківського сектору. Для
досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: встановити
відмінність між поняттями «фінансова безпека» та «економічна безпека»; уточнити
визначення поняття «економічна безпека банківського сектору»; визначити основні
загрози, що впливають на безпеку банківського сектору України.
Виклад основного матеріалу. Спираючись на дослідження провідних науковців
України, спробуємо сформулювати основні відмінності між поняттями «економічна
безпека» та «фінансова безпека», а також визначити випадки, у яких ці дві категорії
застосовуються. Результати проведеного дослідження наведено у табл. 1.
Таблиця 1 - Відмінності понять «економічна безпека» та «фінансова безпека»
Назва критерію
Економічна безпека
Фінансова безпека
диференціації
За цілісністю
Відображає цілісну економічну
Є складовою економічної
поняття
категорію
безпеки
За широтою
Широке поняття, що поділяється Вузьке поняття, що має чітку
поняття
на певні складові й характеризу- спеціалізацію
ється багатоаспектністю
За системою
Є об’єктом державної
Є об’єктом грошово-кредитної,
управління
економічної політики
валютної, податкової та
(макрорівень), регіональної
бюджетної політики держави
економічної політики
(макрорівень); податкової та
(мезорівень) або загальної
бюджетної політики регіону
економічної політики
(мезорівень); фінансового
підприємства (мікрорівень)
менеджменту (мікрорівень)
За об’єктом
Економіка країни (регіону,
Фінансова система країни,
захисту
підприєм-ствва) в цілому та її
регіону, підприємства
елементи
Мета захисту
Забезпечення сталого розвитку
Забезпечення фінансової
економіки країни, певного
стійкості та прибутковості
регіону або підприємства
суб’єктів господарювання
За механізмом
Економічний механізм
Фінансовий механізм
регулювання
Джерело: складено за [2; 3; 5; 6; 13]

З табл. 1 бачимо, що «економічна безпека» та «фінансова безпека» не є
тотожними поняттями. Незважаючи на те, що О. Васильчишин вважає, що для
банківського сектору доцільніше вживати термін «фінансова безпека», а не
«економічна» [3, с. 9], у нашому дослідженні будемо вживати саме поняття
«економічна безпека банківського сектору». Далі розглянемо кілька існуючих
тлумачень цієї категорії та уточнимо її.
На думку науковців [15], «економічна безпека національної економіки» являє
собою системне поняття, яке представлене сукупністю взаємозв’язків між елементами
національної економічної системи та загрозами, що здатні викликати зміну їх
властивостей і яка формується відповідно до інтересів держави та спрямована на
досягнення збалансованого стану економічної системи та її сталого розвитку [15, с. 29].
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З цього визначення стає зрозумілим, що основними двома складовими економічної
безпеки є система, що потребує захисту, та загрози, які здатні порушити
збалансованість розвитку системи.
І. Бабець зазначає, що на систему діють не лише зовнішні та внутрішні чинники,
а й внутрішньосистемні зміни, що здатні негативно вплинути на якість системи, а тому
управління системою має базуватися на критеріях економічної безпеки її розвитку [1, с.
35]. Таким чином, І. Бабець обґрунтовує тезу щодо можливості саморуйнування
системи, навіть за умови відсутності будь-яких негативних впливів ззовні.
На думку Є. Свірідова економічна безпека банківської системи – це визначена
сукупність умов, які роблять неможливим погіршення фінансового стану комерційних
банків, попереджають порушення відповідного порядку функціонування банківської
системи, сприяють збереженню ліквідного стану активів, відтворенню капіталу тощо
[12, с. 187]. У даному визначенні автор підкреслює переважно превентивну функцію
безпеки, хоча в неї є й інші функції, зокрема контроль, забезпечення розвитку системи,
створення умов для співробітництва тощо.
О. Барановський підкреслює взаємопов’язаність економічної безпеки
банківського сектору та окремої установи. Він наголошує, що на рівні банківського
сектору здійснюється контроль, який забезпечує Національний банк України. А на рівні
банку безпечні умови функціонування створюються керівництвом на підставі існуючої
нормативно-правової бази та внутрішніх положень [2, с. 22]. При цьому О.
Барановський розглядає не вузьке поняття «економічна безпека банківського сектору»,
а вдається до складного аналізу категорії «безпека банківської сфери», висвітлюючи
багатоаспектність та значущість цього терміну [2].
Вовченко Р. зазначає, що вивчати безпеку банківського сектору можливо у
різноманітних аспектах: правовому, соціальному, економічному, організаційному,
технічному, психологічному, інформаційному та інших. При цьому найважливішим він
вважає саме економічний аспект [5, с. 28]. В умовах розвитку сучасних технологій не
можна применшувати значення інформаційної та технічної безпеки банківського
сектору, якими, на нашу думку, також забезпечується економічна безпека.
Більшість існуючих досліджень економічної безпеки банківського сектору є
фрагментарними. У нормативно-правових актах також немає чіткого визначення цієї
категорії. Так, у прийнятому Законі України «Про національну безпеку України» від
21.06.2018 № 2469-VIII немає визначення поняття «економічна безпека України» та й
жодних заходів щодо її забезпечення не представлено [9]. Хоча, безперечно,
економічна безпека є складовою національної безпеки, особливо в сучасних умовах
глобалізації.
При цьому у Стратегії національної безпеки України, яка була затверджена ще у
2015 р., про необхідність забезпечення економічної безпеки зазначається [14].
Дослідивши
шляхи
забезпечення
економічної
безпеки
(деолігархізація,
демонополізація, створення найкращих у Центральній і Східній Європі умов для
інвесторів тощо), робимо висновки, що цей документ носить суто декларативний
характер. Жодних конкретних кроків щодо досягнення зазначених цілей ні в цьому, ні в
інших нормативно-правових актах не визначено.
У Законах України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121III [7] та «Про Національний банк України» від 20.05.1999р. № 679-XIV [8], які
регламентують діяльність банківського сектору, також не дається тлумачення поняття
«економічна безпека». При цьому в обох нормативно-правових актах наводиться
перелік контролюючих та регулюючих заходів, що мають здійснюватися банками
самостійно та Національним банком з метою управління банківським ризиком.
Спираючись на вищенаведені визначення, пропонуємо таку дефініцію категорії
«економічна безпека банківського сектору»: забезпечення стану захищеності
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банківського сектору державою, Національним банком та кожною установою
самостійно шляхом виявлення, попередження та усунення зовнішніх та внутрішніх
загроз, і створення умов для сталого розвитку банківської системи.
Пропоноване визначення, на відміну від існуючих, чітко визначає суб’єктів
економічної безпеки та підкреслює важливість не лише забезпечення стану захищеності
банківського сектору у певний період, але й вказує на пролонгацію заходів безпеки з
метою створення умов для сталого розвитку банківської системи.
Акцентуючи увагу на загрозах, що перешкоджають безпечній діяльності
банківського сектору, слід окремо виділити ризики пов’язані з використанням сучасних
технологій, що, з одного боку, підвищують якість та швидкість надання послуг, а, з
іншого, підвищують рівень економічної небезпеки банку. Так, завдяки існуванню
мережі Інтернет та інтернет-банкінгу внутрішні банківські мережі стають вразливими
щодо втручання сторонніх осіб.
У 2017 році сталась масштабна хакерська атака на велику кількість державних
установ, банків та підприємств. Хакер поширив вірус Petya і вимагав від своїх жертв
перевести на його електронний гаманець Bitcoin у сумі доларового еквіваленту 300 $
[16]. Незважаючи на те, що сума, яку запросив хакер була незначною, цей інцидент
показав вразливість інформаційної безпеки України. При цьому не можна виключати
високу вірогідність економічної небезпеки, якщо метою хакера було б заволодіти
рахунками клієнтів банку. Щоб зрозуміти масштаб небезпеки, слід підкреслити, що
серед постраждалих від вірусу Petya був загальновідомий інтернет-банк Приват24,
кількість користувачів якого понад 8 млн. осіб.
Ще однією загрозою економічній безпеці банківського сектору є банк-оболонка.
Це такі кредитні установи-нерезиденти, що не мають постійного місцезнаходження та
не провадять свою діяльність за місцем реєстрації [7]. Тобто, це банк, що не має чіткої
фізичної адреси і не підлягає нагляду в країні розташування. При цьому НБУ обмежує
можливість взаємодії вітчизняних банків з такими банками шляхом заборони відкриття
кореспондентських рахунків у традиційних комерційних банках. Слід зауважити, що
інформації щодо таких банків в Україні досить мало. Недостатність застережень
споживачів щодо банків-оболонок може стати причиною зростання шахрайства.
Нестабільність вітчизняного законодавства та відсутність програми дій щодо
забезпечення економічної безпеки є значною загрозою для сталого розвитку
банківського сектору. Так само, як і непослідовність державної політики, яка
змінюється разом з приходом до влади нових політичних сил. Такі дії створюють умови
для зростання трансакційних витрат суб’єктів господарювання або для їх переходу у
тіньовий сектор.
Однією зі значних загроз для економічної безпеки банківського сектору України,
на нашу думку, є глобалізація. Так, І. Бабець зазначає, що глобалізація посилює
взаємозалежність економік, при цьому розвинуті країни впливають на країни, що
розвиваються,
негативно.
Володіючи
більш
досконалими
технологіями,
висококваліфікованими кадрами, науковим потенціалом розвинуті країни входять на
ринки країн, що розвиваються, підриваючи їх економіку й роблячи останніх
неконкурентоспроможними на світовому ринку [1, с. 43]. Звичайно, що глобалізація
має й позитивні наслідки, зокрема обмін досвідом, поширення нових технологій,
можливість акумуляції великих капіталів для реалізації масштабних проектів тощо.
Характерні для глобальної економіки інтеграційні процеси, які ведуть до
інтенсифікації взаємозв’язків національних економік підштовхують до розробки
єдиних норм і правил, якими мають користуватись усі гравці світового ринку [1, с. 42].
Як правило, такі інституційні норми розробляють сильні гравці (розвинуті країни), що
ставить інших учасників ринку у невигідні умови. Зокрема за 10 років після вступу до
СОТ, незважаючи на неухильне щорічне зростання експорту товарів з України, темпи
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імпорту іноземних товарів перевищують експорт. Серед товарів, що експортуються з
України, переважає сировина. Найбільші поставки Україна здійснює до країн Африки,
Китаю, СНД [11].
Також за останні 10 років дуже змінився сам вітчизняний банківський сектор.
Кількість фінансових установ зменшилась за період 2008-2017 роки з 173 до 82
установ. З 82 діючих нині банків 38 з іноземним капіталом [11]. Таким чином,
концентрація іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі є дуже
високою, що легко пояснити бажанням іноземців заробити на високих кредитних
ставках. При такому стані речей українському банківському сектору загрожує суттєва
небезпека, якщо відбудеться чергова світова фінансова криза, оскільки цей сектор є
надзвичайно залежним від стану економік інших країн.
Аналітики у офіційних звітах щодо результатів діяльності банків зазначають, що
скорочення банків, яке найбільш інтенсивно відбувалось у 2014-2017 рр., пов’язане з
«оздоровленням банківської системи та виведенням з ринку неплатоспроможних банків
з непрозорою структурою власності» [10]. Так, дійсно, серед банків, що були
позбавлені ліцензії НБУ можна знайти чимало слабких гравців ринку. Але не можна
виключати й той факт, що значний вплив на банківський сектор у 2014-2017 рр. мало
поглиблення політичної та економічної кризи, викликане військовим конфліктом,
нерівномірне розподілення рефінансування НБУ, яке мало врятувати банки від
банкрутства, втрата активів та філій, що опинились через анексію Криму на окупованій
території та на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Підсумовуючи
вищезазначене, можна стверджувати, що актуальність забезпечення економічної
безпеки банківського сектору з кожним роком зростає. При цьому на державному рівні
розробляються лише програми реформування цього сектору і стратегії розвитку. У
жодному документі, який стосується банківської діяльності і національної безпеки
визначення «економічна безпека банківського сектору» або споріднених з ним понять
немає.
При цьому кількість загроз не зменшується, а, навпаки, має тенденцію до
неухильного зростання. Серед основних загроз можна виділити такі: недосконале та
мінливе законодавство, що регулює діяльність у банківському секторі; відсутність
чіткого напряму державної економічної політики через часту зміну влади; негативні
впливи глобалізації та недостатню урегульованість інтеграційних процесів; низьку
капіталізацію вітчизняних банків; значну експансію іноземного капіталу на
вітчизняному ринку; продовження військових дій на Сході; незахищеність банківських
внутрішніх мереж від хакерських атак; значні обсяги проблемних активів; низький
рівень захищеності депозитних вкладень тощо. Подальші наукові пошуки буде
спрямовано на обґрунтування сукупності показників та методичних підходів до
оцінювання рівня економічної безпеки на рівні національної економіки в умовах
невизначеності.
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The Theoretical Content of the Economic Security of the Banking Sector of the National
Economy of Ukraine
The article is devoted to the theoretical content of the economic security of the banking sector of the
national economy of Ukraine in modern conditions. The weight of the banking sector for the functioning of the
national economy makes the study of its economic security timely and relevant. For the time being, the question
of the very possibility of applying the concept of “economic security of the banking sector” is debatable. The
overwhelming majority of scientists who study the problem of banking security, focus on financial security, and
not on economic security. Therefore, the theoretical aspects of the economic security of the banking sector
should be investigated more deeply. The purpose of the article is to clarify the theoretical aspects that make up
the methodological foundations of the economic security of the banking sector.
Experts highlight the multidimensionality and significance of this term, however they emphasize mainly
the preventive safety function, although it has other functions, in particular, control, ensuring the development of
the system, creating conditions for cooperation. It was stressed that the importance of information and technical
security of the banking sector, which, in our opinion, also provides economic security, cannot be minimized.
Most of the existing studies of the economic security of the banking sector are fragmentary. Normative legal acts
also do not have a clear definition of this category. In the National Security Strategy of Ukraine, approved in
2015, the need to ensure economic security is indicated.
Disapproved of Capturing of the Among the main threats to the economic security of the banking
network, the following are highlighted: imperfect and volatile legislation regulating activities in the banking
sector; the lack of a clear direction of state economic policy for the frequent change of government; the negative
effects of globalization and the lack of regulation of integration processes; low capitalization of domestic banks;
significant expansion of foreign capital in the domestic market; the continuation of hostilities in the East; the
vulnerability of banking internal networks from hacker attacks; significant volumes of problem assets; low level
of security of deposit investments and the like.
economic security, banking sector, national economy, risks, conceptual apparatus, factors of influence
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Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
У статті здійснено дослідження інформаційного забезпечення податкового менеджменту.
Визначено тенденції розвитку податкового менеджменту відповідно до розвитку податкової системи
України. Досліджено організаційні та методичні складові інформаційного забезпечення податкового
менеджменту підприємств. Доведено, що ефективність податкового менеджменту безпосередньо
залежить від якості його інформаційного забезпечення. Окреслено етапи податкового менеджменту
суб’єкта господарювання та його інформаційного забезпечення
інформаційне забезпечення, податковий менеджмент, податкова звітність, облік з метою
оподаткування
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Информационное обеспечение налогового менеджмента
В статье проведено исследование информационного обеспечения налогового менеджмента.
Определены тенденции развития налогового менеджмента в соответствии с развитием налоговой
системы Украины. Исследованы организационные и методические составляющие информационного
обеспечения налогового менеджмента предприятий. Доказано, что эффективность налогового
менеджмента напрямую зависит от качества его информационного обеспечения. Определены этапы
налогового менеджмента предприятия и его информационного обеспечения.
информационное обеспечение, налоговый менеджмент, налоговая отчетность, учет с целью
налогообложения

Постановка проблеми. В умовах перманентних змін чинного законодавства та
наявності права вибору для підприємств системи оподаткування, особливого значення
набуває впровадження для підприємств заходів щодо оптимізації податкових платежів,
створення системи менеджменту організації обов’язкових розрахунків з бюджетом –
податкового менеджменту. Ефективність податкового менеджменту безпосередньо
залежить від якості його інформаційного забезпечення.
Запровадження системи податкового менеджменту на підприємствах є
невід’ємною складовою сучасного менеджменту комерційної діяльності суб’єкта
оподаткування. У цьому зв’язку дослідження проблем інформаційного забезпечення
податкового менеджменту є актуальним, а розробка напрямів його оптимізації на рівні
суб’єкта господарювання носить практичну спрямованість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні та практичні
питання податкового менеджменту висвітлено у працях українських та зарубіжних
фахівців. Так, праці Левицької С.В. і Юдіної С. В. присвячені дослідженню питань
податкового менеджменту на рівні підприємств [5, 8]. Крім того, Левицькою С.В.
вивчались проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення податкового
менеджменту підприємств-платників податків та особливостям вітчизняної та
міжнародної практики їх впровадження [6]. Питаннями податкового планування як
складової податкового менеджменту займався Гринчук Ю. С. [1], а організацією
податкового менеджменту у процесі оподаткування суб'єктів малого бізнесу Клепанчук О. Ю. [4].
___________
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Разом з тим, на рівні суб’єктів господарювання залишаються організаційні
проблеми інформаційного забезпечення податкового менеджменту, обумовлені
наявністю дискусійних моментів та невирішених питань на теоретико-методологічному
рівні, що потребує досліджень за цим напрямом. Крім того, сучасне ринкове
середовище обумовлює виникнення нових завдань щодо вирішення проблем
інформаційного забезпечення менеджменту.
Постановка завдання. За мету даної публікації поставлено визначення
організаційних та методичних складових інформаційного забезпечення податкового
менеджменту підприємств.
Виклад основного матеріалу. Найбільш важливою складовою інформаційного
забезпечення податкового менеджменту є інформація фінансового та бухгалтерського
обліку. При цьому ми погоджуємось з думкою науковців, які вважають, що іншою
важливою складовою є інформація управлінського обліку. На нашу думку, це
стосується всіх складових податкового менеджменту крім оптимізації формування
податкової звітності, тому що у відповідності з нормативною регламентацією [2, 7]
податкова звітність ґрунтується безпосередньо на даних фінансового обліку. У цьому
зв’язку має бути забезпечена відповідність прийнятої на підприємстві, що є суб’єктом
оподаткування, облікової політики як вимогам стандартів, так і потребам формування
податкової звітності. В Україні за оцінкою фахівців у сфері обліку за останні
десятиріччя склалась негативна тенденція спрямування облікової праці на забезпечення
фіскальних вимог, що привело до нехтування нормами фінансового обліку. У в свою
чергу, після запровадження податкового законодавства, що максимально наближає
формування оборотів до оподаткування до вимог фінансового обліку, є проблемним на
рівні суб’єкта оподаткування дотримання норм стандартів формування фінансової
звітності.
З точки зору з’ясування тенденцій розвитку інформаційного забезпечення
формування податкової звітності, а відповідно, і податкового менеджменту є доцільним
визначити етапи розвитку податкової системи незалежної України. Так, на нашу думку,
найбільш оптимальним є виокремлення таких етапів:
1 етап – 1991-1993 рр.;
2 етап – 1994-1997 рр.;
3 етап – 1997-2000 рр.;
4 етап – 2000-2010 рр.;
5 етап – 2010 – 2015 рр.;
6 етап – 2015 – до тепер.
Перший етап відповідає становленню власної системи оподаткування України. У
1991 році набирає чинності Закон Української РСР «Про систему оподаткування», в
якому закріплено принципи оподаткування, права та обов’язки платників податків, а
також перелік загальнореспубліканських зборів та обов’язкових платежів [3].
Наприкінці 1992 р. в Україні почалися зміни в системі оподаткування через
декрети Кабінету Міністрів. Вони відбувалися згідно із іншою концепцією. Основним
серед прямих податків було визначено податок на прибуток підприємств (Декрет
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р), що означало більш прогресивний
характер оподаткування, але виявилося невдалою спробою. Виникла проблема
зведення державного бюджету без збільшення дефіциту. У цьому зв’язку з другого
кварталу 1993 р. Законом «Про Державний бюджет України на 1993 рік» було
відновлено дію Закону «Про оподаткування доходів підприємств і організацій». Тобто
основним важелем політики подолання дефіциту бюджету було обрано посилення
податкового тиску.
На другому етапі розвитку облікова система України ґрунтувалась на облікових
215

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 1(34)

принципах, плані рахунків, який діяв в СРСР. Обороти до оподаткування визначались
за даними бухгалтерського обліку, який було побудовано за принципом виокремлення
витрат, що йдуть на собівартість, та витрат, джерелом покриття яких є прибуток та
фонди. Так, характерним на цьому етапі є фондовий принцип побудови плану рахунків.
У 1994 році ухвалено редакцію Закону України «Про систему оподаткування», яка
юридично закріпила зміни 1992-1993 років [3]. Цей етап з точки зору інформаційного
забезпечення формування податкової звітності, що, у першу чергу, стосується податку
на прибуток характеризується розробкою типових положень галузевого забарвлення
щодо складу витрат і собівартості, які враховуються та не враховуються при
визначення бази оподаткування. Вважаємо, що саме на цьому етапі на практиці було
реалізовано фіскальну облікову теорію, яка відноситься до персоналістичних. Її суть
уособлює теза про те, що сума прибутку до оподаткування і є прибутком. Ця теорія має
суттєві недоліки і є обмеженою, тому що при розкритті такої базової категорії
економіки підприємства, як прибуток слід надавати пріоритет його економічній
сутності як об'єкта управління, а фіскальна функція відноситься до елементу
обмеження витрат і господарських дій. На противагу значно звужуються інформаційні
можливості управління підприємством, а без відповідного інформаційного
забезпечення управління підприємств неможливо залучення інвестицій, розширення
господарської діяльності підприємств.
У 1997 році було запроваджено принципово нові для України Закони з
оподаткування прибутку та ПДВ, що розмежували інформаційне забезпечення
формування оборотів до оподаткування, зокрема в частині прибутку, та методологічні
засади обліку з метою формування фінансової звітності. Так, визначення прибутку до
оподаткування за цими нормативними документами ґрунтувалось на накопиченні
поточних валових доходів та валових витрат, що визначило необхідність виокремлення
підсистеми податкового обліку стосовно ПДВ для посилення контрольної функції та
запровадження крім цього системи первинного обліку (податкові накладні).
На четвертому етапі відбувається вдосконалення податкової системи України на
основі набутого досвіду реформування податків шляхом зменшення податкового
навантаження на підприємства і запровадження стабільних норм оподаткування для
фізичних осіб. Зменшення ставок податків на прибуток підприємств до 25%, на доходи
фізичних осіб до 13%, а потім до 15% відбувалось з метою підвищення зацікавленості
населення у добровільній сплаті податків, що повинно було спричинити позитивний
вплив на формування державного бюджету. Зв'язок інформаційного забезпечення
формування податкової звітності та методології фінансового обліку закріплено законом
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [2]. Так, згідно цього закону
податкова звітність ґрунтується виключно на інформації фінансового обліку, проте її
нагромадження може здійснюватися і позасистемно у спеціально призначених
регістрах, а система інформаційного забезпечення податкового менеджменту
характеризується подальшим розходженням обліку з метою оподаткування та
фінансового, що привело на практиці до спрямування зусиль лише на задоволення
фіскальних запитів, що в умовах підвищення частки тіньового сектора негативно
позначилось на якості фінансового обліку, а відповідно і на інформаційному
забезпеченні податкового менеджменту.
На п’ятому етапі однією з важливих подій як у сфері бухгалтерського обліку, так
і вітчизняної економіки в цілому, стало прийняття у 2010 р. Податкового кодексу
України, який вступив у дію із 1 січня 2011 р. [7]. Кодекс майже не змінив правила
розрахунку ПДВ і його відображення у бухгалтерському обліку (залишилося так зване
«правило першої події»), але Кодексом введено принципово нові правила розрахунку
податку на прибуток підприємств, що вплинуло безпосередньо й на відображення
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таких сум на рахунках бухгалтерського обліку. Прийняття Кодексу стало передумовою
вирішення більшості облікових проблем, які неодноразово піднімалися науковцями та
бухгалтерами-практиками. У ході реформування податкової системи України йдеться
не лише про зниження рівня оподаткування оскільки нинішній рівень оподаткування в
Україні має свої об’єктивні межі, зумовлені системою витрат бюджету. На цьому етапі
прийняттям Податкового кодексу декларовано безпосередній зв'язок фінансового
обліку та обліку з метою оподаткування, проте на практиці залишилось суттєве
розходження, що обумовлено різними базовими принципами.
На шостому етапі з внесенням змін до Податкового кодексу забезпечено реальну
гармонізацію принципів та методичних підходів до формування оборотів до
оподаткування з методологією фінансового обліку. У системі інформаційного
забезпечення податкового менеджменту при цьому є можливим розробити серед
іншого методичні підходи до визначення податкових різниць та контролю формування
показників звітності. Проте, відповідно до необхідності реалізації фіскальної функції та
посилення контролю адміністрування ПДВ та акцизу ускладнено первинний облік
справляння цих податків, що пов’язано з системою електронного адміністрування ПДВ
та акцизу. Відповідно, у межах інформаційного забезпечення податкового
менеджменту є необхідним прийняти рішення щодо оптимізації інформаційних зв’язків
та поділу і кооперації праці облікового персоналу на рівні суб’єкта оподаткування.
Також, на сучасному етапі для підприємств є можливим обрати один з варіантів
оподаткування, що має бути враховано системою інформаційного забезпечення
податкового менеджменту суб’єкта господарювання.
Власники та адміністрація підприємств традиційно ставлять перед економічною
службою питання оптимізації податків та висловлюють позицію щодо доцільності
застосування спрощених підходів до оподаткування. Прийняття рішень щодо варіанту
оподаткування з можливих, наданих чинним законодавством, має ґрунтуватись на
всебічному розгляді не лише податкових наслідків, але й враховувати вплив ймовірних
рішень на позицію підприємства як ринкового суб’єкту, що здійснює діяльність у
відповідному географічному сегменті. Також є необхідним не лише оцінювати вплив
рішення щодо варіанту оподаткування, але й загальний вплив адміністрування податків
на загальний фінансовий результат.
Процес податкового адміністрування передбачає віднесення до категорії витрат
нарахованих та сплачених податків і зборів. Найбільш ефективним є не механічне
скорочення податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і цільових
державних фондів, а формування ефективної системи управління підприємством з
метою прийняття прагматичних рішень у частині оптимізації всіх складових структури
бізнесу.
Справою облікової служби підприємства є надання керівництву на підставі
узагальнення норм чинного законодавства (що є також організаційною складовою
інформаційного забезпечення податкового менеджменту) чіткої та достатньої
інформації для прийняття рішень щодо варіанту оподаткування та оцінки можливих
наслідків. Є необхідним комплексний підхід до прийняття рішення, оскільки не
виключено також, що зменшення розміру сплати одних податків призведе до
збільшення розміру сплати інших, а також до можливих фінансових санкцій з боку
контролюючих органів.
Оптимізація податкових платежів передбачає аналіз господарської діяльності та
чинного податкового законодавства й вибір таких податкових систем і платежів, які
задовольнять керівництво та власників з огляду отримання доходів, необхідних для
розширення виробництва, знаходження працівників, зацікавлених у результатах своєї
праці, та дає змогу зменшити втрати від ризику господарювання. При цьому варіант
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оподаткування, обраний підприємством, не повинен суперечити інтересам
контрагентів.
Розроблення оптимального плану податкових платежів має бути спрямовано на
мінімізацію податкових платежів шляхом використання всіх особливостей норм
податкового законодавства. У межах податкового менеджменту на рівні підприємства
необхідно аналізувати (нарівні з окремими податками, які повинні сплачуватися
підприємством) цілісну систему податкових зобов'язань, що складається із
взаємопов'язаних і впливаючих один на одного податків і платежів. Тільки
узагальнивши окремі податкові платежі в їх взаємозв'язку в один сукупний податковий
платіж, прослідивши динаміку його розмірів на підприємстві, можна виробити
рекомендації, які дадуть змогу добитися позитивних результатів у подоланні кризової
фінансової ситуації.
Податковий менеджмент на рівні суб’єкта господарювання необхідно проводити
за етапами:
- формулювання цілей і задач, аналіз та визначення сфери виробництва і обігу,
завдяки чому відразу ж вирішується питання про те, які можна використати податкові
пільги, та приймається рішення про організаційно-правову форму суб'єкта
господарювання, обмеження чисельного і якісного складу засновників, а також
кількості передбачуваних працюючих;
- вирішення питання про найбільш вигідне, з податкового погляду, місце
розташування підприємства і його структурних підрозділів, маючи на увазі не тільки
країни і регіони з пільговим режимом оподаткування, але і регіони України з
особливостями місцевого оподаткування (вільні економічні зони);
- аналіз всіх можливостей, зокрема альтернативних варіантів оподаткування та
можливих податкових наслідків по кожному з податків на предмет їх використання в
комерційній діяльності підприємства. За результатами аналізу необхідно скласти план
дій відносно варіанту оподаткування, що є важливою організаційною складовою
частиною загального податкового менеджменту;
- аналіз усіх можливих форм операцій, що плануються в комерційній діяльності
(купівля – продаж, посередницька діяльність, оренда тощо), з точки зору оптимізації
мінімізації сукупних податкових платежів і отримання максимального прибутку. Цей
етап є більш характерним для підприємств з нульовим життєвим циклом та на початку
становлення та розвитку. У разі досвіду комерційної діяльності підприємство з огляду
на суттєві зміни чинного законодавства, що відбуваються, як у результаті
впровадження Податкового кодексу, так і на тлі його перманентних змін є необхідним
здійснювати такий аналіз у разі внесення змін до чинного законодавства та у разі
розширення діяльності та запровадження нових форм договірних відносин, що можуть
привести до певних податкових наслідків.
На наведених чотирьох етапах особливістю інформаційного забезпечення
податкового менеджменту є те, що основними джерелами є чинне законодавство, а
методи аналітичних процедур ґрунтуються на варіативних розрахунках, їх порівнянні
та застосуванні SWOT – аналізу.
На п'ятому етапі доцільно розглянути питання про раціональне розміщення
активів і прибутку підприємства, виплату дивідендів засновникам, маючи на увазі не
тільки передбачувану прибутковість інвестицій, але і податки, що сплачуються за
умови отримання цього прибутку. Так, при прийнятті рішень щодо виплати дивідендів
є необхідним врахувати «податок на дивіденди».
Таким чином, якщо перші два етапи податкового менеджменту відбуваються
тільки одноразово на момент реєстрації підприємства або на момент перереєстрації, то
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етапи 3-5 відносяться до середньопоточного, але не оперативного податкового
менеджменту.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Податковий менеджмент,
безпосередньо пов'язаний з підприємницькою діяльністю підприємства, є оперативним.
Він повинен здійснюватися у процесі поточної господарської діяльності на всіх її
рівнях і етапах як неодмінний і безпосередній її елемент. Прийняття рішень стосовно
оподаткування у ході комерційної діяльності, на нашу думку, має на меті упередження
штрафних санкцій та оптимізації договірних відносин і розрахункових операцій, що
може бути здійснено при розробці облікової політики за тими аспектами, що
потребують повсякденного контролю. Відповідно інформаційне забезпечення
оперативного податкового менеджменту пов’язується, в першу чергу, з формуванням
податкового аспекту облікової політики у розрізі основних податків та етапів
податкового менеджменту. У цьому зв’язку напрямами подальших наукових
досліджень є розробка організаційних та методичних підходів до формування облікової
політики за податковим аспектом.
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Information Support of Tax Management
The application of the tax management system at enterprises is an integral part of modern management
of commercial activity of the subject of taxation. Therefore, the study of information support of tax management
is relevant, and the development of trends for its optimization at the level of economic entity’s activity is
practical. There are organizational problems of information support of tax management at the level of economic
entities. The problems are due to the presence of discussion points and unsolved issues at the theoretical and
methodological levels. This requires research in this direction. These considerations determine the relevance of
the research topic. The current market situation causes the emergence of new tasks concerning solving the
problems of information support management. So, it is necessary to study information support of tax
management of enterprises according to the business importance for the Ukrainian economy. The objective of
this publication is to determine organizational and methodological components of information support of tax
management of enterprises.
The most important element of information support of tax management is information on financial and
managerial accounting. In Ukraine, according to the experts in the sphere of accounting, there has been a
negative trend in the direction of accounting work to ensure fiscal requirements. This has led to the negligence of
financial accounting standards. In turn, after the introduction of tax legislation that maximally brings closer the
formation of turnover for taxation to the requirements of financial accounting, it is problematic at the level of the
subject of taxation to comply with the norms of standards for the formation of financial statements.
Tax management which is directly related to the entrepreneurial activity of the enterprise is operational.
It should be carried out in the process of current economic activity at all its levels and stages as its indispensable
and direct element. In our opinion, taking decisions regarding taxation in commercial activity is intended to
prevent penalties and to optimize contractual relations and settlement transactions. That can be made in the
process of development of accounting policies. Accordingly, we associate information support of operational tax
management with the formation of tax aspect of accounting policy in the context of underlying taxes and the
stages of tax management. In this regard, the trends of further research will include development of
organizational and methodological approaches to the formation of accounting policies according to the tax
aspect.
information support, tax management, tax reporting, accounting for taxation purposes
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Виконання завдань з аудиту елементів та статей фінансової звітності
як окремих об’єктів: вимоги та рекомендації Міжнародних стандартів
аудиту
У статті систематизовано вимоги Міжнародних стандартів аудиту в контексті виконання завдань
з аудиту окремих фінансових звітів, окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту задля
обґрунтування напрямів розвитку організаційного та методичного забезпечення таких завдань. Уточнена
класифікація аудиторських послуг з метою чіткого їх виокремлення в складі завдань з аудиту.
Запропонована їх додаткова деталізація. Обґрунтовано, що організаційні етапи та методика виконання
таких завдань мають регламентувати відносини із управлінським персоналом і включати всі специфічні
етапи, які вимагаються в процесі проведення аудиту всієї фінансової звітності, зокрема, розгляд
шахрайства, законодавчих та нормативних актів, операцій та відносин із пов’язаними особами, облікових
оцінок, подальших подій, іншої інформації, безперервності діяльності тощо.
аудиторські послуги, Міжнародні стандарти аудиту, завдання з аудиту, окремий фінансовий звіт,
елемент фінансового звіту, стаття фінансового звіту, рахунки фінансового звіту
О. С. Роева
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского,
г.Кривой Рог, Украина

Выполнение заданий по аудиту отдельных элементов и статей финансовой
отчетности как отдельных объектов: требования и рекомендации Международных
стандартов аудита
В статье систематизированы требования Международных стандартов аудита в контексте
выполнения заданий по аудиту отдельных финансовых отчетов, отдельных элементов, счетов или статей
финансового отчета для обоснования направлений развития организационного и методического
обеспечения таких заданий. Уточнена классификация аудиторских услуг с целью четкого их выделения в
составе заданий по аудиту. Предложена их дополнительная детализация. Обосновано, что
организационные этапы и методика выполнения таких заданий должны регламентировать отношения с
руководством и включать все специфические этапы, требуемые в процессе проведения аудита всей
финансовой отчетности, а именно: рассмотрение мошенничества, законодательных и нормативных
актов, операций и отношений со связанными лицами, учетных оценок, дальнейших событий, другой
информации, непрерывности деятельности и т.д.
аудиторские услуги, Международные стандарты аудита, задания по аудиту, отдельный
финансовый отчет, элемент финансового отчета, статья финансового отчета, счета финансового
отчета

Постановка проблеми. З позицій забезпечення інтересів широкого кола
користувачів найважливішим є аудит повного комплекту фінансової звітності. Проте,
специфічні потреби окремих користувачів зумовлюють проведення аудиту лише
окремих об’єктів бухгалтерського обліку та звітності.
Міжнародні стандарти аудиту (МСА) серій 100-700 застосовуються до аудиту
фінансової звітності та мають бути в разі необхідності належним чином адаптовані для
проведення аудитів іншої історичної фінансової інформації. МСА 805 «Особливі
положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або
статей фінансового звіту» (далі МСА 805) розглядає особливі положення використання
вищезазначених МСА під час аудиту окремого фінансового звіту або окремого
елемента, рахунку або статті фінансового звіту. Нова редакція МСА 805, яка
представлена в Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого
___________
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надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 року [8, с. 973-1000], чинна
для аудитів окремих фінансових звітів або окремих елементів, рахунків і статей за
періоди, що закінчуються 15 грудня 2016 р. або пізніше.
Отже, з одного боку, виділення одного об’єкту має спростити роботу аудитора,
оскільки можна сконцентруватися лише на вузькому колі операцій, процесів тощо. Але
з іншого, орієнтація МСА на регламентування питань, пов’язаних з проведення завдань
з аудиту всього пакету фінансових звітів, викликає проблеми при їх практичному
застосуванні в процесі виконання завдань з аудиту лише окремих статей, рахунків,
елементів фінансових звітів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем виконання
аудиту за конкретними об’єктами здійснюються за двома напрямками: по-перше,
визначення об’єктів, на які розповсюджується дія саме МСА, і об’єктів, перевірка яких
регламентується Міжнародними стандартами завдань з надання впевненості; по-друге,
розробка організаційних та методичних засад аудиту об’єктів за чисельними
класифікаціями, які представлені в навчальній та науковій літературі.
Саме другий напрям дослідження переважав і переважає в останні роки, завдяки
чому в сфері аудиту та аудиторських послуг в цілому сформовано значний масив
методичних розробок. Зокрема, узагальнення основних ознак класифікацій об’єктів
аудиту в економічній літературі показало, що таких ознак та видів виділяють в
кількості 17 та 89 од. відповідно, а саме: стадії розширеного виробництва суспільно
необхідного продукту (4 види), відношення до фінансово-господарської діяльності
підприємства (3 види), складність (9 видів), структура (2 види), сфера господарювання
(вид, галузь діяльності) (8 видів), цикли господарських операцій (4 види), час
здійснення операцій (6 видів), характер оцінки (3 види), вид (23 види), система
бухгалтерського обліку та звітності (6 видів), ресурси процесу праці (3 види), види
виробництв та господарств (3 види), системи управління (2 види), елементи системи,
які характеризують фінансово-господарську діяльність суб’єкта аудиту (4 види), зміст
(4 види), термін перебування об’єктів у полі діяльності аудиту (3 види), відношення
об’єктів до різних видів аудиту (2 види) [1, с. 280-284]. Серед досліджень, присвячених
методикам окремих об’єктів, варто виокремити підручники, навчальні посібники та
монографії Г.М. Давидова [5], Н.І. Дорош [6], О.А. Петрик [2; 3], О.Ю. Редька [3], І.К.
Дрозд [4], Г.Б. Назарової [4; 5], Н.С. Шалімової [4; 5], Л.П. Кулаковської та Ю.П. Пічи
[7] та інших вітчизняних науковців. Багато уваги приділяється розробкам методик
аудиту окремих об’єктів і в дисертаційних роботах, зокрема, детальне дослідження
організаційних та методичних засад аудиту зроблено Н.М. Проскуріною [9]. Проте,
запропоновані та використовувані на практиці методики перевірки різних об’єктів
аудиту зорієнтовані, в основному, на розкриття змісту саме аудиторських процедур і
потребують постійного удосконалення в частині організаційних положень задля повної
відповідності вимогам сучасних Міжнародних стандартів, які прийняті в Україні як
національні із 2003 р. та постійно переглядаються та редагуються Міжнародною
Федерацією Бухгалтерів.
Перший же напрям поки представлений недостатньо. Зокрема, дослідження
основних видів аудиторських послуг та їх порівняння за критеріями, які сформовані з
використанням обов’язкових елементів, пропонується Г.М. Давидовим [5, с. 81-84,
104113]. Шалімовою Н.С. та Андрощук І.І. здійснено систематизацію характеристик
«історичної фінансової інформації» та форм її структурованого подання як
визначального критерію класифікації завдань з аудиту, огляду та інших завдань з
надання впевненості і на цій основі запропоновано два підходи щодо визначення
терміну «історична фінансова інформація»: вузький, коли термін «історична фінансова
інформація» обмежується лише повним комплектом фінансової звітності, окремим
фінансовим звітом, рахунком, статтею або елементом фінансової звітності, та широкий,
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який передбачає використання обов’язкових характеристик історичної фінансової
інформації як основи для виділення різних її груп, форм структурованого подання та
алгоритму обрання об’єктів, які можуть бути предметом різних завдань з надання
впевненості [10].
Віддаючи належне здобуткам вказаних вчених у сфері виконання аудиту та
аудиторських послуг, слід зазначити, що розвиток теоретичних, методичних і
організаційних засад виконання завдань з аудиту окремих об’єктів з урахуванням вимог
МСА залишається важливою й актуальною науковою проблемою, вирішення якої
окреслило цільову спрямованість даного дослідження.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є систематизація вимог та
рекомендацій МСА, зокрема МСА 805, в контексті виконання завдань з аудиту окремих
фінансових звітів, окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту задля
обґрунтування напрямів розвитку організаційного та методичного забезпечення таких
завдань.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи питання виконання завдань з
аудиту окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей
фінансового звіту можна виділити такі, які потребують чіткого вирішення:
– які об’єкти можуть розглядатися як такі, які підпадають під дію МСА 805;
– чи є можливим з практичної точки зору проведення аудиту такого об’єкту;
– які положення МСА слід застосовувати в обов’язковому порядку, які – ні, а які
потрібно адаптувати з урахуванням конкретного компоненту, елементу, рахунку або
статті фінансової звітності.
При цьому слід враховувати можливість існування двох ситуацій:
1) аудитор виконує аудит повного комплекту фінансової звітності і додатково –
аудит окремого звіту, елементу, статті або рахунку;
2) аудитор виконує аудит окремого звіту, елементу, статті або рахунку і не
залучений до аудиту повного комплекту фінансової звітності.
Розглядаючи питання визначення об’єктів, які підпадають під дію МСА 805,
слід зазначити, що потрібно більш деталізувати види завдань з аудиту історичної
фінансової інформації. Фактично в складі завдань з аудиту доцільно виділити такі види
завдань:
1) завдання з аудиту повного комплекту фінансової звітності;
2) завдання з аудиту іншої історичної фінансової інформації, яка стосується
фінансової звітності, в т.ч.:
– завдання з аудиту окремого компоненту (форми) фінансового звіту;
– завдання з аудиту окремого елементу фінансових звітів;
– завдання з аудиту окремої статті фінансових звітів;
– завдання з аудиту окремого рахунку фінансових звітів.
Враховуючи умови виконання таких завдань доцільно виділити такі їх додаткові
види:
1) залежно від кількості виконуваних завдань з аудиту та їх взаємозв’язку;
– індивідуальне завдання з аудиту окремих звітів, елементів, статей та
рахунків, яке виконується окремо і не пов’язано з іншими аудиторськими послугами;
– інтегроване завдання з аудиту окремих звітів, елементів, статей та рахунків,
яке виконується одночасно з виконання завдання з аудиту повного комплекту
фінансових звітів;
2) залежно від кількості об’єктів, стосовно яких виконується завдання:
– одиничне завдання з аудиту, в рамках якого здійснюється перевірка лише
одного окремого звіту або статті, рахунку, елементу;
– комплексне завдання з аудиту, в рамках якого здійснюється перевірка
декількох компонентів фінансових звітів, рахунків, статей, елементів.
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Ціллю аудитора під час застосування МСА під час аудиту окремого фінансового
звіту або окремого елемента, рахунку чи статті фінансового звіту є належний розгляд
особливих положень щодо:
– прийняття завдання;
– планування та проведення цього завдання;
– формування думки та складання звіту щодо окремого фінансового звіту або
окремого елемента, рахунку або статті фінансового звіту.
В МСА 805 особливі положення щодо прийняття такого завдання обмежені
такими питаннями:
– умови застосування МСА;
– прийнятність концептуальної основи фінансової звітності;
– форма звітів;
– форма думки.
Розглянемо, кожне з цих положень окремо.
Так, розкриваючи умови застосування МСА, зазначається, що МСА складені у
контексті аудиту фінансової звітності і вони мають бути належним чином адаптовані,
як того вимагають обставини, при застосовуванні в процесі аудиту іншої історичної
фінансової інформації, такої як окремий фінансовий звіт або окремий елемент
фінансового звіту. В Додатку 1 до МСА 805 наведено приклади такої іншої історичної
фінансової інформації: дебіторська заборгованість, резерв щодо сумнівної дебіторської
заборгованості, запаси, зобов’язання за нараховані пільги щодо приватного пенсійного
забезпечення, відображена у звіті вартість ідентифікованих нематеріальних активів або
зобов’язання за «понесені, але не відображені» претензії у страховому портфелі,
включаючи відповідні примітки; перелік зовнішніх активів та доходу з приватного
пенсійного забезпечення, включаючи відповідні примітки; перелік чистих
матеріальних активів, включаючи відповідні примітки; перелік витрат стосовно
орендованої нерухомості, включаючи пояснювальні примітки; перелік участі в
прибутку або бонуси співробітникам, включаючи пояснювальні примітки.
МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно
до Міжнародних стандартів аудиту» вимагає, щоб аудитор дотримувався всіх МСА, які
є доречними для аудиту (МСА 200, п. 18). Відповідно від аудитора вимагається
дотримання, по-перше, відповідних етичних вимог, включаючи вимоги щодо
незалежності, що стосуються завдань з аудиту фінансової звітності, по-друге, усіх
МСА, які є доречними для аудиту. Стандарт також вимагає від аудитора дотримання
кожної вимоги будь-якого МСА, крім випадків, якщо за обставин аудиту увесь МСА не
є доречним або вимога такого МСА не є доречною, оскільки вона залежить від умови,
якої не існує. За виняткових обставин аудитор може вважати за потрібне відступити від
відповідної вимоги МСА, виконуючи альтернативні процедури для досягнення цілі цієї
вимоги (МСА 200, параграф 14, 18 та 22-23).
В разі аудиту окремого фінансового звіту або окремого елемента фінансового
звіту ця вимога застосовується незалежно від того, чи залучений аудитор також до
аудиту повного комплекту фінансової звітності суб’єкта господарювання. Якщо
аудитор не залучений до аудиту повного комплекту фінансової звітності, аудитор
повинен визначити, чи можливо з практичної точки зору проведення аудиту окремого
фінансового звіту або окремого елемента тієї фінансової звітності відповідно до МСА.
Річ у тім, що дотримання вимог всіх МСА, що доречні до аудиту окремого фінансового
звіту або окремого елемента фінансового звіту, може бути неможливим з практичних
міркувань, якщо аудитора також не залучено до аудиту повного комплекту фінансової
звітності суб’єкта господарювання. У такому разі аудитор часто не може отримати
такого ж рівня розуміння суб’єкта господарювання та сфери його діяльності,
включаючи його систему внутрішнього контролю, як аудитор, який здійснює аудит
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повного комплекту фінансової звітності суб’єкта господарювання. Аудитор також може
мати труднощі з отриманням аудиторських доказів щодо загальної якості облікових
записів або іншої облікової інформації, які були б отримані під час проведення аудиту
повного комплекту фінансової звітності
Прийнятність концептуальної основи фінансового звітування. МСА 210
«Узгодження умов завдань з аудиту» вимагає, щоб аудитор визначив, чи є прийнятною
концептуальна основа фінансового звітування, яку слід застосовувати при складанні
фінансової звітності (МСА 210, п. 6а). У випадку аудиту окремого фінансового звіту
або окремого елемента фінансового звіту це передбачає визначення того, чи приведе
застосування концептуальної основи фінансового звітування до адекватного розкриття
інформації, що дасть змогу визначеним користувачам зрозуміти інформацію, яку надає
фінансовий звіт або його елемент, а також вплив суттєвих операцій і подій на
інформацію, надану у фінансовому звіті або його елементі.
Окремий фінансовий звіт або окремий елемент фінансової звітності може бути
складений відповідно до спеціальної концептуальної основи фінансового звітування,
що ґрунтується на концептуальній основі фінансового звітування, встановленій
уповноваженою та визнаною організацією, яка розроблює стандарти, щодо складання
повного комплекту фінансової звітності (наприклад, МСФЗ). В такому випадку
визначення прийнятності застосовної концептуальної основи може включати розгляд
того, чи містить така концептуальна основа усі вимоги концептуальної основи, на якій
вона ґрунтується, що є доречними при поданні окремого фінансового звіту або
окремого елемента фінансового звіту, що надає адекватні розкриття.
Форма звітів та форма думки. МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»
вимагає, щоб узгоджені умови завдань з аудиту містили опис очікуваної форми звітів,
що будуть складені аудитором (МСА 210, п. 10). У разі проведення аудиту окремого
фінансового звіту або окремого елемента фінансового звіту аудитор має розглянути, чи
є очікувана форма висловлення думки прийнятною за таких обставин.
Форма думки, що буде висловлена аудитором, буде залежати від застосовної
концептуальної основи фінансового звітування та будь-якого застосовного
законодавчого або нормативного акту (МСА 200, п.8). Згідно з МСА 700 «Формування
думки та складання звіту щодо фінансової звітності»:
1) у разі висловлення немодифікованої думки щодо повного комплекту
фінансової звітності, складеного відповідно до концептуальної основи достовірного
подання, в думці аудитора, якщо інше не вимагається законодавчим або нормативним
актом, використовується одне з наведених нижче формулювань:
– фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
відповідно до [застосовна концептуальна основа фінансового звітування]; або
– фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про...
відповідно до [застосовна концептуальна основа фінансового звітування];
2) у разі висловлення немодифікованої думки щодо повного комплекту
фінансової звітності, складеного відповідно до концептуальної основи дотримання
вимог, в аудиторській думці зазначається, що фінансова звітність складена у всіх
суттєвих аспектах відповідно до [застосовна концептуальна основа фінансового
звітування] (МСА 700, п. 25-26).
У разі аудиту окремого фінансового звіту або окремого елемента фінансового
звіту використана концептуальна основа фінансового звітування може не чітко
визначати подання фінансового звіту або окремого елемента фінансового звіту. Це
може мати місце, якщо застосовна концептуальна основа фінансового звітування
встановлена вповноваженою та визнаною організацією, яка розробляє стандарти
складання повного комплекту фінансової звітності (наприклад, МСФЗ). Тому, аудитор
розглядає, чи очікувана форма думки є прийнятною у зв’язку із застосовною
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концептуальною основою фінансового звітування. Чинники, що можуть вплинути на
міркування аудитора щодо використання формулювання «відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах» чи «надає правдиву та неупереджену інформацію» в звіті аудитора,
містять таке:
1) чи застосовна концептуальна основа фінансового звітування обмежується
прямо чи опосередковано складанням повного комплекту фінансової звітності;
2) чи окремий фінансовий звіт або окремий елемент фінансового звіту:
– повністю відповідає кожній із цих вимог концептуальної основи, доречної
щодо окремого фінансового звіту або окремого елемента, а також подання фінансового
звіту або окремого елемента фінансового звіту включає відповідні розкриття
інформації;
– якщо потрібно досягти достовірного подання, надає розкриття на додаток до
тих розкриттів, яких потребує концептуальна основа, або у виняткових обставинах
відхиляється від вимог концептуальної основи.
Рішення аудитора щодо очікуваної форми думки є питанням професійного
судження. На нього може вплинути той факт, чи застосування формулювання
«відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах» або «надає правдиву та
неупереджену інформацію» в аудиторській думці щодо окремого фінансового звіту або
окремого елемента фінансового звіту, складеного відповідно до концептуальної основи
достовірного подання, є загальноприйнятим.
При плануванні та проведенні аудиту окремого фінансового звіту або окремого
елемента фінансового звіту аудитор має адаптувати усі МСА, доречні для проведення
аудиту, як того потребують обставини завдання, враховуючи те, що МСА вимагають
від аудитора планування та проведення аудиту фінансового звіту або елемента з метою
отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі, на яких ґрунтується
думка щодо фінансового звіту або елемента.
Зазначено, що доречність кожного МСА потребує уважного розгляду, адже
навіть, коли тільки окремий елемент фінансового звіту є предметом аудиту, такі МСА,
як МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони» та МСА 570 «Безперервність
діяльності», можуть бути доречними. Причина цього полягає в тому, що елемент може
бути викривлений у результаті шахрайства, впливу операцій із пов’язаними сторонами
або в разі неправильного застосування принципу безперервності діяльності як основи
для бухгалтерського обліку згідно з концептуальною основою фінансового звітування.
Додаткові положення в контексті визначення доречності окремих МСА
передбачені для випадків повідомлень інформації стосовно недоліків в системі
внутрішнього контролю та письмових запевнень управлінського персоналу. МСА 260
«Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями» вимагає
від аудитора визначити належну особу (осіб) у структурі управління суб’єкта
господарювання, якій слід повідомляти інформацію (п.11). У деяких випадках усі ті,
кого наділено найвищими повноваженнями, беруть участь в управлінні суб’єктом
господарювання, і застосування вимог до повідомлення інформації, модифікується для
врахування такої ситуації (МСА 260, п. 10, 13). Підкреслено, що коли повний комплект
фінансової звітності також складається суб’єктом господарювання, ця особа (особи),
відповідальна за нагляд над складанням окремого фінансового звіту або окремого
елементу, може не бути той самою, яка наділена найвищими повноваженнями за нагляд
над складанням повного комплекту фінансової звітності.
Письмові запевнення управлінського персоналу щодо повного комплекту
фінансової звітності, які мають подаватися відповідно до вимог МСА 580 «Письмові
запевнення» мають бути замінені на письмові запевнення щодо подання окремого
фінансового звіту або окремого елемента відповідно до застосовної концептуальної
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основи фінансового звітування.
Окремий фінансовий звіт, який міститься в повному комплекті фінансової
звітності, а також багато окремих елементів цієї фінансової звітності, включаючи
відповідні розкриття інформації, є взаємопов’язаними. Відповідно під час проведення
аудиту окремого фінансового звіту або окремого елемента фінансового звіту аудитор
не може розглядати фінансовий звіт та елемент окремо. Отже, аудитору може бути
потрібно виконати процедури щодо взаємопов’язаних статей, щоб досягнути цілі
аудиту.
Крім того, суттєвість, визначена для окремого фінансового звіту або окремого
елемента фінансового звіту, може бути нижчою, ніж суттєвість, визначена для повного
комплекту фінансової звітності суб’єкта господарювання; ці чинники вплинуть на
характер, своєчасність та обсяг аудиторських процедур, а також на оцінку
невиправлених викривлень.
При формуванні думки та складанні звіту щодо окремого фінансового звіту або
елемента фінансового звіту аудитор повинен застосовувати вимоги МСА 700
«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», та, коли це
необхідно, вимоги МСА 800 «Особливі положення – аудити фінансової звітності,
складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»
(переглянутий), що належним чином адаптовані відповідно до обставин завдання. В
МСА 805 запропоновані приклади звітів незалежного аудитора. Також рекомендовано
застосовувати вимоги інших МСА щодо звітування, адаптовані за необхідності до
обставин завдання, та скористатися прикладами, які наведені в додатках до МСА 700
«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 570 «Безперервність
діяльності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» та МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності»
вимагає від аудитора під час формування думки оцінити, чи фінансова звітність надає
адекватні розкриття, що дають змогу визначеним користувачам зрозуміти вплив
суттєвих операцій і подій на інформацію, надану у фінансовій звітності (МСА 700,
п.13). У разі аудиту окремого фінансового звіту або окремого елемента фінансового
звіту важливо, щоб фінансовий звіт або окремий елемент фінансового звіту, з
урахуванням вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування
надавали адекватні розкриття, які дадуть можливість визначеним користувачам
зрозуміти інформацію, надану у фінансовому звіті або елементі, а також вплив суттєвих
операцій і подій на інформацію, надану у фінансовому звіті або елементі.
Окрема увага приділена таким питанням: формат та зміст звіту незалежного
аудитора, безперервність, ключові питання аудиту, інша інформація, повне ім’я
партнера із завдання.
Підкреслено, що залежно від застосовної концептуальної основи фінансового
звітування, використаної при складанні окремого фінансового звіту або окремого
елемента фінансового звіту, може бути потрібним адаптувати, за необхідності: опис
відповідальності управлінського персоналу (МСА 700, п.34) стосовно безперервності
діяльності у звіті аудитора та опис відповідальності аудитора (МСА 700, п. 39).
МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності»
вимагає від аудитора повідомляти інформацію з ключових питань аудиту відповідно до
МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного
аудитора» для завдань з аудиту повного пакета фінансової звітності загального
призначення суб’єктів господарювання, цінні папери яких допущені до організованих
торгів (МСА 700, п. 30). Для аудитів окремого фінансового звіту або окремого елемента
фінансового звіту положення МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань
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аудиту в звіті незалежного аудитора» застосовується лише якщо повідомлення
інформації з ключових питань аудиту у звіті аудитора щодо таких фінансових звітів або
елементів вимагається законодавчим чи нормативним актом, або якщо аудитор іншим
чином вирішує повідомити про ключові питання аудиту. В такому випадку, коли
ключові питання аудиту повідомляються у звіті аудитора щодо окремого фінансового
звіту або окремого елемента фінансового звіту, МСА 701 «Повідомлення інформації з
ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора» застосовується у повному
обсязі (МСА 700, п. 31).
МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» розглядає
відповідальність аудитора щодо іншої інформації. В контексті цього МСА, звіти, що
містять або подаються разом з окремим фінансовим звітом або окремим елементом
фінансового звіту, метою якого є надати власникам (або подібним зацікавленим особам) інформацію з питань, наведених в окремому фінансовому звіті або окремому
елементі фінансового звіту, вважаються річними звітами для мети застосування МСА
720. Якщо аудитор визначає, що суб’єкт господарювання планує видати такий звіт,
вимоги МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» застосовуються
до аудиту окремого фінансового звіту або елемента.
Вимога МСA 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової
звітності» включати до звіту аудитора повне ім’я партнера із завдання також
застосовується до аудитів окремих фінансових звітів або окремих елементів фінансових
звітів суб’єктів господарювання, цінні папери яких допущені до організованих торгів
(МСА 700, п. 46). Аудитор може бути зобов’язаний законодавчим чи нормативним
актом включати повне ім’я партнера із завдання до звіту аудитора або аудитор може
вирішити зробити це при складанні звіту щодо окремого фінансового звіту або
елемента фінансового звіту суб’єктів господарювання, що не є суб’єктами
господарювання, цінні папери яких допущені до організованих торгів.
В МСА 805 наведено три приклади звітів незалежного аудитора, які доповнені
стислим викладом обставин завдання, аналіз яких дозволяє виділити ключові аспекти,
на які акцентується увага в МСА 805 (табл. 1). Аналізуючи зміст обставин, які
визначають умови виконання завдань з аудиту окремих звітів, елементів, статей та
рахунків, можна зробити висновок, що вони стосуються в основному регламентації
відносин із управлінським персоналом, додаткової відповідальності та спеціальних
умов виконання завдання, що визначає, в першу чергу, організаційні аспекти виконання
такого завдання.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження
показало, що незважаючи на існування різноманітних класифікацій аудиту, потребує
уточнення класифікація аудиторських послуг з метою чіткого виокремлення в складі
завдань з аудиту саме завдань з аудиту окремих фінансових звітів, рахунків, статей та
елементів фінансових звітів, які можуть бути додатково деталізовані на індивідуальні
та інтегровані, одиничні та комплексні.
Незважаючи на розробку значної кількості методик аудиту окремих об’єктів,
вони потребують удосконалення з метою приведення їх у повну відповідність із
вимогами МСА, саме в частині організаційних положень. Водночас серед МСА існує
лише один стандарт, який містить загальні вимоги до виконання завдань з аудиту
окремого фінансового звіту, окремих елементів, статей та рахунків, і які, в основному,
зводяться до рекомендації адаптації за потреб положень інших МСА.
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Таблиця 1 - Аналіз обставин, які визначають умови виконання завдань з аудиту відповідно до МСА 805
Звіт аудитора щодо окремого фінансового
звіту суб’єкта господарювання, що не є
суб’єктом господарювання, цінні папери
якого допущені до організованих торгів,
складеного відповідно до концептуальної
основи загального призначення

Види звітів

Ключові
аспекти
1
Мета

Чи
надавався
повний
комплект
Концептуальна
основа

Умови завдання

Форма думки
Етичні вимоги

Звіт аудитора щодо окремого фінансового
звіту суб’єкта господарювання, який не є
суб’єктом господарювання, цінні папери
якого допущені до організованих торгів,
складеного відповідно до концептуальної
основи спеціального призначення

2

3

Аудит
балансу
(тобто
окремого
фінансового звіту) суб’єкта господарювання,
що не є суб’єктом господарювання, цінні
папери якого допущені до організованих
торгів.
-

•

Баланс був складений управлінським
персоналом
суб’єкта
господарювання
відповідно до вимог концептуальної основи
фінансового звітування юрисдикції X, що є
доречними для складання балансу.
• Застосовна
концептуальна
основа
фінансового звітування є концептуальною
основою достовірного подання, розроблена з
метою
задовольнити
загальну
потребу
широкого кола користувачів у фінансовій
інформації.

•

•

•

Умови завдання з аудиту відображають
опис відповідальності за фінансову звітність
управлінського персоналу відповідно до МСА
210.
• Аудитор визначив, що є прийнятним
використати у думці аудитора вислів «подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах».
• Відповідні етичні вимоги, застосовні до
аудиту є вимогами конкретної юрисдикції.

Звіт аудитора щодо окремого елемента
фінансового звіту суб’єкта господарювання,
цінні папери якого допущені до
організованих торгів, складеного відповідно
до концептуальної основи спеціального
призначення
4

Аудит звіту про грошові надходження та
витрати (тобто окремого фінансового звіту)
суб’єкта господарювання, який не є суб’єктом
господарювання, цінні папери якого допущені
до організованих торгів.
•
Звіт аудитора щодо повного комплекту
фінансової звітності не надавався.

•

Фінансовий
звіт
складений
управлінським
персоналом
суб’єкта
господарювання відповідно до основи обліку
методом грошових надходжень та витрат з
метою надання кредитору інформації щодо
грошових потоків. Управлінський персонал має
право
вибору
концептуальної
основи
фінансового звітування.
•
Застосовна
концептуальна
основа
фінансового звітування є концептуальною
основою достовірного подання, призначеною
для задоволення потреб у фінансовій
інформації конкретних користувачів.

•

-

•

Аудитор визначив, що є прийнятним
використати у думці аудитора вислів «подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах».
•
Відповідні етичні вимоги, застосовні до
аудиту є вимоги конкретної юрисдикції.
•

229

Аудит
відомості
дебіторської
заборгованості (тобто, елемента. рахунку або
статті фінансового звіту).
-

Фінансова інформація була підготовлена
управлінським
персоналом
суб’єкта
господарювання відповідно до положень
фінансового
звітування.
встановлених
регуляторним органом з метою задоволення
вимог цього регуляторного органу.
•
Управлінський персонал не має права
вибору концептуальної основи фінансового
звітування
•
Застосовна
концептуальна
основа
фінансового звітування є концептуальною
основою дотримання вимог, розробленою для
задоволення потреб у фінансовій інформації
конкретних користувачів.
•
Умови завдання з аудиту відображають
опис відповідальності за фінансову звітність
управлінського персоналу відповідно до МСА
210.
Відповідні етичні вимоги. застосовні до
аудиту є вимогами конкретної юрисдикції.
•
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Продовження таблиці 1
1
Вид думки

Оцінка
безперервності
діяльності

Повідомлення
інформації

2
• На основі отриманих аудиторських доказів
аудитор дійшов висновку, що існує суттєва
невизначеність, пов’язана з подіями або
умовами, що може поставити під значний
сумнів здатність суб’єкта господарювання
продовжувати свою діяльність на безперервній
основі відповідно до МСА 570. Інформація про
суттєву невизначеність належно розкрита в
окремому фінансовому звіті.
-

Від аудитора не вимагалось та аудитор
самостійно не приймав рішення повідомляти
інформацію з ключових питань аудиту
відповідно до МСА 701 в контексті аудиту
балансу.
• Аудитор визначив, що інша інформація
відсутня (тобто вимоги МСА 720 не
застосовуються).
• Особи, відповідальні за нагляд щодо
фінансового звіту, не є особами, які
відповідають за складання фінансового звіту.
•

3
•
Аудитор дійшов висновку про надання
немодифікованої (тобто «чистої») думки на
основі отриманих аудиторських доказів.

На основі отриманих аудиторських
доказів аудитор дійшов висновку про
відсутність суттєвої невизначеності щодо подій
або умов, що може поставити під значний
сумнів здатність суб’єкта господарювання
продовжувати свою діяльність на безперервній
основі відповідно до МСА 570/
•
Від аудитора не вимагалось та аудитор
самостійно не приймав рішення повідомляти
інформацію з ключових питань аудиту
відповідно до МСА 701 в контексті аудиту
звіту про грошові надходження та витрати.
•
Аудитор визначив, що інша інформація
відсутня (тобто вимоги МСА 720 не
застосовуються).
•
Управлінський
персонал
несе
відповідальність за складання фінансового
звіту та нагляд над процесом фінансового
звітування щоб скласти цей фінансовий звіт.
•

Необхідність
дослідження
іншої інформації
Розподіл
відповідальності
щодо нагляду за
фінансовими
звітами та щодо
їх складання
Аудитор не має інших обов’язків щодо
Наявність інших • Аудитор не має інших обов’язків щодо •
обов’язків щодо звітування відповідно до вимог місцевого звітування відповідно до вимог місцевого
законодавства
законодавства.
звітування
•
Розповсюдження або використання звіту
Можливість
аудитора не обмежено.
розповсюдження
звіту
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі МСА 805 []

230

4
Аудитор дійшов висновку про надання
немодифікованої (тобто «чистої») думки на
основі отриманих аудиторських доказів.
•

На основі отриманих аудиторських
доказів аудитор дійшов висновку про
відсутність суттєвої невизначеності щодо подій
або умов. що може поставити під значний
сумнів здатність суб’єкта господарювання
продовжувати свою діяльність на безперервній
основі відповідно до МСА 570/
•
Від аудитора не вимагалось та аудитор
самостійно не приймав рішення повідомляти
інформацію з ключових питань аудиту
відповідно до МСА 701 в контексті аудиту
відомості дебіторської заборгованості.
•
Аудитор визначив. що інша інформація
відсутня (тобто вимоги МСА 720 не
застосовуються).
•
Особи, відповідальні за нагляд щодо
фінансового звіту, не є особами, які
відповідають за складання фінансового звіту.
•

Аудитор не має інших обов’язків щодо
звітування відповідно до вимог місцевого
законодавства.
•
Розповсюдження
звіту
аудитора
обмежено.
•

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 34

Отже, організаційні етапи та методика виконання таких завдань мають включати
всі специфічні етапи, які вимагаються в процесі проведення аудиту всієї фінансової
звітності, зокрема, розгляд шахрайства, законодавчих та нормативних актів, отримання
письмових запевнень, виконання досліджень пов’язаних осіб, облікових оцінок,
подальших подій, іншої інформації, питань, пов’язаних з безперервністю діяльності
тощо. Значна увага в МСА 805 приділена питанням складання звіту щодо повного
комплекту фінансової звітності суб’єкта господарювання та щодо окремого
фінансового звіту або окремого елемента фінансового звіту у випадку, якщо такі
завдання виконуються одночасно. Незважаючи на те, що виконання таких інтегрованих
завдань не є традиційним для українського ринку аудиторських послуг, дослідження їх
особливостей є важливим напрямком подальших досліджень.
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Olha Roieva
Donetsk National University of economics and trade named after Mykhailo Tugan –Baranovsky, Kryvyi Rih,
Ukraine

Conducting the Engagements of Audit of Specific Elements and Items of a Financial
Statement as a Separate Objects: Requirements and Recommendations of International
Standards on Auditing
Selecting one object should simplify the auditor's work, since there is an opportunity to concentrate only
on a narrow circle of operations, processes, etc. But on the other hand, the orientation of the International
Standards on Auditing on regulating issues related to the audit engagements of the audit of entity’s complete set
of financial statements, causes problems in their practical application in the process of conducting audits of
certain articles, accounts, elements, items of financial statements. The purpose of this study is to systematize the
requirements and recommendations of the International Standards of Auditing (ISA), in particular ISA 805
"Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a
Financial Statement", in the context of conducting of audits of single financial statements, items, accounts or
articles of the financial statements in order to elaborate the directions of the development of organizational and
methodological support for such engagements.
It is substantiated that in spite of the existence of various audit classifications, the classification of audit
services needs to be clarified in order to clearly distinguish the engagements of audit of single financial
statement, accounts, articles and elements of financial statements. Their additional detailing into individual and
integrated engagements, individual and complex engagements are offered. It is substantiated that the
organizational stages and methods of conducting such engagements should regulate relations with management
personnel and include all the specific stages required in the process of audit of financial statements, in
particular, the consideration of fraud, legislative and regulatory acts, the conducting of studies of related parties,
accounting estimates, including fair value accounting estimates, subsequent events, other information, going
concern, etc.
A significant attention in ISA 805 "Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and
Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement" is devoted to the issue of an auditor’s report on
the entity’s complete set of financial statements and on a single financial statement or on a specific element of
those financial statements in case if such engagements are performed simultaneously. Despite the fact that the
implementation of such integrated engagements is not traditional for the Ukrainian market of audit services, the
study of their features is an important direction for further research.
audit services, International Standards on Auditing, audit engagement, single financial statements,
element of a financial statement, item of a financial statement, account of a financial statement
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Т.В. Мугденко
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Управління проектами банку в період трансформації
У статті досліджується управління проектами банку в період трансформації. Проаналізовано
сутність трансформації. Визначено ключові фактори, які гальмують сталий розвиток банківської
системи. Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів. Досліджено гнучку методологію управління
проектами Scrum. Проаналізовано особливості застосування Scrum. Створено модель застосування
Scrum в проектній діяльності банків.
управління проектами, банк, банківська система, період трансформації, Scrum
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Т.В. Мугденко
Киевский национальный торгово-экономический университет, м. Киев, Украина

Управление проектами банка в период трансформации
В статье исследуется управления проектами банка в период трансформации. Проанализирована
сущность трансформации. Определены ключевые факторы, которые тормозят устойчивое развитие
банковской системы. Проанализировано влияние глобализационных процессов. Исследована гибкая
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Постановка проблеми. Нині становище на фінансовому ринку не є стабільним.
Банківська система постійно змінюється під впливом внутрішніх чинників та
глобалізаційних процесів. Потреби ринку постійно змінюються, за таких умов класичне
довгострокове планування втрачає свою актуальність, оскільки подібні зміни важко
спрогнозувати.
Управління проектами безпосередньо пов’язано зі стратегією розвитку банку,
тому при його здійсненні варто орієнтуватись на ринкові потреби. Необхідно
розробити ефективний механізм реакції на зміни протягом всього життєвого циклу
проекту, призначення якого – мінімізувати негативний вплив зовнішнього середовища
проекту та швидко адаптуватись до умов ринку банківських послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика трансформаційних
змін банківської системи України широко досліджувалась в працях вітчизняних
науковців. Зокрема, Степанова В.О. дослідила особливості розвитку банківської
системи у період фінансово-економічної кризи та проаналізувала сучасний стан
банківської системи України [9, с. 177-181]. Коваленко В.В. акцентує увагу на
проблемах функціонування банківської системи, також в її праці було обґрунтовано
основні трансформаційні напрями забезпечення сталого розвитку банківської системи
України [4]. Огерчук М.О. досліджує теоретичні аспекти трансформації, а саме:
поняття, передумови, необхідність проведення трансформаційних процесів [6, с.371].
Довгань Ж.М. приділяє увагу особливостям трансформації банківської системи
України [7]. Щодо гнучких методів управління проектами та методології Scrum, то
дана тематика відображена в таких дослідженнях: у Ганзи І.В. було описано сутність
___________
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гнучкого управління проектами та проведено порівняльну характеристику її принципів
та традиційного управління проектами [3, с. 67-70]; Кулініч Т.В., Болібрух Л.І.
досліджували специфіку використання Scrum для розв’язання різноманітних завдань в
управлінні проектами на підприємствах [5]; у роботі Півень В.В. здійснено порівняння
технологій Scrum та діаграм Ганта [8]; Ярмолюк Д.І., Бурачек І.В. звернули увагу на
проблематику інтеграції методології Scrum у загальну систему менеджменту [11].
Але не заважаючи на значну кількість праць, присвячених даній проблематиці,
все ж таки в них не висвітлюються проблеми реалізації процесу управління проектами
в банку. Враховуючи те, що більшість банків нині під впливом зовнішніх факторів
вирішили трансформувати свою діяльність задля стабілізації свого стану, дослідження,
присвячені даній проблематиці, набувають особливої актуальності.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей
трансформаційних процесів банківської системи та аналіз гнучкої методології
управління з метою вдосконалення існуючого підходу до управління проектами банку.
Виклад основного матеріалу. Нині спостерігається чітка тенденція до
збільшення економічної та політичної нестабільності на національному, регіональному
та глобальному рівнях. Банківські системи, які акумулюють політичні,
макроекономічні та інституціональні ризики, в умовах зростаючої нестабільності
опиняються в найбільш несприятливому становищі. Виникнення нестабільності
безпосередньо у банківському секторі економіки призводить до негативних наслідків
розвитку економіки в цілому. Швидка зміна умов функціонування, вплив зовнішнього
середовища,
необхідність
внутрішніх
перетворень
зумовлюють
постійне
удосконалення банківської системи. Рівень розвитку економіки значною мірою
залежить від стану банківської системи. Ефективне функціонування банківської
системи – необхідна умова розвитку ринкових відносин в Україні [4]. На даний момент
вітчизняні банки знаходяться у стані трансформації.
Сутність трансформації полягає у зміні компонентів, параметрів, пропорцій і
зв’язків економічної системи у процесі переходу в новий якісний стан під впливом
зовнішнього середовища. Трансформаційний процес має динамічну природу, яка
виступає як процес і результат, що призводить до аналізу процесу зміни системи з
оцінкою її якісного стану. Основною метою трансформації є подолання негативних
наслідків економічної, екологічної та соціальної кризи в суспільстві задля забезпечення
економічної безпеки, ефективність управління якою залежить від урахування
комплексу факторів економічної, соціальної та екологічної спрямованості.
Під трансформацією банківської системи варто розуміти якісні та кількісні
перетворення в системі, зміну міжструктурних і міжсистемних зв’язків, а також
основних банківської системи, на будь-якому рівні, спрямованих на підвищення
надійності і стійкості, ліквідності та платоспроможності банківської системи України,
забезпечення достатньої капіталізації банківської системи та стабільної роботи
платіжної системи, захист інтересів кредиторів і вкладників, запобігання або подолання
кризових явищ у ній із урахуванням глобальних тенденцій на світовому фінансовому
ринку та національних особливостей економіки, підвищення ефективності діяльності,
зростання довіри до цих банківської системи внаслідок концентрації або розділення
капіталу, розширення або спеціалізації, переорієнтації діяльності банків, створення
банківських об’єднань, реорганізації діючих банків, зміни юридичного статусу
банківських установ або ліквідації [6].
Трансформаційні процеси найчіткіше проявляються в сучасних тенденціях,
спрямованих на стимулювання процесів концентрації і централізації капіталу у
банківській сфері. На думку Довгань Ж.М. саме консолідація істотно впливає на
розвиток банківської системи завдяки збільшенню концентрації капіталу і створенню
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стійкого та високо капіталізованого банківського сектору. Вітчизняний банківський
сектор не є концентрованим, характеризується низьким рівнем конкуренції і
банківський сектор України має значний потенціал трансформації банківської системи
саме в напрямі її концентрації [7].
Ключовими факторами впливу, які гальмують сталий розвиток банківської
системи, є [4]:
 наявність проблемних активів на балансі банків;
 відсутність фундаменту для сталого розвитку, а саме: замала база
заощаджень, обмежені джерела капіталу, зниження довіри до банківської системи;
 рівень захищеності прав учасників ринку – через відсутність відповідного
законодавства та низьку фінансову грамотність населення права учасників недостатньо
захищені;
 невідповідність корпоративного управління банків світовим практикам;
 розвиток фінансової інфраструктури не відповідає потребам банківського
сектору.
Щоб банківська система України здатна була виконувати її базові функції, треба
позбутися розчленування банківської системи і зробити її цілісною щодо свого
призначення, щоб кожен окремий банк і всі разом працювали в одному напрямі –
забезпечення фінансовими ресурсами української економіки, отримуючи при тому свої
прибутки. Це вимагає від банківської системи сформувати достатньо капіталізовану
банківську систему, обсяг якої здатний протистояти можливим ризикам, що, у свою
чергу, підвищуючи рівень довіри до банківських установ, дає їм змогу акумулювати
достатні обсяги довгострокових грошових ресурсів, які можуть бути інвестовані на
потреби реального сектору, зумовлюючи принципові можливості забезпечення
довготривалого і стійкого економічного зростання з усіма його бажаними наслідками
щодо забезпечення високої зайнятості та належних соціальних стандартів [6].
Трансформація також взаємопов’язана і з глобалізаційними процесами. Іноземні
банки відіграють роль провідників фінансової глобалізації і, з однієї сторони, сприяють
підвищенню міжбанківської конкуренції на міжнародному рівні, використанню нових
фінансових інструментів, розширенню переліку банківських послуг, інтенсифікації
притоку зарубіжного капіталу в різні сфери економіки України. Водночас лібералізація
доступу іноземного капіталу та зростання його частки в банківській системі України
викликає підвищення її нестабільності, а також загострення нових системних ризиків
внаслідок високої її вразливості до впливу дестабілізуючих зовнішніх факторів [7].
Глобалізаційні процеси спричиняють наступні зміни в банківському секторі [9]:
попиту
на
банківські
послуги
внаслідок
розвитку
 зростання
транснаціональних корпорацій та мережі їх філій за межами країни базування,
урізноманітнення послуг;
 модифікація стратегій банків, що обумовлена, перш за все, орієнтацією не
тільки на національну економіку, а й на зміни в економічній ситуації у світі загалом;
 уніфікація всього фінансового сектора економіки різних країн як при роботі
на внутрішньому, так і зовнішньому ринках;
 відсутність можливостей для національної економіки залишатися повністю
закритою від іноземного капіталу, оскільки щоразу більша кількість банків створюють
філії за кордоном, що веде до посилення конкуренції між ними.
Посилення міжнародного руху банківського капіталу потребує зваженої
державної регуляторної політики, спрямованої на запобігання впливу світових
фінансових криз та мінімізації ризиків залежного розвитку банківської системи [7].
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Банківський сектор України на сьогодні належним чином не виконує функцію
фінансового забезпечення стабільного економічного розвитку. Тому потрібно провести
низку заходів, пов’язаних із трансформацією банківської системи, які б ґрунтувались на
таких засадах, як світові умови глобального розвитку, національні пріоритети,
реальний стан економіки і суспільства.
На сьогодні стратегічними напрямами відновлення конкурентоспроможної та
ефективно функціонуючої банківської системи повинні стати [6]:
 формування внутрішнього довгострокового ресурсу;
 оптимізація діяльності банків з іноземним капіталом, що направлена на
виконання основної функції банківської системи – кредитування української
економіки;
 посилення нагляду за діяльністю банків на індивідуальній основі з акцентом
на відносні, а не кількісні показники;
 зупинення інфляційних процесів і мінімізація процентних ставок;
 формування інфраструктури ринку проблемних активів;
 розробка і реалізація довготермінових заходів із поетапним контролем
досягнення країною поставлених цих стратегічних цілей.
Підґрунтям трансформаційних процесів є нездатність адекватно реагувати на
зміни середовища і задовольнити зростаючі потреби суспільства, вичерпання
потенціалу розвитку, зовнішні виклики [7]. За таких умов банкам необхідно розробляти
ефективний механізм реагування на зміни при плануванні проектів. Враховуючи те, що
більшість проектів банку є довгостроковими (можуть тривати від кількох місяців до
декількох років), врахувати всі потенційні зміни в банківській системі досить складно.
Більше того, якщо не проводити моніторинг поточного ринкового стану протягом
всього життєвого циклу проекту, може статись так, що результат проекту втратить
свою актуальність для банку, оскільки ринкові умови змінились.
Управління проектами в такому динамічному середовищі потребує ефективного
механізму реакції на зміни та потенційні ризики. В умовах економічної нестабільності
більш доцільним є використання гнучких методик управління проектами, оскільки
класичні моделі управління не пристосовані до стрімких змін і призначені для
використання в більш стабільних умовах. Класичні підходи до управління проектами є
вже певною мірою застарілими і не відповідають сучасному рівню розвитку економіки.
Для них характерними є такі проблеми, як нерозуміння важливості поліпшення
комунікацій між виконавцями та керівництвом; бюрократизація; слабкий контроль над
взаєминами з партнерами; неготовність до мінливих умов ринку; неготовність до
впровадження інновацій в управлінні як з боку керуючої, так і з боку керованої
сторони; роз’єднаність зовнішніх і внутрішніх ланок управління [1]. В той час як
гнучке управління проектами дозволяє менеджеру на всіх рівнях запланованої роботи
ефективно керувати командою та швидко реагувати на зміни як ринкових умов, так і
бізнес-середовища [3].
Найпопулярнішою серед гнучких методологій є методологія Scrum. Scrum – це
підхід, який дозволяє вирішувати складні адаптивні проблеми і водночас продуктивно
та творчо розробляти продукти найвищої якості [10]. Scrum методологія була
розроблена Кеном Швабер і Джеффом Сазерлендом в 1993 році. Головна ідея
методології Scrum: коли б не був запущений проект, вам ніщо не заважає регулярно
перевіряти хід робіт і послідовно з'ясовувати: чи справляєтеся ви з завданням; чи в
потрібному напрямку рухаєтеся проект; чи створюєте саме те, що насправді хоче
отримати замовник [2].
Методологія Scrum передбачає поділ проекту на спринти. Спринт (Sprint) період часу, що необхідний для виконання визначеної кількості поставлених завдань.
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Спринт-планування – це різновид управлінської діяльності, спрямований на
розроблення параметрів, заходів, бюджетів, адміністративних важелів з метою
виконання завдань, передбачених у спринті. Визначення довжини спринту відбувається
за допомогою методу експертних оцінок, виходячи з загальної тривалості завдань
проекту та їх кількості, очікуваного складу команди виконавців [10]. У практиці
реалізації Scrum рекомендованою є довжина спринту у 2-4 тижні, але жорстких
обмежень не існує. Наприкінці кожного спринту оцінюються досягнення всієї команди
і визначається на скільки може бути прискореним темп роботи [8].
Завдяки постійному аналізу виконаної роботи і можливостям здійснювати
коригування напряму проекту між спринтами методологія дозволяє більш якісно
реалізувати проект. У методології Scrum команда є сомоорганізованою і
самокерованою. Команда в Scrum кроссфункціональна [2].
Scrum передбачає формування команди, що складається з власника продукту
(Product Owner), команди виконавців (Scrum Team) і Scrum-майстера (Scrum Master).
Власник продукту є керівником проекту, він висуває вимоги до результатів діяльності
команди, відповідає за вирішення ними поставлених завдань. Команда виконавців є
групою людей, які є безпосередніми виконавцями завдань із використанням Scrum та
використовують у своїй діяльності усі принципи Scrum–роботи [10]. Команда повинна
включати в себе лише добре підібраних, компетентних фахівців, які прагнуть до
саморозвитку, не бояться змін та можуть об’єктивно оцінити свої здібності та
можливості, які працюватимуть заради результату, а не заради самого процесу його
досягнення. Тобто у команді лише ті учасники, які передусім мають внутрішню
мотивацію [5].
Scrum-майстер – це керівник команди (проектний менеджер), який слідкує за
виконанням поставлених перед нею завдань [10]. Scrum-майстер забезпечує успішну
роботу команди та відповідає за створення сприятливих умов в колективі, Він має
постійно мотивувати працівників та спонукати їх до кращих результатів. При цьому
дана мотивація повинна бути не матеріальною, а внутрішньою, оскільки саме такий вид
мотивації є найефективнішим. Scrum-майстер повинен мотивувати працівників так,
щоб вони прагнули до саморозвитку і до якнайшвидшого та якісного досягнення
поставленого завдання. Scrum-майстер – це не менеджер, який управляє працівниками,
а людина, яка знищує всі перешкоди, що виникають на шляху до виконання
поставлених завдань [5].
Основним документом, що використовується в проекті, є Product Backlog. Він
являє собою предметне поле діяльності та визначає список завдань проекту. Product
Backlog – документ, який містить перелік всіх основних вимог до даного проекту [1].
Scrum-команда доповнює цей журнал оцінками вартості реалізації вимог. Список
повинен містити функціональні і технічні вимоги, необхідні для реалізації продукту. В
рамках кожного спринту інформація щодо його виконання фіксується в журналі
спринту - Sprint Backlog [11].
Застосування підходу Scrum в управлінні колективом передбачає щоденні
наради, зазвичай це зустрічі учасників команди, які тривають максимум 15 хв. і які
охоплюють обговорення усіх важливих питань, що стосуються реалізації проекту.
Scrum-майстер проводить наради (Scrum meetings) задля того, щоб слідкувати за
дотриманням принципів, в разі потреби розв’язати протиріччя та скерувати команду у
потрібному напрямку. Scrum-майстер задає три основні питання:
1. «Що Ви робили вчора задля виконання завдання?»
2. «Що робите сьогодні задля виконання завдання?»
3. «Що зробите завтра задля виконання завдання?»
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Ці наради дають можливість команді знати реальний стан роботи, оцінити її та
постійно спілкуватися. Учасники краще розуміють, скільки їм доведеться ще зробити
для здійснення завдань та наскільки вони близькі до представлення готового проекту.
По завершенню кожного спринту проводиться ретроспективна нарада. На ній
відбувається демонстрація результатів спринту. Метою таких демонстрацій є
ретроспективний аналіз, який проводиться самою командою. Важливим є обговорення
командою результатів спринту, оскільки воно дає змогу об’єктивно оцінити свою
роботу, зрозуміти, що потрібно вдосконалити, а що залишити як є. Особливим
моментом таких нарад є те, що відвідати їх може практично будь-хто: власник
продукту, працівники нижчих ланок, зацікавлені особи тощо. Після ретроспективної
наради останнього спринту результати проекту передаються власнику продукту [5].
Використання Scrum пов’язане із дотриманням Scrum-принципів. До них
належать прозорість (transparency), перевірка (inspection) та адаптація (adaptation).
Прозорість забезпечується формуванням команди, до якої залучається власник
продукту. Також для отримання прозорості важливим є єдине розуміння завдань усіма
учасниками команди, єдність термінології, критеріїв успішності тощо. Перевірка
реалізується через орієнтацію команди на спринт та його планування. У процесі
виконання і після завершення кожного із спринтів, передбачається оцінювання
виконання завдань спринту. Принцип адаптації говорить про те, що при потребі
відбувається коригування cпринту, зокрема робочих процесів, матеріалів тощо. Процес
коригування спрямований на зниження ризиків не результативного завершення
проектів [10].
Використання Scrum в управлінні проектами банку дозволить мінімізувати
негативний ефект трансформаційних процесів. Розподіл на спринти дозволяє зменшити
несприятливий вплив невизначеності. Оскільки поділ здійснюється на періоди
тривалістю 2-4 тижні відслідковувати тенденції, що притаманні сфері впровадження
проекту, значно легше, ніж прогнозувати їх в довгостроковій перспективі – при
використанні класичних методів проектного управління.
Гнучке управління проектами має великий потенціал при роботі саме в умовах
невизначеності, оскільки першочергова установка в роботі виконавців полягає в
усвідомленні того, що зміни є невід’ємною частиною роботи над проектом і те, що
планувати доцільно лише на короткий період часу, визначальну роль в ефективності
такого підходу має команда виконавців, які здатні взяти на себе відповідальність за
кінцевий результат [1].
Проте не варто обмежуватись лише інструментарієм Scrum, гнучкі підходи
допускають комбінування методів. Тобто можна поєднати вже існуючу методику
управління проектами банку з елементами методології Scrum. Результатом поєднання
буде модель управління проектами, яка дозволить детально спланувати проект за
звичними для виконавців проекту напрямами, реалізувати робочий процес ефективніше
та оптимізувати процес реагування на зміни за рахунок застосування інструментарію
методології Scrum.
Декомпозиція моделі управління проектами розроблена з допомогою
методології функціонального моделювання IDF0, демонструє, як саме можна поєднати
існуючі підходи до управління проектами в банку та Scrum (рис. 1). Розподіл проекту
на спринти в даній моделі є умовним і їх кількість може бути збільшена в залежності
від умов проекту. Спринт 1 пов’язаний з ініціацією проекту, його головними
завданнями є визначення основних вимог до проекту та створення реєстру зацікавлених
сторін. Наступні спринти пов’язані з плануванням та реалізацією проекту. В процесі
виконання спринтів всі характеристики проекту та зміни до них фіксуються в Product
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Backlog, прогрес реалізації кожного окремого спринту варто фіксувати в Sprint Backlog.
Деталізований опис стрілок діаграми декомпозиції наведений в табл. 1.

Рисунок 1 – Діаграма декомпозиції управління проектами банку з застосуванням Scrum
Джерело: розроблено авторами

Таблиця 1 – Стрілки до діаграми декомпозиції
Arrow Name
Arrow Definition
1
2
Документ, що містить опис та
Ідея проекту
обґрунтування впровадження ідеї
проекту.
Орган управління проектами, який
контролює ключові етапи реалізації
проекту, та слідкує за тим щоб
Комітет з розвитку
результат проекту, як запланований так
і фактичний відповідав стратегії
розвитку банку.

Arrow Type
3
Input

Control

Комітет проекту

Орган управління проектами, що
контролює хід виконання проекту.
Створюється лише для виконання
певного проекту. До складу комітету
входить Власник продукту.

Control

Проектна команда

Команда виконавців, що створюється
відповідно до засад Scrum. Координує
роботу команди проектний менеджер,
який виконує роль Scrum-майстра.

Mechanism

Реєстр зацікавлених
сторін

Документ, що містить перелік осіб, на
інтереси яких впливає проект або його
результати
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Arrow Name
1
Product Backlog

Результат проекту

Звіт про завершення
проекту
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Arrow Definition
2
Журнал продукту в який вноситься
інформація щодо продукту проекту, у
процесі виконання спринтів інформація
оновлюється та модифікується
Унікальний банківський
продукт/послуга або процес, що
відповідає визначеним у проекті
критеріям.
Документ, який підсумовує результати
проекту.

Arrow Type
3
Input
Output

Output

Output

Джерело: узагальнено авторами

Подібний підхід до управління проектами банку дозволить зменшити рівень
бюрократизації проекту, оскільки більшість інформації фіксується в одному документі.
Також перехід до організації командної роботи за методами Scrum дозволить
ефективніше організувати комунікацію між учасниками та дещо скоротить час
виконання проекту. В рамках Scrum методології не потрібно проводити детальне
планування ризиків на початку проекту, оскільки їх моніторинг проводиться протягом
всього життєвого циклу проекту.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження
управління проектами банку в період трансформації дозволяє зробити наступні
висновки:
1. Банківська система України на даний момент знаходиться в стані
трансформації, відповідно банки розпочинають трансформувати власну діяльність
задля пристосування до нових умов.
2. Трансформаційні процеси та глобалізація є взаємопов’язаними, проте її
вплив може мати двоякий характер, з одного боку глобалізація стала каталізатором
швидкого поширення кризових явищ, з іншого боку за її рахунок зростає ринкова
конкуренції, змінюються підходи до надання послуг, тощо.
3. Для управління проектами банку в період трансформації краще застосувати
гібридну модель – поєднання Scrum методології з підходами до управління проектами,
що використовуються в банку.
Подальші дослідження доцільно здійснювати у напрямку деталізації управління
проектами із застосуванням Scrum, а також можливо поглибити дослідження у
напрямку аналізу інших особливостей банківської діяльності, що можуть мати вплив на
проекти.
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Project Management of the Bank in the Transformation Period
The article deals with the management of banking projects in the transformation period. The purpose of
the article is to study the characteristics of the banking system's transformational processes and to analyze the
flexible methodology of management in order to improve the existing approach to project management of the
bank. The article analyzes the essence of transformation. The nature of the transformational processes was
examined and the main goal of transformation was established. The essence of transformation of the banking
system is analyzed. In particular, it was established that transformational processes are most clearly manifested
in modern trends aimed at stimulating processes of concentration and centralization of capital in the banking
sector. The key factors that hinder the sustainable development of the banking system are identified. The article
explains how the banking system should change in order to minimize negative impacts and ensure sustainable
economic growth.
Interconnection of processes of globalization and transformation is established. The changes which are
taking place in the banking sector under the influence of globalization are established. Taking into account the
current trends in the development of the banking system of Ukraine, it was determined that a number of activities
related to the transformation of the banking system, based on such principles as global conditions of global
development, national priorities, the real state of the economy and society, should be carried out. In addition, the
strategic directions of restoration of a competitive and efficient banking system are revealed. The essence of
project management in the conditions of transformation is analyzed. It is determined that in an unstable
environment it is better to apply flexible methods of project management. Classical approaches to project
management are already somewhat obsolete and do not correspond to the current level of economic
development, while flexible management methods allow to respond quickly to changes in the environment.
Therefore, when managing the bank's projects in the transformation period, it is necessary to apply the most
flexible methods.
The article analyzes the features of the Scrum application. The process of splitting the project into
sprints is analyzed. The peculiarities of the project team formation were identified and the main roles of the
project. The functional purpose of the Product Owner, Scrum Master and Scrum Team is defined. The essence of
the main project documents is described.
The organization of work on the project on the Scrum methodology was analyzed, in particular, features
of conducting of daily meetings were determined. The basic directions and issues that are considered at these
meetings and their appointment are established. The process of conducting retrospective meetings was analyzed.
The article outlines the basic principles of Scrum: transparency, inspection, adaptation. It is determined how
these principles are implemented in practice. The article substantiates the expediency of using Scrum in the
management of bank projects. It was found that using Scrum project management will allow the bank to
minimize the negative impact of transformation processes. The distribution of sprints helps to reduce the adverse
effects of uncertainty. A model that demonstrates how project management in a bank will occur when using
Scrum has been created. This model demonstrates how to combine the already existing approach to project
management used in the bank and Scrum. The created model of project management will allow detailed planning
of the project in line with the usual directions for the project executives, implement the workflow more
efficiently and optimize the response process to changes through the use of the Scrum methodology toolkit.
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Whereas, the division is carried out for short periods of time, it is much easier to track the trends inherent in the
implementation of the project than to predict them in the long run.
Also, the article describes the main elements of the model, namely: input, output, control, mechanism.
Application of this model for managing the bank's projects will reduce the level of bureaucratization of the
project, more efficiently organize communication between the participants and reduce the time of
implementation of the project. Scrum methodology does not require detailed risk planning at the start of the
project as it is monitored throughout the life cycle of the project. Further research is advisable to focus on
detailing project management with the use of Scrum, as well as possibly deepening research to analyze other
peculiarities of banking activities that may have an impact on projects.
project management, bank, banking system, period of transformation, Scrum
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Економетрія: міждисциплінарний характер академічної дисципліни
В статті висвітлюються особливості міждисциплінарного характеру економетрії. Наголошується
на важливості розуміння спільного використання математичного апарату та економічної теорії.
Важливими характеристиками економетрії визначаються формалізація та спрощення. Окремо
розглядається питання про можливість побудови економетричної моделі національної економічної
системи. Обґрунтовано, що подібна великомасштабна інтеграція повинна включати всі існуючі
підсистеми національної економічної системи.
економічна наука, математика, економетрія, міждисциплінарність
О.В. Чёрный, канд.филос. наук, докторант
Винницкий национальный аграрный университет, Винница, Украина

Эконометрия: междисциплинарный характер академической дисциплины
В статье освещаются особенности междисциплинарного характера эконометрии. Отмечается
важность понимания совместного использования математического аппарата и экономической теории.
Важными характеристиками эконометрия являются формализация и упрощение. Отдельно
рассматривается вопрос о возможности построения эконометрической модели национальной
экономической системы. Обосновано, что подобная крупномасштабная интеграция должна включать все
существующие подсистемы национальной экономической системы.
экономическая наука, математика, эконометрия, междисциплинарность

Постановка проблеми. Сьогодення позначене потужним розвитком
інформаційних технологій. Така ситуація позитивно впливає на можливість
використання складного економічного інструментарію з метою аналізу економічної
реальності. За допомогою економетричних методів можна суттєво покращити як
діяльність окремого підприємства, так і економіки в цілому. Разом з тим, специфікою
економетрії, як академічної дисципліни, є її міждисциплінарний характер, який
проявляється, перш за все, у використанні математичних методів для вирішення
проблем економічної науки. Встановлення залежності між різними економічними
явищами, нарівні з статистикою, може створити надійну основу для розуміння
економічних процесів, котрі відбуваються на макро- чи мікрорівні. Кількісний характер
цієї дисципліни напряму пов‘язаний з математикою, а тому має практичне значення для
___________
© О.В. Чорний, 2018
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управління економічними системами. Необхідно підкреслити, що саме розвиток нових
технологій позитивно вплинув на розвиток економетрії та підвищення рівня
зацікавленості цією дисципліною. Саме тому важливим є дослідження окремих
міждисциплінарних аспектів, пов‘язані з економетрією, як академічною дисципліною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економетрична проблематика є
добре розвиненою як в Україні, так і за кордоном. Велика кількість українських
науковців здійснили значний внесок у розвиток економетричної проблематики.
Зокрема, Н. В. Попик займається проведенням складних міждисциплінарних
досліджень на стику економетрії та політології [7]. Н. А. Потапова займається
вивченням аналітичних аспектів економетричного аналізу [8]. К. О. Костроміна
приділяє увагу питанню макроекономічних економетричних досліджень [4].
Н. П. Юрчак вивчає проблеми, що стосуються економетричного моделювання на
мікрорівні [9]. Зважаючи на ґрунтовність досліджень українських науковців, окремої
уваги потребує висвітлення деяких аспектів, пов’язаних з міждисциплінарним
характером економетрії. Потрібно дослідити окремі міждисциплінарні зв’язки між
математикою та економічною наукою, котрі проявляються у проведенні
економетричних досліджень.
Постановка завдання. Основною метою даної роботи є дослідження
міждисциплінарних проблем, пов‘язаних з економетрикою та економетричними
дослідженнями. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких завдань:
опис міждисциплінарного характеру економетрії, визначення суттєвих аспектів
економетричних досліджень, дослідження можливості створення економетричної
моделі національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Специфіка економетричних методів міститься у
тому, що на відміну від статистичних методів, котрі переважно описують існуючу
ситуацію, економетричний інструментарій здатний до моделювання економічних
процесів та явищ. За допомогою використання економетрії можна визначити
залежність економічного розвитку від існуючих факторів, встановити значущі та
побічні чинники, що впливають на функціонування економічної системи. Це дає змогу
визначити сильні та слабкі сторони економічної системи, покращити економічну
ефективність, знайти нові стратегії розвитку в складних економічних ситуаціях. Якщо
статистика вказує наскільки добре функціонують економічні агенти та системи, чи є
вони продуктивними самі по собі, то економетрія дає змогу встановити важливість
зв‘язків між елементами системи або з зовнішнім середовищем. Важливо, що
економетрія не обмежується аналізом зв‘язків виключно між економічними явищами,
проте може аналізувати також явища пов‘язані з іншими науковими галузями.
Взаємодія між різними науками, а також вплив неекономічних чинників на
економічні явища становить предмет посиленої уваги. Варто звернути увагу на
можливість встановлення кількісної кореляції між економічними та політичними,
соціальними, психологічними явищами, тощо. Економетрія володіє потужним
математичним апаратом для аналізу впливу економічних чинників на політичне життя
чи соціальну стратифікацію. Такі складні міждисциплінарні феномени, як людський
капітал та соціальний капітал, можуть бути ефективно досліджені за допомогою
використання кореляційних методів економетрії. Адже, якщо до аналізу залучаються
такі неекономічні поняття, як «довіра» та «цінності», це означає, що до дослідження
залучається категоріально-понятійний апарат з інших сфер знань, що вже має яскраво
виражений міждисциплінарний характер. В зв‘язку з цим варто звернути увагу на
можливість побудови багатофакторних моделей.
Моделювання, як таке, міцно пов‘язане з можливістю врахування всіх значущих
зв‘язків економічної системи, що позначається на адекватності тієї чи іншої
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економічної моделі. З цією метою можуть використовуватися методи та кількісний
інструментарій економетрії. На сьогодні існують численні моделі різних економічних
явищ і цілих підсистем економічної системи. Якщо брати до уваги українські
дослідження, то вже побудовані численні економетричні моделі, котрі стосуються
інвестиційної привабливості країни, банківського сектору, ринку праці і т.п. Проте на
сьогодні існує дуже небагато економетричних досліджень, пов‘язаних з
неекономічними чинниками. Дослідження, котрі стосуються таких сфер, як право,
політика, державне управління носять швидше характер експертних оцінок ніж є
кількісно виміряними. Саме тому, в майбутньому, варто звернути увагу на можливості
дослідження факторів, котрі поки що не розглядаються як суттєві або можливість
дослідження котрих поки що відсутня.
Зупинимося на аналізі економетрії, як академічної дисципліни, та описі її
окремих важливих характеристик. Економетрія вже багато десятиліть викладається як у
вітчизняних, так і зарубіжних університетах, зокрема можна виділити підручники, які
становлять теоретичну основу цієї дисципліни в США [10] та в Україні [2].
Основою проведення економетричних досліджень є те, що такі дослідження
носять формалізований характер, тобто для складних економічних явищ обираються
деякі суттєві показники, а потім будується модель, котра у кількісному вигляді
відображає залежність всередині моделі. Зокрема, підкреслюється, що «економетрія
базується на вивченні взаємодії різних економічних процесів і показників та
відображенні цієї взаємодії у формалізованому виді й побудові моделей» [9, с. 177].
Зазначимо, що можливість побудови складних економетричних моделей на основі
кількісного аналізу та встановленні залежності є продуктивним шляхом раціонального
розуміння та управління економічними системами. Формалізація допомагає створити
розуміння, котре може стати основою для впровадження змін, а також здійснення
раціональної економічної політики в галузі. Те ж саме стосується і макрорівня:
економетрія є ефективною у пошуку ефективних стратегій, пов‘язаних з розвитком та
діяльністю підприємства. Слід також акцентувати увагу на тому, що на рівні з
формалізацією, однією з основних характеристик економетричного аналізу є
спрощення.
Відсіювання домінантних факторів від другорядних є звичним явищем під час
проведення економетричних досліджень. Часто, саме вибір найбільш значущих
факторів є запорукою побудови вдалої економетричної моделі. Справа в тому, що якщо
брати до уваги економічну реальність у всій її повноті, то можна помітити, що вона є
надміру складною. Тому для побудови економетричних моделей, котрі досліджують
конкретні явища, необхідним є вибір з-поміж великої кількості факторів тих, з якими
кореляція може бути найбільшою, таким чином створена модель буде ефективно
пояснювати існуючі в реальності зв‘язки. Наведемо цитату: «Будь-яка економетрична
модель є спрощенням реальної ситуації, яка завжди являє собою складне переплетення
різних факторів, багато з яких в моделі не враховуються» [5, с. 165]. З іншого боку,
потрібно постійно слідкувати за тим, щоб обирати найвагоміші фактори, аби уникнути
сплутаності та помилковості. Якщо відсіювання другорядних факторів буде не
ефективним, то в межах економетричної моделі буде виявлено слабку кореляцію між
факторами, що є негативним явищем.
Не етапі проведення самого економетричного дослідження, формалізована та
спрощена економетрична модель послуговується використанням математичних методів
для встановлення залежності між економічними показниками. І хоча, за своєю
сутністю, така взаємодія є міждисциплінарною (використовується інструментарій
формальної дисципліни в межах суспільної дисципліни), цьому зазвичай не надається
великої уваги, оскільки така взаємодія в межах економічної науки за багато десятиліть
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стала чимось загальноприйнятим. В межах економетрії, існуючі методи мають свою
специфіку: «Економетричні методи поділяють на три підгрупи залежно від характеру
інформації та принципу її оброблення: екстраполяції; регресії і кореляції та факторні
моделі» [3, с. 319]. Зазначимо, що найпопулярнішими методами серед українських
вчених є методи кореляції, зокрема багатофакторної кореляції. Останні надають змогу
встановити пряму залежність стану економічного явища від домінантних факторів.
Існують пов‘язані з цим спроби побудови різноманітних макроекономічних моделей,
котрі б значно спростили можливості управління національною економікою.
Як вже зазначалось, створення економетричних моделей є продуктивним полем
економічних досліджень. І з збільшенням складності економічної системи зростає
також кількість економічних чинників, котрі необхідно врахувати. Важливо зрозуміти,
що побудова економетричних моделей для макроекономічних систем може включати
навіть не десятки, а сотні економічних факторів. У випадку успішного моделювання
така надскладна економетрична модель може відображати загальний баланс
економічної системи, проте таке моделювання потребує значних ресурсів та залучення
великої кількості професіоналів. Тим не менше, не зважаючи на всю складність такого
завдання, кількість прихильників подібних досліджень лише зростає: «… як і раніше
залишається актуальною задача розробки економетричної моделі національної
економіки в цілому» [4, с. 26]. Наявність подібної моделі дозволила б підвищити
ефективність управління національною економікою в цілому. Саме таке використання
математично інструментарію для кількісного вимірювання складних економічних
систем допоможе врахувати численні фактори ризику та зробити макроекономічне
зростання стабільнішим.
В у мовах сьогодення глобальна економіка створює правила гри для різних
національних акторів, а тому основними рисами національної економіки повинні бути
стабільність, ефективність управління та інноваційність. Останньому чиннику
надається найбільше значення, як засобу подолання відсталих та архаїчних
економічних практик, що традиційно склалися в окремих країнах. Відтак, економетрія
має домінантне значення в побудові «… структурної економетричної моделі
управління інноваційними факторами в контексті сталого соціально орієнтованого
розвитку національної економіки» [1, с. 13]. Зрозуміло, що подібні спроби та зусилля
вимагають консолідації значних зусиль з боку різноманітних зацікавлених сторін.
Залучення фахівців до великомасштабних економетричних досліджень є
першочерговим завданням у розрізі побудови ефективної економетричної моделі
національної економіки. Основними зацікавленими сторонами в таких дослідженнях
можуть виступати державні установи, бізнесові приватні структури, вітчизняні
науковці та академічна спільнота. Оскільки проведення таких досліджень пов‘язане з
пошуком загального балансу економічної системи, створюється можливість
встановлення залежності з іншими системами суспільства: політичною, законодавчою,
управлінською, соціальною, демографічною, тощо. В свою чергу, на рівні економічної
системи важливо встановити взаємозв‘язок з великою кількістю економічних
підсистем: численними галузями промисловості, виробничими підприємствами,
торговими підприємствами, фінансовими структурами, банківською системою,
аграрним сектором, системою оподаткування, міжнародними економічними
установами, тощо.
Наведемо приклад окремого дослідження здійсненого українськими науковцями.
Ось один з численних прикладів: «Побудовано економетричну модель оцінювання
фінансових результатів функціонування банків України, яка дає змогу кількісно
визначати вплив кожного з факторів на прибутковість окремого банку та банківської
системи загалом» [6, с. 582]. Очевидно, що така модель є необхідною для пояснення
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економічної ефективності банківських установ в короткотерміновому та
середньотерміновому періодах. Подібні моделі вже створені для численних галузей
економіки і цілком довели свою ефективність.
Проте, якщо зважати на можливість побудови макроекономічної моделі, то такі
дослідження виявляються фрагментарними, хоч і корисними. Подібні дослідження,
якщо не звертати увагу на використання математичного апарату, в значній мірі
характеризуються економічною дисциплінарністю та пов‘язані виключно з
економічними показниками, котрі мають кількісний характер. Саме тому на
теперішньому етапі розвитку української економічної науки важливо визначити чи
потрібні міждисциплінарні економетричні дослідження, чи будуть вони ефективними
та корисними, у розрізі можливості керування національною економікою.
Зважаючи на те, що інші суспільні науки пояснюють суспільні феномени за
допомогою специфічних понять та теорій потрібно обрати ті з них, які можуть бути
виміряні кількісно. Все ж кореляція більшості суспільних дисциплін з економічною
наукою є неспростовною. Кількісні та якісні наукові дослідження становлять суттєву
різницю, а якщо говорити про проведення міждисциплінарних економічних
досліджень, то потрібно відібрати лише ті показники, котрі можуть бути кількісно
виміряні. Демографія є чудовим прикладом синтезу двох суспільних наук. Врахування
залежності між демографічними та економічними даними знайшло своє відображення у
створенні такої академічної дисципліни як економічна демографія, що є корисним
прикладом проведення міждисциплінарних досліджень. Варто звернути увагу на те,
яким чином корелюють різноманітні демографічні показники з економічними явищами.
Такий підхід може стати частиною всеохопного підходу до побудови економетричної
моделі національної економіки.
Великомасштабна інтеграція є продуктивною, все ж вимагає подолання
численних перепон. Однією з них є академічний імперіалізм. Незважаючи на те, що
концепція домінантного значення економіки в суспільному житті розвивалась на
іншому континенті, а національна економіка тривалий період була командноадміністративною, в українській науці побутує думка про виключний характер
економічної науки. Тому проведення великомасштабних міждисциплінарних
досліджень наштовхується не лише на ресурсні обмеження, але й на приховану чи явну
антипатію окремих вчених. Не дивлячись на це міждисциплінарний економічний
дискурс продовжує потужно утверджуватися в українській науці, що дає змогу
говорити про суттєві зрушення в розумінні не лише економічних явищ, але й їх зв‘язку
з численними сферами життя суспільства. Крім того, велику роль у розвитку
економічного знання відіграє розвиток та поширення інформаційно-комунікаційних
технологій.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій на протязі трьох останніх
десятиліть дозволив суттєво спростити обрахунок економічних показників, пов‘язаних
з численними економічними явищами та процесами. Поступовий розвиток таких
академічних дисциплін, як «економічна кібернетика» та «економічна інформатика» в
значній мірі вплинули на практику проведення економічної діяльності. Сьогодні
неможливо переоцінити ті переваги, котрі надає спеціальне програмне забезпечення
створене для підвищення економічної ефективності підприємств. Наразі можемо
говорити про те, що міждисциплінарні зв‘язки проявляються у більшості сфер
суспільного життя пов‘язаного з економікою. Розвивати подібну взаємодію чи
ігнорувати її, досі залишається актуальним питанням.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Економетрія є академічною
дисципліною і сферою економічного знання, котра використовує математичні методи
для встановлення зв‘язків між економічними явищами та процесами. Сутність цієї
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дисципліни є міждисциплінарною та стосується формалізації, моделювання та
спрощення. Економетрія може застосовуватись як до діяльності окремих підприємств,
так і до окремих галузей, видів економічної діяльності та економіки в цілому.
Створення моделі національної економіки потребує врахування зв‘язків з іншими
системами суспільства. Перспективи подальших досліджень містяться у встановленні
зв‘язку економетрії з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. Важливим
також є дослідити міру залучення різних зацікавлених сторін, а також професіоналів до
проведення великомасштабних економетричних досліджень.
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Econometrics: Interdisciplinary Character of the Academic Discipline
The purpose of the article is to emphasize some interdisciplinary characteristics of econometrics.
Specific features of the interdisciplinary nature of econometrics are highlighted in the article. The
importance of mathematical apparatus and economic theory common use understanding is emphasized. In
practice, the use of knowledge and methodology of formal discipline to solve problems within the limits of
social academic discipline is taking place. Formalization and simplification are defined as important
characteristics of econometrics. Separation of dominant from secondary factors relates to the adequate use of the
mathematical apparatus with the aim of connections search between economic phenomena. Within the scope of
paper attention is drawn to the construction of econometric models of individual sub-sectors of the economic
system: the innovation system and the banking system.
It is important to pay attention not only to the interdisciplinary connections that exist between academic
disciplines, but also to the boundary between knowledge of the separate disciplines. Permanent attention is given
to the possibility of construction of an econometric model of a national economic system. Such large-scale
integration should include all existing subsystems of a national economic system. The author made the
assumption that exists the possibility of identifying correlations with other systems of society, if indicators that
characterize other systems are quantitative. Macroeconomic econometric model must include indicators related
to law, political science, sociology, demography and other sciences. Thus, econometric modeling can cover all
economic subsystems and establish dependence with external environment.
We can conclude, that econometrics is characterized by strong interdisciplinary ties between
mathematics and economics. The problem that is considered in the work can be a part of the larger volume of
interdisciplinary research.
economics, mathematics, econometrics, interdisciplinarity
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Виклики та можливості підвищення рівня конкурентоспроможності
робочої сили в Україні
У статті досліджено виклики та можливості формування та реалізації конкурентоспроможності
робочої сили, обумовлені впливом глобалізації світового економічного простору, технологізації
суспільства, звуження демографічного базису відтворення населення. Класифіковано чинники впливу на
конкурентоспроможність робочої сили залежно від сфери їх реалізації та можливостей забезпечення
достатньо стійкого позитивного або негативного впливу на якість робочої сили. Доведено, що дієвість
трансформації
викликів-загроз,
що
виникають
у
процесі
формування
та
реалізації
конкурентоспроможності робочої сили, у виклики-можливості залежить від превалювання стимулюючих
або дестимулюючих чинників впливу. Визначено напрями підвищення конкурентоспроможності робочої
сили з урахуванням специфіки дії різновекторно спрямованих чинників впливу на реалізацію її
конкурентних переваг в умовах глобалізації.
конкурентоспроможність робочої сили, ринок праці, виклики, можливості, міграція, демографічні
чинники, технологічні чинники, інфраструктура, інституційні чинники, глобалізація
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Вызовы и возможности повышения уровня конкурентоспособности рабочей силы
в Украине
В статье исследованы вызовы и возможности формирования и реализации
конкурентоспособности рабочей силы, обусловленные влиянием глобализации мирового
экономического пространства, технологизации общества, сужения демографического базиса
воспроизводства населения. Классифицированы факторы влияния на конкурентоспособность рабочей
силы в зависимости от сферы их реализации и возможностей обеспечения достаточно стабильного
позитивного или негативного влияния на качество рабочей силы. Доказано, что действенность
трансформация вызовов-угроз, которые возникают в процессе формирования и реализации
конкурентоспособности рабочей силы, в вызовы-возможности зависит от превалирования
стимулирующих или дестимулирующих факторов влияния. Определены направления повышения
конкурентоспособности рабочей силы с учетом специфики действия разновекторно нацеленных
факторов влияния на реализацию ее конкурентных преимуществ в условиях глобализации.
конкурентоспособность рабочей силы, рынок труда, вызовы, возможности, миграция,
демографические факторы, технологические факторы, инфраструктура, институциональные
факторы, глобализация

Постановка проблеми. В умовах глобалізації світового економічного простору
конкурентоспроможність національних економік залежить не тільки від ресурсного
забезпечення сталого економічного розвитку, але й можливостей реалізації чинників
ефективності та інноваційності суспільного розвитку. Пріоритетного значення для
___________
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реалізації інноваційних сценаріїв розвитку країн набуває забезпечення ефективного
використання людського капіталу, створення умов для поліпшення якості населення,
підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили як основи генерації та
впровадження інновацій. Разом з тим, процес формування та реалізації конкурентних
переваг робочої сили, пов’язаних з ефективним її використанням, супроводжується
появою як загроз, так і можливостей забезпечення більш високої якості робочої сили.
Дієвість процесу підвищення конкурентоспроможності робочої сили залежить,
передусім, від ефективності використання її якісних параметрів, створення передумов
для реалізації демографічних, соціально-економічних, технологічних, освітньопрофесійних, інституційних, інфраструктурних, кон’юнктурних, мотиваційноособистісних чинників впливу на якість робочої сили. Результативність процесу
реалізації конкурентних переваг робочої сили, спрямованого на підвищення рівня її
конкурентоспроможності, залежить від інтенсивності та вектору впливу цих чинників.
Водночас, різноспрямованість дії чинників впливу обумовлює вірогідність
трансформації викликів, що супроводжують процес використання робочої сили, як у
загрози (пов’язані з погіршенням якісних параметрів праці), так і можливості
(створення умов для професійного розвитку працівників). Саме тому дослідження
викликів та можливостей, що виникають у ході реалізації конкурентних переваг
робочої сили, визначення напрямів підвищення її конкурентоспроможності на основі
мобілізації ресурсів стають важливим завданням наукових пошуків, присвячених
дослідженню резервів покращення якості робочої сили. Актуальність дослідження
даних проблем загострюється на тлі посилення впливу глобалізаційних тенденцій
розвитку світової економіки та зростання вагомості чинників ефективності та
інноваційності для забезпечення більш високого рівня конкурентоспроможності
робочої сили.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем
конкурентоспроможності робочої сили, специфіки її формування під впливом
інформатизації суспільства та економіки присвячена значна частка наукових праць
зарубіжних вчених-економістів, зокрема П. Дракерa (P. Draker), М. Портера (M. Porter),
П. Самуельсона (P. Samuelson), Ф. Хайека (F. Hayek), Іноземцева В.Л. (V. Inozemtsev).
Значний внесок у розвиток теорії конкурентоспроможності робочої сили внесли
вітчизняні науковці-економісти В.В. Близнюк [1], Д.П. Богиня [2], Н.М. Глевацька [4],
Грішнова О.А. [2; 5], А.М. Колот [9], Е.М. Лібанова [6], І.Л. Петрова [10], М.В.
Семикіна [7], що підтверджує актуальність даної проблематики.
Аналізуючи економічну сутність конкурентоспроможності робочої сили,
М.В. Семикіна з позицій кон’юнктурного підходу трактує її як здатність працівника в
умовах певної ринкової кон’юнктури відповідати попиту роботодавця, критеріям та
мінливим вимогам ринку праці стосовно професійно-освітнього рівня, кваліфікації,
ділових та особистих якостей порівняно з відповідними характеристиками інших
працівників [7, с. 100]. Досліджуючи специфіку формування конкурентоспроможності
робочої сили в умовах інноваційних змін, І.О. Штундер відзначає необхідність
постійного оновлення знань, умінь, навичок, формування сприятливого соціальнопсихологічного клімату та відповідних умов праці, покращення соціального
забезпечення працівників, поліпшення показників морального та фізичного здоров’я як
найбільш важливі умови її підвищення [12, с. 202].
Водночас для розробки ефективних управлінських рішень, спрямованих на
забезпечення реалізації конкурентних переваг робочої сили більш ґрунтовного
дослідження потребують виклики, що виникають у процесі підвищення її
конкурентоспроможності, та умови трансформації викликів у загрози або можливості
(залежно від впливу чинників стимулюючого або дестимулюючого характеру).
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Особливої актуальності ці питання набувають у зв’язку з посиленням впливу тенденцій
глобалізації світового економічного простору, збільшенням вагомості інноваційних
чинників розвитку економіки та суспільства.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження викликів та
можливостей підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах
глобалізаційних змін, визначення напрямів забезпечення конкурентних переваг робочої
сили за рахунок покращення її якісних характеристик, з урахуванням впливу
різновекторно спрямованих чинників впливу на розвиток суспільства та індивіда.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації світової економіки
отримання країнами стійких конкурентних переваг усе більшою мірою залежить від
ефективності процесу переходу економік на інноваційні засади розвитку, покращення
якості людських ресурсів, посилення їх сприйнятливості до інновацій за рахунок
підвищення конкурентоспроможності робочої сили. Однак реалізація конкурентних
переваг робочої сили як процес об’єктивно може супроводжуватися як появою нових,
так і загостренням існуючих викликів, пов’язаних з негативними наслідками впливу
дестимулюючих чинників розвитку. Натомість, ефективне використання робочої сили,
створення умов для покращення її якісних параметрів, може сприяти реалізації
можливостей підвищення конкурентоспроможності робочої сили на основі мобілізації
чинників стимулюючого впливу на її розвиток. При цьому трансформація викликів у
загрози або можливості залежить від різноспрямованої дії чинників впливу
(стимулюючої / дестимулюючої), які можуть набувати або позитивних, або негативних
значень.
Дослідження специфіки трансформації викликів-загроз формування та реалізації
конкурентоспроможності робочої сили у виклики-можливості передбачає необхідність
визначення економічного змісту понять «виклики», «загрози» та «можливості».
Науковці достатньо уваги приділяють дослідженню цих категорій, відзначаючи
об’єктивну взаємодію та можливі напрями трансформації викликів у загрози або
можливості.
Згідно точці зору О. Сергуніна, виклики – це стадія крайнього загострення
протиріч, найбільш конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукупність умов і
факторів, що загрожують реалізації інтересів різних суб’єктів. Разом з тим, загрози
трактуються автором як сукупність обставин, не обов’язково загрожуючого характеру,
але, безумовно, таких, що вимагають реагування на них [8, с. 128]. Переважна
більшість науковців визначає виклики як зачатковий ступінь формування загрози [3, c.
738], що достатньо логічно підтверджує об’єктивність процесу реагування на виклики
(з метою запобігання їх трансформації у загрози). Натомість, якщо притримуватися
точки зору, згідно якій формування загрози передує появі виклику, достатньо складно
визначити, яким чином реагувати на виклики, оскільки усі зусилля спрямовуються на
мінімізацію негативних наслідків впливу загрози, а не на її нейтралізацію на стадії
виникнення [11, с. 111].
Критично важливо визначити умови трансформації викликів у загрози. Причому
це стосується не тільки умов формування конкурентоспроможності робочої сили
(отримання цінових або нецінових конкурентних переваг), але й можливостей
реалізації цих переваг у ході конкурентної боротьби за робочі місця. Разом з тим слід
враховувати,
що
трансформація
викликів
(пов’язаних
із
формуванням
конкурентоспроможності робочої сили та реалізацією її конкурентних переваг) у
загрози, так само як і можливості підвищення її конкурентоспроможності, залежать від
векторів змін та інтенсивності впливу демографічних, технологічних, соціальноекономічних, освітньо-професійних, інституційних, інфраструктурних та особистісномотиваційних чинників.
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За умов домінуючого впливу чинників-стимуляторів на формування та
реалізацію конкурентоспроможності робочої сили може відбуватися трансформація
викликів у можливості , тоді як превалювання впливу чинників-дестимуляторів може
призводити до перетворення викликів у загрози. Причому на початкових стадіях
прояви викликів можуть набувати негативних ознак, що обумовлює можливість їх
поступового перетворення у загрози. Однак згодом накопичення викликів-загроз може
стимулювати мобілізацію позитивних ефектів, призводячи до трансформації викликів у
шанси-можливості. Часовий лаг реалізації цих трансформацій може змінюватися
залежно від інтенсивності та результативності дії чинників-стимуляторів та чинниківдестимуляторів, а також сприятливості середовища реалізації цих чинників (як
зовнішнього, так і внутрішнього).
Вірогідність виникнення та трансформації викликів формування та реалізації
конкурентоспроможності робочої сили як у загрози, так і можливості залежить,
передусім, від впливу демографічних чинників. Звуження демографічного базису
відтворення населення України супроводжується посиленням значимості викликів,
пов’язаних із постарінням населення. Серед найбільш серйозних проблем, що
ускладнюють вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності робочої сили
України за рахунок реалізації нецінових конкурентних переваг, домінує погіршення
демографічної ситуації, обумовлене посиленням впливу як чинників зовнішніх
(загальносвітових демографічних тенденцій постаріння населення), так і чинників
внутрішніх (демографічна криза, депопуляція).
Серед найбільш серйозних викликів-загроз у демографічній сфері
виокремлюються, передусім, постаріння населення, зниження рівня народжуваності,
збільшення рівня смертності населення працездатного віку. Разом з тим, високий рівень
захворюваності населення, недостатньо ефективне функціонування системи охорони
здоров’я, непоширеність стереотипів здорового способу життя також суттєво
погіршують перспективи поступової трансформації викликів-загроз у можливості.
Збереження значної частки робочих місць з несприятливими умовами праці,
неефективність системи профілактики захворювань також призводять до наростання
викликів-загроз, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я населення.
Суттєвим чином на конкурентоспроможність робочої сили може впливати
посилення міграційного відпливу найбільш працездатної частки населення, оскільки
відсутність можливостей забезпечення гідної праці в країні спонукає працівників
шукати роботу за кордоном. Не менш серйозною загрозою для підвищення
конкурентоспроможності робочої сили України є втрата освітнього потенціалу
молоді внаслідок освітньої міграції студентів, яка може набувати незворотного
характеру. Збільшення інтенсивності міграційних потоків молоді, що від’їжджає за
кордон на навчання або на роботу, може призвести до позитивних наслідків
(поширення прогресивних практик організації виробництва та праці) лише за умов
зворотної міграції, реалізації намірів молоді застосовувати отримані знання та навики в
Україні. Незворотня міграція молоді суттєво обмежує можливості реалізації нецінових
конкурентних переваг робочої сили за рахунок поліпшення якісних характеристик
робочої сили, та збільшує вірогідність трансформації викликів у загрози.
Значною мірою реалізація конкурентних переваг робочої сили, спрямованих на
підвищення її конкурентоспроможності, залежить також від впливу технологічних
чинників. Наростання викликів-загроз, пов’язаних із впливом таких чинників як
невисокий рівень інвестиційної активності в економіці, недостатньо високі темпи
технологічного переозброєння виробництва, обмежена кількість високотехнологічних
робочих місць, слабка мотивація роботодавців до технологічного оновлення
виробничих процесів, суттєво гальмує реалізацію нецінових конкурентних переваг
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робочої сили, дестимулює працівників до підвищення конкурентоспроможності,
реалізація якої на низькотехнологічних робочих місцях достатньо ускладнена. У свою
чергу, обмежені можливості генерації та впровадження інновацій, низький рівень
захищеності прав інтелектуальної власності також знижують винахідницьку активність
працівників,
ослаблюють
мотивацію
до
покращення
якісної
складової
конкурентоспроможності.
Вірогідність виникнення й трансформації викликів формування та реалізації
конкурентоспроможності робочої сили як у загрози, так і можливості обумовлюється
також впливом соціально-економічних чинників. Нестабільність макроекономічної
ситуації, утримання невисоких темпів ділової активності підприємств, так само як і
нерозвиненість бізнес-середовища обумовлюють посилення загроз формування та
реалізації конкурентоспроможності робочої сили, пов’язаних з впливом економічних
чинників. Невисокий рівень інвестиційної активності, незахищеність прав інвесторів
дестимулюючим чином впливають на можливості створення нових ефективних
робочих місць, що потребують конкурентоспроможної робочої сили.
Не
менш
серйозною
загрозою
формування
та
реалізації
конкурентоспроможності робочої сили є заниження вартості робочої сили, слабкість
кореляції між рівнем кваліфікації працівників та рівнем доходів від зайнятості,
надмірна соціалізація політики доходів в Україні. Превалювання моделі «дешевої»
робочої сили в Україні протягом останніх десятиріч призвело до консервації низького
рівня заробітної плати (порівняно з переважною більшістю європейських країн).
Негативним наслідком зниження рівня доходів населення є неможливість забезпечення
розширеного відтворення робочої сили, професійної самореалізації населення,
підвищення конкурентоспроможності робочої сили, оскільки це не забезпечується
відповідним зростанням доходів від зайнятості.
Динамічний розвиток технологій потребує підвищення рівня кваліфікації
працівників, залучених до їх обслуговування. У перспективі, таланти у більшій мірі,
ніж капітал, будуть формувати критичну масу для забезпечення зростання рівня
конкурентоспроможності країн. Разом з тим, зменшення кількості робочих місць з
гідними умовами праці, значні масштаби зайнятості у сфері неформальної економіки,
що не потребує від виконавців високого рівня кваліфікації, дестимулюючим чином
впливає на можливості підвищення продуктивності праці (за рахунок впровадження
сучасних технологій). Це не тільки знижує рівень конкурентоспроможності економіки,
але й призводить до декваліфікації робочої сили, ослаблення мотивів до покращення
якісних характеристик працівників у перспективі.
Невисокий рівень професійної та територіальної мобільності також ускладнює
можливості збільшення рівня конкурентоспроможності робочої сили. Навіть зважаючи
на відсутність робочих місць з гідними умовами найму та оплати праці, працівники
слабко мотивовані до зміни місця проживання, оскільки дотепер ринок орендного
житла недостатньо розвинений, якість транспортного сполучення та дорожньої
інфраструктури залишається недостатньо високою.
Нерозвиненість системи соціального діалогу також суттєво звужує можливості
зростання конкурентоспроможності робочої сили, викликаючи загрози, пов’язані із
зниженням результативності колективно-договірного регулювання у сфері оплати
праці.
Серед освітньо-професійних чинників, що можуть суттєво впливати на
формування та реалізацію конкурентоспроможності робочої сили (як у позитивному,
так і негативному значенні), можна виокремити також освітньо-професійну структуру
зайнятості. Збереження індустріального (екстенсивного) типу зайнятості
характеризується диспропорціями між рівнями освіти та вимогами працівників до умов
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найму та оплати праці, з одного боку, та потребами економіки у робочій силі (за
професіями та кваліфікаціями), з іншого. Одним з найбільш серйозних викликів
підвищенню
конкурентоспроможності
робочої
сили,
що
може
згодом
трансформуватися у загрози, є поширення т.зв. «надлишкової кваліфікації»
(«вертикальної кваліфікаційної невідповідності»), коли отриманий рівень освіти
перевищує рівень вимог до обслуговування робочого місця [13]. Водночас консервація
застарілої професійної структури зайнятості може дестимулюючим чином впливати на
підвищення конкурентоспроможності робочої сили, оскільки це серйозно ускладнює
перспективи інноваційного розвитку ринку праці країни, подальшу реалізацію
професійного потенціалу зайнятих.
Недостатньо висока якість освіти, обмежені можливості розвитку системи
безперервної освіти, слабкість стимулів до підвищення професійного рівня зайнятого
населення, нерозвиненість системи підтвердження результатів неформального
навчання суттєво обмежують можливості підвищення конкурентоспроможності
робочої сили, обумовлюючи посилення загроз, пов’язаних із погіршенням якості
робочої сили.
Можливості виникнення та трансформації викликів формування та реалізації
конкурентоспроможності робочої сили як у загрози, так і можливості залежать також
від впливу інституційних чинників. Непослідовність державної політики у сфері
економіки, зайнятості, охорони здоров’я, обмежені можливості поширення
прогресивних форм організації виробництва, інноваційних форм зайнятості суттєво
погіршують перспективи зростання конкурентоспроможності робочої сили. Разом з
тим, недосконалість нормативно-правової бази забезпечення професійного розвитку
працівників також негативним чином впливає на якість робочої сили, посилюючи
виклики-загрози, пов’язані з погіршенням інноваційних перспектив розвитку ринку
праці країни.
Вплив інфраструктурних чинників на формування та реалізацію
конкурентоспроможності робочої сили може проявлятися через виникнення загроз,
пов’язаних з неможливістю належного забезпечення розширеного відтворення робочої
сили внаслідок нерозвиненості інфраструктури охорони здоров’я, освіти, житловокомунальної сфери. Разом з тим, недостатня ефективність використання
інфраструктури ринку праці, обмежені можливості реалізації заходів активної політики
зайнятості також посилюють загрози, пов’язані із зниженням рівня адаптованості
робочої сили до інноваційних змін, погіршенням перспектив зростання
конкурентоспроможності представників соціально вразливих груп населення.
Мотиваційно-особистісні чинники також вагомо впливають на формування та
реалізацію конкурентоспроможності робочої сили. Слабка зацікавленість бізнесу у
забезпеченні професійного розвитку персоналу, а також недостатня мотивація
населення до підвищення освітньо-кваліфікаційного розвитку посилюють загрози
формування та реалізації конкурентоспроможності робочої сили, пов’язані з
недостатньою високою активністю усіх груп населення у генерації та впровадженні
інновацій, невисокою адаптованістю суспільства до інноваційних змін.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, вірогідність
трансформації викликів формування та реалізації конкурентоспроможності робочої
сили у можливості залежить від інтенсивності дії чинників-стимуляторів. Відповідно,
скорочення рівня смертності населення працездатного віку, зменшення рівня
захворюваності населення, збільшення кількості робочих місць з сприятливими
умовами праці, як і поширення стереотипів здорового способу життя, покращення
підвищенню
рівня
профілактики
захворювань
можуть
сприяти
конкурентоспроможності робочої сили (з урахуванням впливу демографічних
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чинників). Збільшення масштабів зворотної міграції економічно активного населення,
яке набуло прогресивного досвіду під час набуття освіти або роботи за кордоном,
також сприятиме збільшенню можливостей реалізації конкурентоспроможності робочої
сили.
Серед напрямів мінімізації негативних наслідків впливу соціально-економічних
чинників на можливості підвищення конкурентоспроможності робочої сили можливо
виокремити макроекономічну стабілізацію, покращення бізнес середовища,
зорієнтоване на створення конкурентоспроможних робочих місць, підвищення рівня
оплати праці (у контексті посилення взаємозв’язку між рівнями кваліфікації та оплати
праці); покращення якості
соціального діалогу, підвищення соціальної
відповідальності.
Посилення інноваційної активності в економіці, покращення економічної
кон’юнктури, ослаблення спіралі інфляційних очікувань можуть забезпечити підґрунтя
для зростання рівня конкурентоспроможності робочої сили. Відповідно, покращення
якості освіти; розвиток системи безперервної освіти; створення ефективно діючої
системи підтвердження результатів неформального навчання; підвищення дієвості та
результативності системи професійної орієнтації; збільшення потреби економіки у
професіоналах та фахівцях позитивним чином впливатимуть на рівень
конкурентоспроможності робочої сили (у контексті впливу соціально-економічних
чинників розвитку).
Підвищення ефективності державної політики у сфері макроекономіки, охорони
здоров’я, сімейної політики; поширення інноваційних форм зайнятості, покращення
нормативно-правової бази забезпечення професійного розвитку робочої сили може
стимулювати
удосконалення
інституційного
підґрунтя
реалізації
конкурентоспроможності робочої сили в країні. Покращення стану розвитку
інфраструктури системи охорони здоров’я, ринку праці, забезпечення доступності
якісного житла та розвиненості транспортної й дорожньої інфраструктури також
забезпечуватимуть можливості зростання рівня конкурентоспроможності робочої сили
(з урахуванням впливу інфраструктурних чинників).
Водночас посилення зацікавленості бізнесу у забезпеченні професійного
розвитку персоналу; мотивованість населення до підвищення освітньокваліфікаційного розвитку стимулюватимуть населення до підвищення рівня
конкурентоспроможності. Особисті риси людини (креативність, творчий підхід до
вирішення поставлених завдань, новаторство) також виступають важливими
передумовами посилення готовності до підвищення власної конкурентоспроможності.
Однак готовність до оновлення знань, зростання професійно-кваліфікаційного рівня,
активізації участі в інноваційної діяльності залежить, передусім, від мотиваційних
настанов особистості.
Саме тому перспективи подальших наукових розвідок мають бути пов’язані з
розробленням механізмів змін пріоритетів у рейтингу ціннісних орієнтацій людей,
збільшення націленості на отримання конкурентних переваг, пов’язаних з
покращенням якісних характеристик. У контексті пошуку можливостей підвищення
кваліфікаційного рівня працівників критично важливо створювати умови для
покращення інституційного середовища розвитку системи безперервного навчання.
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Challenges and Opportunities for Increasing the Competitiveness of Labour Force in
Ukraine
The purpose of this article is to investigate the challenges and opportunities for increasing the
competitiveness of the labour force in the context of globalization changes, to identify the trends for ensuring the
competitive advantages of the labour force based on improving its qualitative characteristics, taking into account
the influence of contrary-oriented factors of influence on the development of society and the individual.
As a result of the study, it was proved that the issue of challenges and opportunities accompanying the
process of increasing the competitiveness of the labour force became relevant to the elaboration and
implementation of effective managerial decisions aimed on the ensuring of improvement of labour force’s
quality. Justified that the transformation of the challenges associated with the formation of the competitiveness
of the labour force and the realization of its competitive advantages, into the threats, as well as the possibilities
for increasing its competitiveness, depend on the vectors of change and the intensity of the impact of
demographic, technological, socio-economic, educational, institutional, infrastructural and incentive factors. It
has been determined that under the conditions of the dominant influence of stimulant factors on the formation
and implementation of the competitiveness of the labour force, the transformation of the challenges into
opportunities might be occurred, while the prevalence of the influence of factors-disintegrators can lead to the
transformation of the challenges into a threats.
Thus, the probability of the transformation of the challenges of the formation and implementation of the
competitiveness of the labour force in the possibility depends on the intensity of the factors of stimulants.
Accordingly, reducing the mortality rate of the working-age population, reducing the incidence rate of the
population, increasing the number of workplaces with favorable working conditions, as well as the spread of
healthy lifestyle stereotypes, and improving disease prevention can contribute to increasing the competitiveness
of the labour force (taking into account the impact of demographic factors).
Improvement of education quality, development of a system of continuous education, increasing the
efficiency of the system of career guidance, an increase in the needs of the economy in professionals will be
positively affect the labour force competitiveness (in the context of the influence of socio-economic factors). It
was proved as a result of investigation that macroeconomic stabilization, improvement of the business
environment, oriented towards creation of competitive jobs, increase of the level of remuneration (in the context
of strengthening the relationship between skills levels and wages); improving the quality of social dialogue,
increasing social responsibility are the main ways of minimizing the negative effects of socio-economic factors
on the possibility of increasing the competitiveness of the labour force.
competitiveness of the labour force, labour market, challenges, opportunities, migration, demographic
factors, technological factors, infrastructure, institutional factors, globalization
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Особливості інноваційної діяльності та впровадження інновацій у
виробничу діяльність аграрних підприємств
У статті акцентовано увагу на специфіці формування та перевагах розвитку інноваційних
процесів на підприємствах аграрної сфери. Визначено доцільність та необхідність впровадження та
реалізації передових інноваційно-технологічних процесів для розвитку агропромислового виробництва
та отримання економічного та соціального ефекту. У результаті узагальнення інформації щодо сутності
та значення агроінновацій, особливостей їх впровадження в агросекторі, виявлено основні напрями
використання інноваційних технологій та чинники, що перешкоджають їх реалізації. На основі
дослідження встановлено, що здійснення більш масштабної політики впровадження та реалізації
інновацій забезпечить підвищення ефективності функціонування аграрної сфери, а також сприятиме
раціональному природокористуванню та підвищенню продуктивності землеробства і тваринництва в
умовах обмеженості природних ресурсів.
інновації, інноваційна діяльність, агроінновації, інноваційні технології, аграрна сфера, особливості
інноваційної діяльності, агропромислове виробництво, впровадження інновацій
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Т.Ф. Рябоволик, канд. экон. наук
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Особенности инновационной деятельности и внедрения инноваций в
производственную деятельность аграрных предприятий
В статье акцентировано внимание на специфике формирования и преимуществах развития
инновационных процессов на предприятиях аграрной сферы. Определена целесообразность и
необходимость внедрения и реализации передовых инновационно-технологических процессов для
развития агропромышленного производства и получения экономического и социального эффекта. В
результате обобщения информации о сущности и значении агроинноваций, особенностей их внедрения в
агросекторе, выявлены основные направления использования инновационных технологий и факторы,
препятствующие их реализации. На основе исследования установлено, что осуществление более
масштабной политики внедрения и реализации инноваций обеспечит повышение эффективности
функционирования аграрной сферы, а также будет способствовать рациональному природопользованию
и повышению производительности земледелия и животноводства в условиях ограниченности природных
ресурсов.
инновации, инновационная деятельность, агроинновация, инновационные технологии, аграрная
сфера, особенности инновационной деятельности, агропромышленное производство, внедрение
инноваций

Постановка проблеми. В умовах переходу на інноваційну модель
функціонування та розвитку економіки, технічний прогрес та інновації призводять до
більш ефективного використання праці і капітальних інвестицій, і, таким чином,
сприяють росту продуктивності – одного з основних чинників стабільного та
ефективного економічного зростання.
Використання передових інноваційно-технологічних процесів є пріоритетним
напрямком розвитку сільського господарства, який спрямований на динамічність
агропромислового виробництва. Це, у свою чергу, сприяє збільшенню обсягів продажу,
зростанню фондоозброєності та продуктивності праці, підвищенню рентабельності
роботи,
___________
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впливатиме на соціально-економічний розвиток сільських територій та економічну
стабільність держави. Відтак важливого значення набуває розробка заходів
впровадження та ефективного використання інноваційних технологій з метою
отримання економічного та соціального ефекту.
Саме аграрними підприємствами нині створюється майже третина валового
внутрішнього продукту. Але, водночас, агропромислове виробництво в Україні за
продуктивністю й ефективністю відстає від країн Європейського Союзу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження різних
аспектів інноваційних процесів в аграрній сфері здійснені провідними вітчизняними
вченими, такими, як В. Андрійчук [1], С. Дем'яненко [2], П. Саблук [12], О. Янковська
[13] та ін. Основна увага даних авторів приділялася визначенню проблем використання
інновацій в аграрній сфері та необхідності впровадження потужних технологій. Тому
надзвичайної актуальності набуває пошук таких інноваційних рішень, які б
забезпечили підвищення ефективності функціонування аграрної сфери, раціонального
природокористування та підвищення продуктивності землеробства і тваринництва в
умовах обмеженості природних ресурсів. Нині постійне впровадження новітніх
розробок є запорукою сталого розвитку сільського господарства, що і обумовило
цільову спрямованість даного дослідження.
Постановка завдання. Метою публікації є дослідження особливостей
інноваційної діяльності агропромислових підприємств та визначення на цій основі
підходів для забезпечення ефективного впровадження інновацій та подальшого
розвитку аграрних підприємств в сучасних економічних умовах.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових публікацій щодо інноваційної
діяльності дозволяє зробити висновок, що інновація – процес, у якому винахід або ідея
набуває економічного змісту і приносить прибуток. В економічній літературі термін
«інновація» зазвичай інтерпретується як перетворення потенційного науковотехнічного прогресу в реальний, який втілюється в нових продуктах і технологіях і
набуває економічного змісту. У наукових дослідженнях вітчизняних економістів
переважає думка, що «інновація являє собою техніко-економічний процес, який
завдяки практичному використанню продуктів розумової праці – ідей і винаходів,
приводить до створення кращих за властивостями нових видів продукції та нових
технологій», а «нововведення – це процес доведення наукової ідеї до технічного
винаходу, до стадії практичного використання, що приносить дохід» [1; 4; 6, с. 70-71].
Інноваційний продукт характеризується вищим технологічним рівнем, новими
споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім продуктом. Під
інноваційною діяльністю розуміють усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові і
комерційні дії, що реально приводять до здійснення інновацій або задумані з цією
метою. До інноваційної діяльності також входять дослідження і розробки, не пов’язані
прямо з підготовкою конкретної інновації.
У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» cеред
стратегічних пріоритетних напрямів на 2011 – 2021 роки були визначені технологічне
оновлення та розвиток агропромислового комплексу; впровадження енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; широке
застосування технологій чистого виробництва та охорони навколишнього природного
середовища [10].
Комплексною
характеристикою
спроможності
сільськогосподарських
підприємств до інноваційного розвитку є їх інноваційний потенціал.
Без інноваційного потенціалу як сукупності наукових знань, інформації про
результати науково-технічних робіт, винаходи, проектно-конструкторські розробки,
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зразки нової техніки і продукції, які генеруються науково-дослідними організаціями,
підрозділами, їх науковцями, інноваційний процес неможливий.
Згідно з доповіддю “Глобальний індекс інновацій 2017”, підготовленою спільно
Корнельським університетом, школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією
інтелектуальної власності (ВОІВ), Глобальний індекс інновацій (ГІІ) 2017 охоплює 127
економік світу й використовує 82 показники по цілому ряду тем [14].
У 2017 р. Україна посіла найвищу позицію за останні 7 років – 50 місце (у 2016
році – 56 місце), і перемістилась на 6 позицій, що обумовлено високим коефіцієнтом
інноваційної ефективності, тобто співвідношенням отриманого результату до
інноваційних ресурсів (рис. 1).
Водночас, Україна зберігає високе (21-ше) місце за ефективністю вищої освіти,
яку розраховують за часткою працівників з дипломами про вищу освіту і кількістю
випускників з інженерною й технічною вищою освітою.

Рисунок 1 – Динаміка глобального індексу інновацій по країнах за 2016-2017 рр.
Джерело: побудовано на основі [13]

Але варто зазначити, що у порівнянні з рейтингом 2017 р. Україна за рівнем
вищої освіти втратила 17 позицій (табл. 1). За патентною активністю Україна посідає
досить високу позицію – 27-ме місце.
Рейтинг України за підіндексом “Інновації“ у доповіді 2017-2018 рр. відповідає
61 місцю, тобто падіння становить 9 позицій. Україна погіршила свої позиції в
рейтингу за всіма показниками цього підіндексу, окрім показника “Наявність учених та
інженерів” – 25 місце проти 29-го у 2016 р. Найбільше падіння відзначено за
критеріями: “Державні закупівлі новітніх технологій і продукції” – з 82 на 96 позицію
рейтингу, “Взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері ДіР” – з 57 на 73
позицію [14].
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47
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Концентрація
дослідників

44
47

Ефективність
вищої освіти

Технологічні
можливості

42
46

Кількість
високотехнологічних
підприємств

Витрати на R&D
у співвідношенні
до ВВП

2017
2018

Продуктиваність
праці

Рік

Загальний ранг

Таблиця 1 – Показники глобального індексу інновацій Bloomberg для України за
2017-2018 рр.

4
21

44
46

27
27

Джерело: складено на основі [14]

Аграрна інновація (агроінновація) – це інновації, що реалізуються в аграрному
секторі економіки з метою підвищення ефективності його діяльності та забезпечення
стабільного розширеного відтворення агропромислового виробництва, реалізацією в
господарську практику результатів досліджень і розробок у вигляді нових сортів
рослин, порід і видів тварин і птиці, нових технологій в рослинництві, тваринництві і
переробній промисловості, нових добрив і засобів захисту рослин і тварин, нових або
покращених продуктів харчування, матеріалів, нових форм організації і управління
підприємством, нових підходів до соціальних послуг, що дозволяють підвищити
ефективність аграрного виробництва [7, с. 225-227]. На інноваційні процеси в
сільському
господарстві
мають
безпосередній
вплив
особливості
сільськогосподарського виробництва.
Інноваційна діяльність відповідно до ст.3 Закону України “Про івестиційну
діяльність”, передбачає:
– випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій;
прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
– реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками
окупності витрат;
– фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін стану
продуктивних сил;
– розробку та впровадження нової, ресурсозберігаючої технології. призначеної
для поліпшення соціального та екологічного становища [4].
Таким чином, сутність інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки
полягає у розробці і впровадженні в аграрне виробництво прогресивних методів
ведення господарства, в основі яких лежать методи ефективного виробництва
продукції, застосуванні нового покоління техніки, використанні нової кадрової
політики з врахуванням накопиченого наукового та інноваційного потенціалу. Основою
інноваційного потенціалу виступає саме ресурсна складова (людські, матеріальнотехнічні, фінансові, інформаційні ресурси).
Основними особливостями формування і розвитку інноваційного процесу в
аграрній сфері є [13, с. 304-305]:
- відмінність у природно-кліматичних умовах знаходження агропідприємств
та спеціалізація виробництва;
- значна
відмінність
у
періодах
виробництва
окремих
видів
сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки;
- різноманітність типів виробництва за організаційно-правовими формами та
формами власності, розмірами, підпорядкованості тощо;
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- залежність технології виробництва сільськогосподарської продукції від
природно-кліматичних умов, дорожньо-транспортних мереж, віддаленість від центрів
постачання та ринків збуту продукції і інших чинників;
- відособленість сільськогосподарських товаровиробників, віддаленість від
інформаційно-консультаційних служб і організацій, які виробляють науково-технічну
продукцію;
- різний соціально-освітній рівень робітників сільського господарства.
Узагальнення інформації щодо сутності та значення агроінновацій,
особливостей їх впровадження в агросекторі, дозволяє виділити основні напрями
використання інноваційних технологій у рослинництві та тваринництві (табл. 2).
Таблиця 2 – Напрями використання інноваційних технологій у рослинництві
Сфера
Можливості використання
застосування
Селекція
Покращення сортових якостей
Підвищення стійкості до ґрунтово-кліматичних умов та шкідників
Значний приріст урожайності
Одержання насіння елітних сортів
Генна інженерія Стійкість рослин до втрат врожаю, хвороб, шкідників
та ГМО
Покращення якості продукції та підвищення рівня врожайності
Стійкість проти гербіцидів
Здатність рослин виробляти власні пестициди
Скорочення процесу догляду та переробки продукції
Економія затрат на вирощування ГМО
Органічне
Відсутність пестицидів та добрив
землеробство
Зменшення
шкідливого
впливу
сільськогосподарського
виробництва на навколишнє середовище
Відмова від ГМО
Мікрозрошення Забезпечення оптимального рівня вологості в посушливих умовах
Економія поливної води, електроенергії, добрив
Уникнення ерозії грунту
Можливість освоєння малопридатних для обробітку земель
Зменшення експлуатаційних витрат
Можливість проведення агротехнічних робіт разом з поливом
ІТ технології
Визначення дійсних посівних площ
Прогнозування продуктивності збору та втрат врожаю
Визначення рівня використання матеріально-технічних ресурсів
Можливість виявлення прихованих від обліку продукції та ресурсів
Нанотехнології Сприяють збільшенню врожайності
Низька токсичність нано матеріалів
Сприяють прискоренню фотосинтезу рослин та озоненню повітря
Підсилення захисних властивостей рослин
Джерело: складено на основі [11]

Слід зауважити, що впровадження та використання сучасних інноваційних
технологій у рослинництві створюватимуть позитивний ефект, впливаючи на
врожайність, економію витрат, раціональне використання ресурсів та сприятимуть
підвищенню економічного потенціалу агроекосистем.
Основними проблемами у впровадження інновацій у галузі рослинництва є:
- потреба у державних дотаціях;
- відсутність нормативно-правового забезпечення;
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-

високий рівень фізичного зношення вітчизняної техніки;
відсутність технологічного обладнання;
відсутність технології створення вихідного селекційного матеріалу;
необхідність висококваліфікованих кадрів, науковців.
Основним завданням для галузі тваринництва є збільшення виробництва валової
продукції, що можливе завдяки використанню інноваційних технологій (табл. 3).
Таблиця 3 – Напрями використання інноваційних технологій у тваринництві
Сфера
Можливості використання
застосування
Біотехнології
Збереження генофонду тварин
Покращення здоров’я тварин
Удосконалення якості продуктів тваринництва
Поліпшення продуктивності тварин з використанням
селекційних методів розведення
Одержання тварин як донорів внутрішніх органів
Племінна робота
Удосконалення існуючих і створення нових порід тварин
Покращення продуктивних якостей тварин
Використання генетичного потенціалу кращих порід
Системи годівлі
Ефективність використання різних режимів годівлі
Зниження втрат корму
Вільний доступ тварин до кормів через сучасну систему їх
подачі
Збільшення приросту живої маси
Точність дозування та роздачі кормів
Удосконалення умов утримання та обслуговування тварин
ТехнікоПоліпшення умов праці
технологічне
Зниження витрат на виробництво одиниці продукції
забезпечення
Поліпшення якості тваринної продукції
Економія ресурсів
Ресурсозберігаючі Зниження витрат і собівартості
технології
Спеціалізація робіт щодо вирощування та утримання тварин
Підвищення відтворювальної здатності тварин
Ефективна організація відпочинку і раціону тварин
Ефективне використання систем транспортування й утилізації
відходів
Джерело: складено на основі [5]

Основними проблемами у впровадження інновацій у галузі тваринництва є:
- потреба у державних дотаціях та стимулюванні;
- необхідність
проведення
науково-дослідних
робіт
і
залучення
висококваліфікованого персоналу;
- виникнення небажаних мутацій;
- зниження здатності до розмноження;
- можливість передачі інфекцій;
- неконтрольований процес результатів селекційної роботи;
- необхідність залучення інвестицій;
- висока вартість оновлення і модернізації обладнання.
Взагалі, впровадження нових сучасних технологій має позначитися на
ефективності сільськогосподарського виробництва, а саме, підвищенні урожайності,
збільшенні продуктивності тварин.
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Впровадження інноваційних технологій аграрними підприємствами можливе
завдяки взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовища та наявного ресурсного
потенціалу.
Будь-яка прогресивна технологія в аграрній сфері базується на комплексному і
раціональному
використанні
ґрунтово-кліматичних,
біологічних,
технічних,
матеріальних і грошових ресурсів для максимально можливого задоволення потреб
рослин чи тварин в основних факторах життя з метою отримання високого і
стабільного ефекту. Вона органічно поєднує три основні напрями господарської
діяльності: технологічний, технічний і розрахунково-економічний.
Технологічний напрям передбачає розробку й послідовність проведення
технологічних операцій, агро- та зоотехнічних вимог до них.
Технічний напрям – комплектацію машинно-тракторних агрегатів, марочний
підбір тракторів, сільськогосподарських та спеціальних машин і знарядь, обладнань
тваринницьких комплексів, установлення норм виробітку та кількості обслуговуючого
персоналу.
Комплексний підхід до впровадження інноваційних технологій аграрними
підприємствами дозволяє виділити, що основною метою інновацій в аграрній сфері є
забезпечення економічності та екологічності сільськогосподарського виробництва. Але
як і в будь якій діяльності, в аграрній сфері є негативні так і позитивні процеси, які
сповільнюють розвиток інноваційної складової аграрних підприємств (рис. 2).
Несприятливі чинники в інноваційному процесі
Негативний вплив державного регулювання
Недостатня активність держави у галузі
Мінливість і нестабільність законодавчої бази

Політико
-правові
Ринкові

Відсутність реакції з боку покупців
Нерозвиненість інноваційної інфраструктури
Низька платоспроможність замовника

Економічні

Значний ступінь ризику
Значна вартість прямих інновацій
Недоступність фінансових ресурсів
Доступність фінансування

Організаційні

Соціальнопсихологічні

Недостатня кількість кваліфікованого персоналу
Відсталість матеріальної та науково-технічної бази
Брак технологічної інформації
Брак ринкової інформації
Домінування спрямованості економічних інтересів підприємців на
звичайне виробництво
Страх і опір змінам, що можуть спричинити негативні наслідки для
колективу підприємства
Небажання змінювати існуючі способи виробництва, робочі місця,
поведінку та традиції
Невизначеність

Рисунок 2 – Несприятливі чинники в інноваційному процесі
Джерело: побудовано на основі [9]
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Перевагами використання інноваційних технологій в аграрній сфері є:
– суттєве підвищення якості отримуваної продукції, що відповідає усім
екологічним вимогам безпечного виробництва продукції;
– покращення умов утримання тварин, зниження захворювань і подовження
господарського їх використання;
– підвищення продуктивності діяльності, що в цілому забезпечує одержання
більшого обсягу доходу на одиницю ресурсу;
– ефективне і гнучке використання робочого часу та зменшення фактору
трудомісткості у собівартості виробництва продукції;
– приносити користь споживачам і суспільству в цілому.
Низький рівень використання досягнень аграрної науки агровиробництвом
закономірно призводить до зниження якості робіт. Це пов’язано з низьким рівнем
формування великих аграрних підприємств та слабкою інтеграцією фермерських
господарств. Як наслідок, неефективність застосування сучасних дорогих технологій та
технічних засобів виробництва.
Використання інновацій та техніко-технологічних розробок в аграрній галузі
дасть змогу нарощувати конкурентні переваги, покращити ефективність виробничогосподарської діяльності загалом, оскільки аграрна галузь у економічно розвинутих
країнах поступово перетворюється у наукомістку галузь виробництва [8, с. 439].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проблема розвитку
інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки є багатогранною та складною.
На основі дослідження особливостей інноваційної діяльності агропромислових
підприємств, проблем та несприятливих чинників, з’ясовано, що аграрні підприємства
низькими темпами здійснюють трансфер інновацій у повсякденну роботу. Це пов'язано
з відсутністю дієвих економічних стимулів, які б заохочували підприємства
здійснювати технологічну модернізацію шляхом активного впровадження інновацій у
виробництво.
Для здійснення більш масштабної політики впровадження та реалізації
інновацій, основними пріоритетами розвитку інноваційної діяльності на
сільськогосподарських підприємствах мають стати:
механізму
управління
інноваційною
діяльністю
- вдосконалення
сільськогосподарських підприємств;
- технічне і технологічне переоснащення сільськогосподарських підприємств;
- активізація інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств,
шляхом надання різних пільг, поліпшення фінансування, розширення консультаційних
послуг;
- підвищення результативності наукових досліджень шляхом поліпшення
матеріально-технічної бази, посилення кадрового забезпечення наукових колективів;
- інтеграція дрібних підприємств у великі виробничі структури.
Подальші розробки в цьому напрямку мають розглядати процеси впровадження
новітніх прогресивних технологій в аграрних підприємствах як систематизовану
сукупність знань, відомостей, технологічних та організаційних рішень для
забезпечення стабільного розвитку сільського господарства, зміцнення економічної та
технологічної безпеки галузі.
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The Features of Innovative Activity and Implementation the Innovations to the
Production Activities of Agrarian Enterprises
The article focuses on the specificity of the formation and advantages of the development of innovative
processes in the agrarian enterprises. These agrarian enterprises account for almost one third of gross domestic
product now. But at the same time, agro-industrial production in Ukraine is lagging behind the European Union
for productivity and efficiency.
In the paper the attention to the specificity of the forming and advantages of the development of
innovative processes at the enterprises of the agrarian sphere is focused. At current stage the almost one third of
gross domestic product are created by the agrarian enterprises. The search for such innovative solutions becomes
extremely urgent, which would ensure the increasing of the efficiency of the functioning of the agrarian sphere,
the rational using of natural resources and the increasing of the productivity of plant growing and animal
husbandry in the conditions of limited natural resources. At present time, the constant implementation of the
latest developments is the key of the sustainable development of agriculture. The expediency and necessity of
introduction and realization of the advanced innovative and technological processes for the development of agroindustrial production and the obtaining of economic and social effect are determined. As a result of
generalization of information on the essence and role of agro-innovations, the peculiarities of their
implementation in the agrarian sector, the main directions of using the innovative technologies and factors that
hinder their implementation are revealed.
On the basis of the research of a set of indicators and factors it was found out, that the agricultural
enterprises at a low rate make the transfer of innovation to their daily work, which naturally leads to the
decreasing the quality of work. This is due to the low level of forming the huge agrarian enterprises and weak
integration of farms. As a consequence, there is the inefficiency of using the modern expensive technologies and
technical means of production. The using of innovations and technical and technological developments in the
agrarian sector will allow increasing the competitive advantages, improving the efficiency of production and
economic activity in general, because the agrarian sector in economically developed countries is gradually
transforming to the science-intensive industry of production. On the basis of the research, it was found that
effectuation of a more extensive policy of implementation and realization of innovations will provide the
increasing of the efficiency of the functioning of the agrarian sphere, as well as will promote the rational using of
natural resources and the increasing of the productivity of plant growing and animal husbandry in the conditions
of limited natural resources.
innovation, innovative activity, agro-innovation, innovative technologies, agrarian sphere, features of
innovative activity, agro-industrial production, implementation of innovations, productivity of production
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Теорія та практика формування соціального капіталу науковоосвітнього кластеру регіональної інноваційної екосистеми на базі
технічного університету
Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів та практичних засобів нарощування
активів соціального капіталу у процесі формування науково-освітнього кластеру з технічним
університетом у якості “креативного ядра” як елементу регіональної інноваційної екосистеми.
Обґрунтовано пріоритетне значення соціального капіталу у формуванні детально охарактеризованого
новітнього (шостого) технологічного устрою національної економіки. Особливу увагу приділено
економічній моделі комерціалізації діяльності у сфері R&D та надання освітніх послуг, а також
цілеспрямованого нарощування репутаційного капіталу регіонального технічного університету,
сучасною формою якого є ініціативне формування на його базі науково-освітнього кластеру у структурі
регіональної інноваційної екосистеми
соціальний капітал, науково-виробничий кластер, регіональна інноваційна екосистема,
організаційно-економічний механізм
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Теория
и
практика
формирования
социального
капитала
научнопроизводственного кластера региональной инновационной экосистемы на базе
технического университета
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов и практических приемов наращивания
активов социального капитала в ходе формирования научно-образовательного кластера с техническим
университетом в качестве “креативного ядра” как элемента региональной инновационной экосистемы.
Обосновано
приоритетное
значение
социального
капитала
в
формировании
детально
охарактеризованного новейшего (шестого) технологического уклада национальной экономики. Особое
внимание уделено экономической модели коммерциализации деятельности в сфере R&D и
предоставления образовательных услуг, а также целенаправленного наращивания репутационного
капитала регионального технического университета, современной формой которого выступает
инициативное формирование на его базе научно-образовательного кластера в структуре региональной
инновационной системы
социальный капитал, научно-производственный кластер, региональная инновационная система,
организационно-экономический механизм

Постановка проблеми. Категорія “капітал” відноситься до однієї з найбільш
широко вживаних у сучасних фундаментальних теоретичних та прикладних
практичних дослідженнях, використання якої вимагає застосування зваженого
полікомпонентного та мультипредметного підходу. Вплив окремих фаз розвитку
суспільних відносин на розуміння сутності цього базового поняття суттєвим чином
вплинуло на становлення сучасного підходу до розуміння капіталу, визначення якого
продовжує конкретизуватись, модернізуватись за рахунок імплементації окремих
акцентів та зміни пріоритетів в підходах до формулювання на догоду реалізації
авторських дослідницьких позицій. Сучасні дослідники, розрізняючи значну кількість
___________
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різновидів капіталу, принципово пристають на позиції ОЕСР, яка виділяє чотири його
основних типи – фізичний, природний, людський та соціальний [1]. Приділяючи
прискіпливу увагу критеріям розрізнення окремих видів капіталів – особливостям
формування та втілення, природній сутності, ступенем поширення, здатності до
відчуження, характеру інвестування, зміні в процесі споживання, участі у формуванні
вартості товару, характері результатів використання, ліквідності, здатності до
конвертування, методам вимірювання – дослідники залишають поза увагою прикладні
питання квантифікації розміру, особливості функціонування організаційноекономічного механізму формування соціального капіталу (СК) на різних рівнях
господарювання.
Безпосереднє
відношення
до
проблематики
формування
СК
на
мезоекономічному рівні національної економіки має дослідження особливостей його
розгортання за умов глобалізаційних постіндустріальних перетворень вітчизняної
економіки, характерними для якої є складне поєднання явищ паралельного у часі
утворення регіональних науково-виробничих кластерів і формування середовища
локальних інноваційних екосистем. Якщо кластерізація відбувається з метою
забезпечення рівноправної участі комерційно зацікавлених у виробничій співпраці
представників органів виконавчої влади, бізнесу та дослідницького сектору локального
сегменту національної економіки, то формування регіональних/територіальних
інноваційних екосистем (ІЕС) переслідує мету реформування та гуманізації порівняно
більш широкої соціально-економічної сфери діяльності територіальних громад.
Одночасно, спостерігається парадоксальна ситуація, за якої теоретичні аспекти
феноменів соціального капіталу, формування ринкових кластерів та розгортання
локальних інноваційних екосистем фактично досліджуються на фоні відсутності
вивчення можливих варіантів їхнього безпосереднього ув’язування між собою та
розроблення прикладних організаційно-економічних механізмів практичної реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відсутність єдиного визначення
соціального капіталу (СК) пояснюється наявністю цілого ряду науково обґрунтованих
підходів до визначення його сутності, яка обумовлюється покладанням в його основу
або принципу формування соціальних мереж (Бейкер В., Бурдье П., Барт Р., Портес А.),
або принципу формування норм та цінностей, що визнаються суспільством. Останній
принцип по різному висвітлюється представниками особистісно-контактного (Коулман
Дж., Фукуяма Ф., Інглхарт Р., Патнем Р.), інституціонального (Аббот С., Фарелл Ю.,
Тейлор М., Усланер Е.), змішаного (Лоурі Г., Нагап’є Дж., Гошал С., Вулкок М.,
Нараян Д.) підходів. Серед персоналій вітчизняних дослідників та представників
наукових шкіл близького зарубіжжя, які переймаються дослідженням особливостей
прояву сутності СК на мезоекономічному рівні національної економіки, відзначимо
публікації таких дослідників, як Бова А. [2], Богуш Л. [3], Грішнова О. [4],
Мачеринскене І. [5], Радаєв В. [6], Русинова Н. [7], Терон І. [8], Шаповалова Т. [9].
Окрім того, паралельні дослідження проводяться представниками соціологічної та
психологічної шкіл, предметом дослідження яких виступають когнітивні аспекти
сприйняття індивідами та операціоналізації ними у повсякденній економічній
діяльності рівня інтерперсональної довіри, обміну та взаємності. Всі представлені
напрями досліджень особливостей функціонування СК єдині у розумінні його
двокомпонентної структури, яка, крім зазначеного когнітивного аспекту, потребує
дослідження аспекту структурального, який пов’язується з дослідженням щільності
соціальних мереж, інституціональних моделей громадської взаємодії.
Переважною більшістю дослідників кластером називається виробничоспоживчий комплекс, який сформовано на основі територіальної концентрації
спеціалізованих постачальників, виробників та споживачів продукції/послуг, що
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функціонують в умовах постіндустріальної економіки, які пов’язані технологічним
ланцюгом, або віртуальна структура, що створюється на основі формування
інноваційних мереж і не прив’язана географічно до окремої території [10].
Класифікаційні ознаки кластерів – за домінуючим типом взаємозв’язків, географічними
кордонами, характером основного інноваційного ресурсу, ступенем участі держави,
динамікою розвитку, типом обслуговуваного ринку, стадією життєвого циклу, рівнем
використовуваних технологій, розвитку економіки, галузями/видами діяльності,
моделями розвитку – дозволяють не лише здійснити їхнє чітке розмежування, але й
виокремити характерні особливості різновидів, щоправда, без прикладної конкретики.
Дослідження особливостей функціонування ІЕС свідчить, що формування
національної, галузевих/секторальних, регіональних/територіальних рівнів сьогодні
одночасно є найбільш дієвим засобом реалізації режиму розвитку публічного сектору
соціальної сфери національної економіки [11].
Концепцію інноваційного розвитку соціальної сфери змішаної економіки було
сформовано у процесі еволюції теоретичних підходів до розуміння інноваційного
процесу в цілому: від визнання економічної ефективності закритих інновацій на рівні
компаній-виробників (І етап – Й. Шумпетер, 1934) [12], через концепції інновацій
кінцевого споживання (ІІ етап – Е. Хіппель, 1985) [13], стратегічного підходу до
інновацій (ІІІ етап – Г. Хамель та К. Прахалад, 1994) [14], концепції відкритих
інновацій, пов’язаних з масовим аутсорсингом та формуванням глобальних “вартісних
ланцюгів” (ІV етап – Г. Чезбро, 2003) [15; 16], до концепції мережевих колаборативних
інновацій (V етап – П. Глур, 2006) [17].
Представлені у науковому доробку точки зору вимагають креативного
об’єднання у процесі формування цілісної концепції формування/вимірювання
соціального капіталу в конкретних умовах планування/реального функціонування
науково-виробничого кластеру з закладом вищої освіти у якості “креативного ядра”,
найбільш сприятливими умовами діяльності якого є середовище регіональної
інноваційної екосистеми (РІЕС).
Постановка завдання. Метою публікації є дослідження теоретичних та
практичних підходів до формування СК науково-освітнього кластеру регіональної ІЕС,
який формується на базі діяльності технічного університету.
Виклад основного матеріалу. Характерною особливістю сучасного розвитку
національної економіки України є все більш повний прояв ознак переходу до шостого
технологічного укладу промислового виробництва, риси якого описані в табл. 1.
Однією з найбільш яскравих рис такого переходу є суттєве зростання втіленого в
інституційному середовищі функціонування комплексу політичних, законодавчих,
економічних та соціокультурних чинників формування регулятивного, підтримуючого
та когнітивного елементів довіри, репутації, правил, норм, санкцій, цінностей, культури
підприємництва, які отримали узагальнену назву соціального капіталу –
інституціолізованого “міксту” людського колективного структурного й когнітивного та
позитивного психологічного нематеріального капіталів. Цілеспрямоване регулювання
СК здійснюється засобами застосування арсеналу управлінських, психологічних,
соціальних технологій як сукупності способів, процесів, методів неодноразового
результативного використання символічного капіталу умовних цінностей, яке
забезпечує “авансом” узагальнену довіру до його носія зі сторони цільової аудиторії у
особі інституціональних акторів та інституціональних секторів, базується на
використанні безумовного позитивного репутаційного потенціалу кластеризованих
суб’єктів господарювання з метою досягнення комерційної та позаекономічної вигоди
на мезо- та макрорівнях трансформаційної модернізації національної економіки
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внаслідок цілеспрямованого використання “сили м’якого спонукання” об’єкту до
усвідомленого прийняття цивілізаційних цінностей суб’єкту впливу.
Таблиця 1 – Участь соціального капіталу у формування технологічних
виробничих укладів

Джерело: складено авторами

Використання СК має за наслідок зменшення “сил тертя в економіці”, що
отримує свій прояв у економії трансакційних витрат, заощадженні коштів від
реструктуризації інституціональних установ та організацій на основі чіткої
специфікації непорушних прав власності, створення організаційних структур, які
забезпечують їхній (прав власності) ефективний обмін, порівняння та економію витрат,
що виникають у ході цього процесу.
Виключно особливого значення використання СК набуває за умов активного
використання у процесі постіндустріальної структуризації національної економіки
моделей формування інноваційних кластерів (ІК) як ефективних форм управління
інноваційною діяльністю, що забезпечує виникнення синергічного ефекту на основі
об’єднання зусиль та компетенцій його учасників (підприємств, науково-дослідницьких
та навчальних закладів, державних органів влади, сервісних компаній, посередників
тощо), що функціонують з метою створення, запровадження та комерціалізації
інноваційного продукту з метою досягнення конкурентних переваг на ринку.
На відміну від територіальних виробничих комплексів, для яких характерними
були програмний плановий спосіб формування центральними органами виконавчої
влади (ЦОВВ) у ході формування державного замовлення ланцюгів енерговиробничих
циклів з метою мінімізації витрат і отримання регіонального ефекту від концентрації
та спеціалізації підприємства, ІК – еволюційний спосіб формування виробничоспоживчого комплексу навкруги “креативного ядра” – з метою підвищення рівня
добробуту і конкурентоспроможності економіки регіону.
Галузевий інноваційний кластер (ГІК) – економічна система, що представляє
собою сукупність підприємств, організацій (виробничі, сервісні, університети, науководослідницькі інститути, інжинірингові центри, творці інновацій, технологій, ринкові
інститути, споживачі), які розташовані на одній території, взаємодіють на договірній
основі, не утискають права жодного зі своїх членів, працюють на досягнення єдиної
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мети економічного зростання у процесі використання інновацій, характеризується
стабільністю, що формує за умови співпраці учасників синергетичний ефект [18; 19].
Інноваційний науково-освітній кластер (ІНОК) – система економічних агентів,
які здатні узгоджено регулювати та контролювати процес комерціалізації науки у
(технічному) закладі вищої освіти (ЗВО), включаючи процес навчання майбутніх
спеціалістів інноваційного типу, економічно активна структура, що функціонує на базі
конкретного (технічного) ЗВО, інвестиційно-інноваційний проект соціальноекономічного типу, що передбачає обґрунтування економічної доцільності інвестицій з
метою досягнення передбачуваної сукупності академічних та неакадемічних
результатів (рис. 1, табл. 2) [20].

Рисунок 1 – Економічна модель функціонування ІНОК з технічним університетом у якості
“креативного ядра”
Джерело: складено авторами

На відміну від ІК, сутність ІЕС може бути визначено через легалізований
порядок формування і підтримання контактів та особистих взаємозв’язків елементів
інноваційної інфраструктури, який ґрунтується на генералізованій (узагальненій) довірі
між ними.
Узагальнюючи найбільш поширені точки зору на визначення сутності
різнорівневих ІЕС, сформулюємо власне. РІЕС – поліструктурна локальна соціальноекономічна система, взаємопов’язане об’єднання функціональними, організаційними,
фінансово-економічними зв’язками інноваційних об’єктів і підсистем території, основу
якої складають ІНОК, діяльність яких спрямовано на створення знань, розробку
сучасних технологій та формування відповідних умовам нових цінностей, які
визначають характер і напрям інноваційного розвитку локації.
Матеріальною основою функціонування РІЕС є комплекс господарюючих
суб’єктів території, які ініціюють та здійснюють виробництво нових знань, їхню
дифузію та ефективне використання, сприяють фінансово-економічному, правовому та
інформаційному забезпеченню інноваційних процесів, взаємно пов’язані між собою і
мають постійні стабільні взаємовідносини. Сукупність територіальних ІЕС
об’єднуються у РІЕС, які, у свою чергу, є необхідною умовою існування ІЕС більш
високого – національного – рівня.
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На відміну від показників функціонування ГІК, кількісні ефекти від
функціонування ІНОК більш широко репрезентують соціальні ефекти участі
кластеризованих структур у функціонуванні інноваційної екосистеми (табл. 2).
Таблиця 2 – Ефекти від функціонування ГІК та ІНОК у складі РІЕС

Джерело: складено авторами

Ефективним варіантом імплементації діяльності ІНОК до РІЕС є формування
організаційно-економічного механізму регіональних технологічних платформ (ТП)
[11]. ТП РІЕС – добровільний, само фінансований та самоврядний ринковий
комунікативний інструмент прибуткової реалізації інноваційних проектів, який
передбачає залучення альтернативного фінансування R&D, максимальне орієнтування
на комерціалізацію радикальних новацій та технологій, розвиток інноваційної
інфраструктури у секторі надання громадських послуг суб’єктами господарювання
приватної/змішаної власності за міноритарної державної участі. ТП мають складний
внутрішній устрій, адже їхнім призначенням є розроблення комерційно перспективних
результатів дослідницької діяльності наукомістких технологій вищих технологічних
укладів. Взята за приклад для наслідування, стандартна Європейська самоврядна ТП
метою свого функціонування визначає виконання стратегічної (планово-аналітичної),
мобілізаційної (концентрація стейкхолдерів навколо погоджених пріоритетів),
популяризаційної (PR, маркетингової та інформаційної), поширювальної функцій,
незалежно від напряму та сегменту діяльності, передбачає формування керівного
органу за участю представників органів місцевого самоврядування (ОМС) та
дослідницького товариства, робочого органу управління у складі Секретаріату і Групи
підтримки, сектору організаційної та адміністративної підтримки – Форум учасників
консорціуму, Група високого рівня, Спостережна рада. Також, до її складу входить
обов’язковий перелік робочих груп з умовними назвами “Стратегічна програма
діяльності”, “Організація”, “Навчання та тренінги”, “Дослідницька та мережева
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інфраструктура”, “Політика та інструменти”, “Розширення ринку”, “Наука та
прикладне використання”, “Залучення та розширення участі стейкхолдерів”.
Ключовими принципами створення ТП є: створення платформи “знизу”
(“bottom-up process”), переважно з ініціативи крупного бізнесу, ОМС, ГІК;
забезпечення балансу попиту та пропозиції, наявність серед фундаторів ТП замовників
та споживачів нової продукції і технологій; інформаційна прозорість; регулярне
(щоквартальне) інформування учасників ТП про її діяльність, проведення конференцій,
інформування on-line; відкритість для нових учасників, у т. ч. з-за меж регіону; ротація
членів консультативних комітетів ТП.
Основними видами діяльності регіональних ТП виступають: розроблення
галузевих стратегічних досліджень та інноваційних технологій, подальших планів щодо
їхньої реалізації; залучення приватного бізнесу до участі у Рамковій програмі ЄС
досліджень та інновацій “Горизонт-2020” та співпраці з країнами-членами союзу;
розвиток можливостей мережевої співпраці з іншими європейськими ТП, іншими
партнерами по ланцюжку вирішення міжсекторальних проблем, переходу до
максимально відкритої моделі інновацій у рамках реалізації проектів публічноприватного партнерства; визначення можливостей для міжнародної співпраці; запуск
крупних проектів державно-приватного партнерства в рамках програми “Горизонт2020” як каналів зовнішнього консультування з метою програмування та реалізації
програм [3].
Прикладом комплексного кількісного оцінювання процесу формування
грошових потоків в межах функціонування ІНОК РІЕС, які є виразом СК, що
генерується науково-освітньою діяльністю регіонального технічного університету, є
наведене у публікаціях [21; 22] обчислення сумарного внеску університету Західного
Лондона в національну, регіональну та територіальну економіку. В основу розрахунків
покладається аналіз таблиць “витрати – випуск”, які формуються на відповідних рівнях
господарювання, також обчислення матриці коефіцієнтів повних витрат зведеного
балансу формування і використання ВРП, а також регіонального балансу фінансових
ресурсів. Окремі міркування щодо можливої методики проведення розрахунків
висвітлено у публікаціях [23-25].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Кількісне оцінювання СК
на усіх інституціональних рівнях аналізу національної економіки – макро-, мезо-,
мікро-, номо- та наноекономічному – видається доволі складною методологічною і
практичною проблемою. Квантифікація феномену, на відміну від кваліфікації, має за
мету вирішення питання однозначного вимірювання нестійкого явища генералізації,
узагальнення символічного капіталу довіри, його агрегування на різних рівнях та за
різних форм комерційного комбінування інституціональних акторів “розкручування”
quadruple helix постіндустріальної економіки. Виходячи з тези, що призначенням
мезоекономічної РІЕС є досягнення мети функціонування системи вищого рівня –
макроекономічної національної ІЕС, а складовими виступають базові елементи система
нижчого рівня (інституційні актори), зміст її функціонування полягає у реалізації
специфічних засобів ефективного розвитку національної економіки у процесі
використання економічного потенціалу інституційних одиниць в межах
мезоекономічного об’єднання (ГІК, ІНОК). Зміст регулювання процесу полягає у
діяльності органів місцевого самоврядування щодо заощадження на трансакційних
витратах, а різновидом капітальних активів, які формуються у процесі співпраці,
виступає соціальний капітал.
При цьому, якщо на рівні ГІК, ІНОК відбувається об’єднання мікроекономічних
регулюються
переважно
засобами
централізованого
потенціалів,
що
екстериторіального впливу, РІЕС передбачає використання потенціалу співпраці як
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вертикально інтегрованих корпоративних формувань, так і ринкових територіальних
(квазі) корпорацій. “Кристалізація каркасу” мезоекономічних систем сприяє
ефективному вирішенню проблеми подолання негативних наслідків демонтажу
інститутів централізованого управління. Формування стабільних за складом учасників,
внутрішніх факторів розвитку та характером траєкторії розвитку мезосистем в
структурі національної та регіональної економіки, до того ж підлягають можливості
стратегічного програмування, передбачають широкий перелік відносин до регулювання
між ними.
У якості непрямих показників формування СК РІЕС з технічним університетом у
якості “креативного ядра” доцільно використовувати: розрахунки економічної
ефективності ІНОК у сукупності рамкових умов функціонування (загальних
регіональних показників), економічної складової зростання (оцінка мережевого
партнерства, інноваційного потенціалу, розвитку людського капіталу, індустріального
напряму діяльності, рівня його регіональної концентрації); економічних показників
діяльності; ефективності реалізації кластерної політики; ефективності кластерного
управління; ефективності кластерної стратегії; ефективності механізмів регулювання
кластера; стану регіонального R&D сектора; ефективності заходів державної підтримки
діяльності; ефективності інформаційної політики. Перспективами подальших
досліджень є розробка науково-практичних рекомендацій із формування науковоосвітніх кластерів регіональної інноваційної екосистеми на базі технічних
університетів з урахуванням необхідності оптимізації та найефективнішого
використання соціального капіталу.
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Theory and Practice of Regulating the Reputation Social Capital of the Scientific and
Production Cluster of a Regional Innovation Ecosystem on the Basis of a Technical
University
The article is devoted to the study of theoretical aspects and practical means of increasing the assets of
social capital in the process of forming a scientific and educational cluster with a technical university as a
“creative core” as an element of a regional innovation ecosystem. The priority value of social capital in the
formation of a sixth technological structure of the national economy is described in detail. Particular attention is
paid to the economic model of commercialization of R&D activities and the provision of educational services, as
well as the purposeful increase of the reputational capital of the regional technical university, the modern form of
which is the initiative formation on the basis of its scientific and educational cluster in the structure of the
regional innovation ecosystem.
The use of social capital is considered in the context of reducing the “friction forces” in the economy,
transaction costs, saving money from the restructuring of institutional actors and organizations based on a clear
specification of immutable property rights, creating organizational structures that ensure their effective
exchange, comparison and cost savings, which occur during this process.
The peculiarities of social capital’ formation are studied under conditions of active use in the process of
post-industrial national economy structuring’ models of scientific and educational clusters’ formation as
effective forms of management of innovative activity, which ensures the emergence of a synergistic effect on the
basis of the unification of efforts and competencies of its participants (enterprises, research and educational
institutions, state authorities, service companies, intermediaries, etc.) that operate with the aim of creating,
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implementing and commercialization of the innovative product in order to achieve competitive advantages in the
global market.
The problem of quantitative assessment of social capital is investigated in the context of structuring the
analysis at the macro, mesa and microeconomic levels of management. Market actors are considered as actors of
activity, theoretical models are formed within the framework of the development of certain aspects of
neoinstitutional theory. The idea of creative association of disparate approaches to the formation and
development of social capital in the form of generalized trust is realized. Such trust arises in the process of
purposeful creation of stable participants, internal factors of development and the nature of the trajectory of
mesosystem development in the structure of the national and regional economy. Additional advantages of
regulation of collaborative scientific and educational clusters within the framework of regional innovation
ecosystems are the possibility of using strategic planning tools.
social capital, research and production cluster, regional innovation ecosystem, reputational capital,
organizational and economic mechanism
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ɇ.ɉ. ɋɢɫɨɥɿɧɚ, ɞɨɰ., ɤɚɧɞ. ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ
Ƚ.ȼ. ɋɚɜɟɥɟɧɤɨ, ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ
ȱ.ɉ. ɋɢɫɨɥɿɧɚ, ɞɨɰ., ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦ. Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ, ɍɤɪɚʀɧɚ

ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɹɤɿ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ,
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɟɡɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɇ.ɉ. ɋɵɫɨɥɢɧɚ, ɞɨɰ., ɤɚɧɞ. ɷɤɨɧ. ɧɚɭɤ
Ƚ.ȼ. ɋɚɜɟɥɟɧɤɨ, ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ
ɂ.ɉ. ɋɵɫɨɥɢɧɚ, ɞɨɰ., ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɝ. Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɤɢɣ, ɍɤɪɚɢɧɚ

ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ȼ
ɫɬɚɬɶɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɡɚɦɟɞɥɹɸɳɢɟ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɦɟɱɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚ ɦɟɡɨ-, ɬɚɤ ɢ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɣɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɨɬɟ
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɹɤ ɤɪɚʀɧɚ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɦ, ɚ ɹɤ ɚɝɪɚɪɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ.
Ɍɚɤɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ
___________
© ɇ.ɉ. ɋɢɫɨɥɿɧɚ, Ƚ.ȼ. ɋɚɜɟɥɟɧɤɨ, ȱ.ɉ. ɋɢɫɨɥɿɧɚ, 2018

280

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 34

машинобудування не відповідає сучасному рівню науково-технічного прогресу. Тому
ця сфера діяльності потребує значного переоснащення для забезпечення виробництва
якісної та продуктивної сільськогосподарської техніки, яка зможе конкурувати із
провідними іноземними виробниками сільськогосподарської техніки та приносити
прибуток, зокрема і національній економіці.
Більшість машинобудівних підприємств по випуску сільськогосподарської
техніки на сьогодні балансують на межі банкрутства, випускаючи продукцію в
одиничних екземплярах або малими серіями, або взагалі зупинені, а деякі з них вже
порізані на металобрухт. Без належного виконання державних програм розвитку з
чітко прописаними кроками їх виконання вийти на конкурентні позиції з світовими
лідерами сільськогосподарської техніки неможливо.
Тому проведення дослідження сучасного стану та визначення шляхів
перспективного розвитку сільськогосподарського машинобудування є актуальною
задачею.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління виробництва в
теоретичних та практичних аспектах присвячені дослідження багатьох вчених таких, як
В. А. Панков [4], В. М. Петюх [5], М. Е. Портер [6], В. Дж. Стивенсон [14] тощо.
Дослідження
аспектів
формування
й
підтримання
належного
рівня
конкурентоспроможності підприємств знайшли відображення в працях учених
І. Ансоффа, А. Маршала, Д. Росса, Й. Шумпетера, Р. Фатхутдінова, В. Геєця та ін.
Певна увага приділяється загальним питанням. Так, визначено, що в сучасних
умовах конкуренції і глобалізації стійкий економічний успіх компанії забезпечуються
турботою про стратегічне майбутнє розвитку бізнесу. При цьому мова йде про
принципово нові пріоритети діяльності – не тільки про завоювання й утримання
позицій на ринках збуту, стабільних темпів їх зростання, а й головним чином про
цілеспрямовану концентрацію зусиль на довгострокових стратегічних завданнях,
пошук фундаментальних засобів досягнення цілей більш високого рівня для прориву в
нову світову економіку XXI століття [4]. Ця думка, на наш погляд, не втрачає
актуальності.
Питання, пов’язані із розвитком сільськогосподарського машинобудування
розглядає низка вчених таких, як В. Г. Андрійчук, М. В. Зубець, М. І. Кісіль,
Н. П. Карачина [1], П. Т. Саблук, Т. І. Сабецька, В. Є. Скоцик [12], Н. В. Тарасова,
В. І. Кравчук, а також колектив Українського науково-дослідного інституту
прогнозування та випробування техніки ім. Л. Погорілого. Разом з тим, недостатньо
дослідженим залишається питання інноваційних можливостей розвитку галузі під
впливом активного зростання імпортної техніки та залучення інвестицій у сферу
інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження основних тенденцій та
обґрунтування підходів до підвищення конкурентоспроможності підприємств
сільськогосподарського машинобудування через сприяння їх інноваційному розвитку.
Виклад основного матеріалу. Промислові підприємства машинобудування,
зокрема і сільськогосподарського, в кращому випадку працюють на вторинний ринок, і,
взагалі, в сучасних умовах поступово втрачають ринки збуту.
Те, що відбувається, відповідає закону спадаючої віддачі, тобто безперервне
зростання одного змінного ресурсу у сполученні з незмінною кількістю інших ресурсів
на певному етапі призводить до припинення віддачі від нього, а потім скороченню [5,
с. 174]. Так, на вітчизняних підприємствах металургії десятки років не впроваджували
нові технології, на багатьох підприємствах залишилися технології, про які вже забули в
світі, і внаслідок цього Україна з експортера метала, наприклад, в Китай, стала
імпортером «китайського металу», тому що Китай в цей самий час розвивав свою
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металургію, щоб вийти на світові ринки. А з іншого боку, з’являються матеріализамінники. Майже теж саме відбувається і на підприємствах сільськогосподарського
машинобудування.
З кожним роком вийти з кризи стає все важче: старіють і вибувають з
господарського обігу виробниче обладнання і технічне оснащення; морально
застарівають численні експериментальні зразки нових моделей сільськогосподарської
техніки, які так і не були поставлені на серійне виробництво.
Сьогодні підприємства машинобудування, зокрема сільськогосподарського,
стикаються з проблемою неконкурентоспроможності виробів, оскільки:
- виробляють продукцію, що вже десятиріччя випускалася, інколи з незначною
модернізацією;
- витрати збільшуються за рахунок зовнішнього впливу, оскільки держава
збільшує тарифи, мінімальну заробітну плату тощо, а отже збільшуються й матеріальні
витрати;
- тендери, що відбуваються з врахуванням впровадження електронного
майданчика "Держзакупівлі.Онлайн", яка входить до системи публічних закупівель
ProZorro та відкритої системи комерційних закупівель RIALTO, не завжди є
ефективною боротьбою проти корумпованих закупівель;
- ціни на продукцію підприємства, частіш за все, занижують для можливості
конкурентоспроможності на ринку, а це не сприяє подальшому інноваційному
розвитку;
- скорочують інженерно-технічних робітників, не проводять дослідження на
перспективу заради зменшення витрат, зокрема не залучають «генераторів інновацій»;
- не платять достойну заробітну плату;
- структури підприємств негнучкі, їх дуже важко перебудувати тощо.
Сьогодні в Україні переважна більшість сільськогосподарської техніки
виробляється 1-2 покоління, тобто має низький рівень технологічності, є одноопераційною [12].
Низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції не дає змоги Україні
конкурувати в боротьбі за ринки збуту з розвиненими країнами світу. Обсяги
виробництва тракторів зменшились майже у 50 разів, ґрунтообробних і посівних
машин та машин для внесення добрив у 30-50 разів, а виробництво бурякозбиральних
та кукурудзозбиральних комбайнів, двигунів внутрішнього згорання для
комплектування технічних засобів відсутнє, продовжується занепад галузі
машинобудування [2].
Проте
в
Україні
існують
перспективи
розвитку
вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування, оскільки галузь володіє виробничим
потенціалом для виготовлення техніки і обладнання для сільського господарства та
переробки сільськогосподарської продукції. Так, лише за даними Українського
науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки ім.
Л. Погорілого, технологічна потреба у зернозбиральних комбайнах становить 51200
одиниць. В той же час виробництво зернозбиральних комбайнів знаходиться під
загрозою знищення, оскільки єдиний завод по їх виготовленню - Херсонський
машинобудівний завод, ледве функціонує в умовах кризи [13].
Незважаючи на те, що, останнім часом, держава впроваджує механізм дотацій
для вітчизняних підприємств, Україна не приділяє належної уваги забезпеченню
розвитку ринку сільгоспмашинобудування. Про це свідчать всі Програми розвитку
ринку сільськогосподарського машинобудування, які приймалися лише формально, а
на практиці не виконані належним чином та визнані неефективними. У розпорядженні
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової
282

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 34

економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року» від 17 липня
2013 р. № 603-р та «Концепція Державної цільової економічної програми розвитку
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до 2020 року» [2, 9]
зазначено, що питання розвитку окремих галузей, зокрема вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу, оборонно-промислового
комплексу, ракетно-космічної та авіаційної галузі, будуть деталізовані в рамках
окремих програмних документів.
Але на виконання зазначеного положення в галузі сільськогосподарського
машинобудування після 2015 року не було прийнято жодної програми, незважаючи на
те, що зазначену галузь визнано пріоритетною на законодавчому рівні. Разом з тим,
можемо зазначити і позитивні зміни, які полягають у прийнятті «Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості
сільськогосподарської
техніки
та
обладнання
вітчизняного
виробництва»
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року
№ 130 [7]. Згідно з положеннями зазначеного Порядку сільськогосподарським
товаровиробникам на безповоротній основі надається часткова компенсація у розмірі
20 % вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість),
зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату
через державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 % і більше акцій
належить державі, і придбання до 1 грудня поточного року техніки та обладнання.
Проте, аналізуючи зміст Порядку можемо зазначити, що, на жаль, він не
розв’язує проблему фінансування та розвитку галузі сільськогосподарського
машинобудування, оскільки держава не приділяє належної уваги питанню оновлення
технологічного устаткування підприємств сільськогосподарського машинобудування,
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво вітчизняної
сільгосптехніки, а також не розроблена дієва та ефективна програма розвитку
досліджуваного ринку.
Згідно із п.4 ч.1 ст. 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» [8] стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є
технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу [10].
Головна ж роль держави у інноваційних процесах повинна полягати у
забезпеченні необхідних інституціональних та організаційних умов залучення і захисту
інвестицій – відпрацювання відповідної нормативно-правової бази, протекціоністська
податкова політика задля забезпечення вітчизняного виробника тощо.
При цьому, держава повинна проводити дієві заходи саме зараз, оскільки в
іншому випадку спостерігатиметься засилля іноземної техніки, що в подальшому лише
посилиться, а країна може втратити сільськогосподарське машинобудування, як це
сталось з автомобілебудуванням.
Відзначимо, що технічно передові країни змогли досягти високого рівня
розвитку технології тільки завдяки безпосередній участі і створенню реальних заходів
підтримки з боку держави саме в розвитку машинобудівних виробництв. Так, в
державному регулюванні машинобудівної промисловості США переважають два
напрямки: 1) антимонопольні заходи; 2) федеральні програми, в яких держава фінансує
до 50 % вартості проекту [10].
Керівництво розвинених держав беззастережно підтримує розвиток власного
машинобудування (в США щорічно на наукові дослідження в машинобудуванні
витрачається в середньому 2–2,5 % ВВП, в країнах Євросоюзу – близько 3 % ВВП),
оскільки саме ця галузь при випереджаючому розвитку в першу чергу створює і
поширює інноваційні продукти, чим сприяє зростанню економіки країни.
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Зрозуміло, що залучення інвестицій - це процес, що впливає на інноваційний
розвиток, але лише він сам по собі не може призвести до позитивного результату.
Крім того, підприємства закладають кошти в ціні на відновлення основних
фондів, проте це знов таки недостатньо для розвитку інновацій.
Цікавими є дослідження Корж М. щодо необхідності визначення виробничих
зусиль, проте воно зводилося до розгляду обсягів інвестицій для певного підприємства
[3].
За останні ж десятиліття промислові підприємства суттєво, а у деяких випадках
критично, втратили унікальні кадри конструкторів, проектантів, інженерів,
організаторів виробництва, працівників робітничих професій.
В сучасних міжнародних відносинах Україна, як і Китай, перестає бути дешевим
виробником, оскільки виникла об’єктивна необхідність збільшувати розмір заробітної
плати, оскільки і кваліфіковані, і некваліфіковані кадри їдуть закордон на тимчасову
або більш постійну роботу, частіш за все, до Польщі, а зараз, здебільшого, до
Німеччині і звикають до іншого рівня заробітної плати. Проте, китайські підприємства
в той же час покращують якість своєї продукції, а вітчизняні, на жаль, частіш за все не
проводять робіт на перспективу, інноваційні процеси відбуваються за остаточним
принципом.
Останнім часом ринкова економіка висуває принципово інші вимоги до якості
продукції, що випускається. Це пов'язано з тим, що в сучасному світі виживання будьякої фірми пов’язане з стійким положенням на ринку товарів і послуг, що визначаються
рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу конкурентоспроможність пов’язана з
різними чинниками такими, як рівнем ціни, рівнем якості продукції, обсягом продаж,
економією всіх видів ресурсів, рентабельністю, продуктивністю праці та ін. [11].
На наш погляд, не зважаючи на різні негаразди, ще є можливості для
відновлення конкурентоспроможності на підприємствах, але необхідно проводити
цілеспрямовані кроки по управлінню, з одного боку, державі, а з іншого, самим
підприємствам, як наприклад, впроваджувати комплексний механізм підвищення
інноваційного розвитку (рис. 1).
Нарощування
потенціалу

Нарощування переваг
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Вплив
держави

Залучення ресурсів
Створення
креативної
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Нова конструкція (технологія) як результат

Рисунок 1 – Механізм підвищення інноваційного розвитку підприємства
Джерело: побудовано авторами
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Для промислових підприємств вироблення сучасної стратегії розвитку
передбачає націленість на ринок і споживача, в основі чого повинна бути технологічна
політика. Крім того, осучаснений виробничий процес передбачає розвиток
експериментального виробництва, організаційну та мотиваційну підтримку творчого
креативного мислення на підприємстві. Тобто отриманий прибуток підприємства не
повинен бути повністю направлений на «проїдання», а хоча б частково на перспективу.
На часі перед державою, з одного боку, і вітчизняними підприємствами, з
іншого, повинні стояти питання:
1) де взяти інновації і визначити перспективний інноваційний розвиток;
2) як витрачати на інновації і зменшувати ризики;
3) для ефективного господарювання знайти менеджерів-розвитку тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Важливими умовами по
відновленню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування є розробка та належне виконання державної програми розвитку
галузі сільськогосподарського машинобудування на мезо- та макрорівнях, з чітко
прописаними кроками їх виконання. Без розробки державних програм вийти на
конкурентні позиції з світовими лідерами сільськогосподарської техніки, навіть в
межах держави, просто неможливо. Крім того, механізми підвищення інноваційного
розвитку підприємства повинні забезпечувати зростання ефективності етапу
комерціалізації нововведення та дозоляти ще на етапі відбору інноваційних проектів до
їх впровадження оцінювати прогнозний рівень ефекту з урахуванням життєвого циклу
інновації. Підприємствам необхідно впроваджувати комплексний механізм підвищення
інноваційного розвитку, оскільки саме від управління внутрішньою діяльністю
підприємства залежатимуть результативні показники всієї роботи підприємства.
Впровадження в практичну діяльність підприємств сільськогосподарського
машинобудування запропонованих підходів щодо формування та підтримання
необхідного рівня конкурентоспроможності підприємств, враховуючи теоретичну
спрямованість даного дослідження, потребуватиме подальших розробок в цьому
напрямі, що мають концентруватися на побудові конкретних моделей та методик. Крім
вже визначених підходів є необхідність проведення обґрунтованої політики закупівлі
по тендерах та постійний програмний ціновий моніторинг по закупівлі матеріалів та
комплектуючих. Такий моніторинг дозволить залучити нових постачальників з більш
сприятливою ціною. Дієвий маркетинг як частина продажу продуктів підприємства, з
цілеспрямованим відзначенням якості, може збільшити частку ринку внаслідок чого
зростуть обсяги продажу. Розробка відповідних науково-практичних рекомендацій і
визначає перспективи подальших досліджень.
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Problematic Aspects and Perspectives of Innovative Development of Agricultural
Machine Building
At the present stage, domestic agricultural machine building does not correspond to innovative
development. The purpose of the article is to study the main tendencies and substantiation of approaches to
increase competitiveness of agricultural machinery enterprises.
In the article the modern conditions of functioning of agricultural machinery enterprises are investigated
and the problems, with which they encounter, which slow down their development, are revealed. It also outlines
possible perspective management principles and proposes new approaches to improving the competitiveness of
agricultural machinery enterprises. It was established that the state does not pay enough attention to the issue of
updating the technological equipment of agricultural machinery enterprises, introducing the achievements of
scientific and technological progress in the production of domestic agricultural machinery. The necessity of
developing a new state program of support of domestic enterprises of agricultural machine-building at the mesoand macro levels was substantiated. The necessity of reorientation of agricultural machine-building enterprises
for the production of modern high-tech equipment, which corresponds to world standards and can compete with
foreign analogues, is indicated as it is the main way to enter international markets of agricultural machinery and
preservation of the national consumer. On the basis of research of a complex of indicators, the model of the
mechanism of innovation development is constructed.
Currently, increasing the competitiveness of agricultural machinery enterprises is possible only if two
basic conditions are met: the introduction of innovative technologies into production and the effective state
program of development of the industry. Enterprises need to implement a comprehensive mechanism for
increasing innovation development, since it is from the management of the internal activity of the enterprise will
depend on the effective performance of the entire enterprise.
agricultural machine building, enterprise competitiveness, innovation development, management
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Проблеми функціонування системи ProZorro та шляхи їх подолання
Стаття присвячена проблемам функціонування системи державних закупівель ProZorrо.
Проаналізовано позитивні риси та проблеми застосування даної системи. Досліджено прийоми, які
можуть бути використані організаторами та учасниками торгів для перемоги в конкурентній боротьбі, та
їх наслідки для підприємств, які добросовісно виконують вимоги законодавства в сфері державних
закупівель. Запропоновано шляхи подолання корупції на підставі дослідження вітчизняного досвіду,
аналізу кроків влади по подоланню цього явища – впровадження системи запобігання корупційним
проявам DoZorrо - та досвіду країн з розвиненою ринковою економікою, зокрема закони Юнсітрал
(Uncitral).
система державних закупівель ProZorrо, конкурентна боротьба, корупція, тендер, державні
замовлення, DoZorrо, Юнсітрал (Uncitral)
И.В. Харченко, доц., канд. экон. наук
Л.М. Романюк, доц., канд. экон. наук
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина

Проблемы системы ProZorro и пути их преодоления
Статья посвящена проблемам функционирования системы государственных закупок ProZorrо.
Проанализированы положительные черты и проблемы использования этой системы. Исследованы
приемы, которые могут быть использованы организаторами и участниками торгов для победы в
конкурентной борьбе, и их последствия для предприятий, которые добросовестно выполняют требования
законодательства в сфере государственных заказов. Предложены пути преодоления коррупции на
основании исследования отечественного опыта, анализа действий власти по преодолению этого явления
- внедрение системы предотвращения коррупционных проявлений DoZorrо - и опыта стран с развитой
рыночной экономикой, в частности законы Юнситрал (Uncitral).
система государственных закупок ProZorrо, конкурентная борьба, коррупция, тендер,
государственные заказы, DoZorrо, Юнситрал (Uncitral)

Постановка проблеми. Сучасна економіка є ринковою, що передбачає
конкуренцію, та поєднує як приватну, так і державну форму власності. Тому коли
виникає потреба в постачанні для державного сектору будь-яких товарів, виникає
конкурентна боротьба, яка повинна на основі чесної конкуренції задовольнити цю
потребу, заощадити державні кошти. Ринкова економіка побудована на особистій
зацікавленості в результатах господарювання, тому у суб’єктів конкурентної боротьби
нерідко виникає бажання перемогти в ній, не переймаючись етичними проблемами,
корумпуючи осіб, що залучені до цього процесу. З подібними проблемами стикалися
майже всі ринкові економіки у своєму розвитку. Але в Україні ця проблема постала
особливо гостро, адже Україна посідає 131 місце в світовому рейтингу корупції
Transparency International [8].
Постачання необхідних комплектуючих, матеріалів, сировини для підприємств
державної форми власності шляхом проведення прозорих тендерних торгів є важливою
проблемою в ринковій економіці. Особливо відчутна ця проблема для галузеймонополістів, результати роботи яких впливають на всю українську економіку і,
зокрема, на Укрзалізницю. Український Уряд робить кроки для вирішення цієї
проблеми. Так, впроваджена система інтернет-тендерних торгів ProZorro, яка дійсно
дозволила заощадити великі кошти для державного бюджету. Проте, залишається дуже
багато невирішених проблем, а відповідно у суспільства виникає багато претензій до
роботи цього інструменту.
___________
© І.В. Харченко, Л.М. Романюк, 2018
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впровадження прозорої тендерної
процедури закупівлі зачіпає інтереси багатьох фізичних і юридичних осіб, тому це
питання активно досліджується фахівцями [2-6; 9-10; 12; 14-17].
Так, Пісьмаченко Л.М., Критенко О.О. здійснили аналіз міжнародного досвіду
(США, Канада, Швейцарія, країни – члени ЄС) організацій закупівель за бюджетні
кошти. Дослідження показало, що проблеми існування і розвитку системи державних
закупівель розв’язуються на основі проведення конкурсних торгів для забезпечення
прозорості, протидії корупції [7].
Костенко О.Н. здійснив аналіз чинного законодавства і зазначив, що Закон
України «Про публічні закупівлі» не повною мірою відображає суб’єктів державних
закупівель, зокрема, у сферах регулювання та контролю, та дійшов висновку про
недосконалість законодавства в даному питанні [2].
Севост’янова Г.С. проаналізувала зміст Закону України «Про публічні закупівлі»
та зробила висновки про позитивні наслідки його запровадження, при цьому зазначила
ризики та запропонувала кроки для їх подолання [9]
Соколовський С.А. дослідив шляхи вирішення проблеми корупції у сфері
військових закупівель, визначив збиток держави в результаті корупційних схем
державних закупівель для потреб Національної гвардії України та визначив напрями
подолання корупційних ризиків [12].
Письменна М.С. проаналізувала методику проведення аудиту ефективності
електронного середовища здійснення державних закупівель та розробила пропозиції
щодо підвищення ефективності, надійності та прозорості функціонування електронної
системи публічних (державних) закупівель в Україні [6].
Отже, вітчизняні науковці досліджують системи держзакупівель, вивчають
досвід іноземних країн, пропонують шляхи вирішення певних недоліків, однак все ще
залишаються невирішені проблеми, пов’язані із практичним застосуванням системи
ProZorrо.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз роботи системи держзакупівель
ProZorro у сфері постачання державних підприємств, що забезпечують роботу галузеймонополістів, з метою розробки шляхів удосконалення роботи даної системи.
Основні результати дослідження. Ринкова економіка має потужні стимули, які
повинні змусити підприємство працювати ефективно або зникнути завдяки
конкуренції. Але навіть в умовах ринкової економіки існують природні монополії, які
суттєво впливають на економічний розвиток країни. Багато відомих економістів
зазначають негативний вплив монополій на розвиток економіки. Зокрема,
Нобелівський лауреат з економіки Ф. Хайек у книзі, присвяченій негативним наслідкам
економічної монополії «Дорога до рабства», епіграфом до глави 10 під назвою «Чому
до влади приходять найгірші?» вибрав слова лорда Ектона: «Влада розбещує.
Абсолютна влада розбещує абсолютно» [18]. Разом з тим, конкуренція та
зацікавленість в результатах господарювання в умовах ринкової економіки повинні
проявлятись таким чином, щоб задовольняти як власні потреби, так і потреби держави.
Це відбувається лише в тому випадку, коли економічні процеси в державі розумно
регулюються. Сучасна ринкова економіка є регульованою. Про це у свій час було
зазначено багатьма визначними вченими. Так, видатний економіст Д. Кейнс писав про
те, що в «умовах leisser - faire («дозвольте зробити»  економічна доктрина, згідно якої
державне втручання в економіку має бути мінімальним) … я роблю висновок, що
регулювання поточних інвестицій залишати в приватних руках небезпечно» [1, с. 296].
Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман підкреслював: «Треба говорити
про визначальну роль держави в подоланні кризи, про необхідність втручання в ринкові
механізми і ручного управління» [8].
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Таким чином, держава повинна регулювати ринкові процеси так, щоб вони йшли
на користь всій країні, всьому суспільству. В світі не існує абсолютно вільного ринку,
який би не регулювався тим чи іншим чином.
Стратегічний аналіз конкретного підприємства – ПАТ «Гайворонський
тепловозоремонтний завод» (ГТРЗ) – дозволив встановити такі факти. За його
результатами можна було б вважати, що підприємство повинно мати добрий
стратегічний і фінансовий стан. Досліджуване підприємство і його основні конкуренти
забезпечують необхідними запасними частинами галузь залізничного транспорту
України. Обсяг ринку становить біля 1500 млн. грн. Такі умови роботи зазвичай
повинні були б забезпечити добре стратегічне і фінансове становище підприємства. В
дійсності ситуація протилежна. Досліджуване підприємство працює з великими
проблемами, головна з яких – це дуже складне фінансове становище. І хоча стратегічна
мета (підприємству належить значна частина ринку) досягнута, фінансове становище
підприємства є загрозливим. На нашу думку, це відбувається тому, що підприємство
змушене продавати свою конкурентоспроможну продукцію не кінцевому споживачу, а
фірмі-прокладці вдвічі дешевше, ніж вона (фірма-прокладка) продає цю продукцію
абсолютно без будь-якого доопрацювання кінцевому споживачу. Щоб уявити обсяг
тіньових грошових потоків лише в даному випадку, зазначимо, що кінцевий споживач «Укрзалізниця» - купує продукцію (зубчасте колесо) за 34100 грн. за одиницю, а
підприємство-виробник реалізує його за 18200 грн.
Зауважимо, що виготовлення великих зубчатих коліс потребує застосування
дорогого та складного технологічного процесу, а також використання термічних
операцій і застосування якісних дорогих матеріалів. Тому зрозуміло, що виробнича
собівартість продукції є високою. Надзвичайно низька ціна формує загальну
рентабельність підприємства-виробника ГТРЗ у звітному періоді на рівні 1,98 % при
невисокому рівні заробітної плати – дуже близькому до законодавчо встановленого
мінімуму. Реалізація продукції самим підприємством за кінцевою ціною дозволила б
підприємству мати значно вищий рівень заробітної плати, залучити кваліфікований
досвідчений персонал, удосконалювати техніку і технологію. Це дозволило б
сплачувати податки в значно більших розмірах, що в цілому сприяло б розвитку
економіки України.
І цей факт не є виключенням. Так, міністр інфраструктури В.В. Омелян зазначає:
«Корупційні потоки на «Укрзалізниці» в останні роки складали $ 500 млн. в рік.
Компанії-прокладки, яким фактично досить було мати три стільці і один стіл,
заробляли величезні суми на вантажних перевезеннях» [16]. Зазначається, що «система
закупівель ProZorro заощадила державі майже 3 млрд. грн.» [11]. Важливі переваги
системи ProZorro – повноцінний моніторинг за такими критеріями, як низька якість
оголошення, низька конкурентна активність і непрозорість проведення процедури. При
появі будь-яких сумнівних оголошень автоматично генерується сигнальне
попередження. Відомий випадок, коли «Укрзалізниця» пізно увечері оголосила тендер
на постачання постільної білизни на суму 999 тис. грн., а вранці наступного дня договір
вже було підписано. Проте, під тиском центру протидії корупції «Укрзалізниці» його
довелося розірвати [10].
Основним завданням системи ProZorro має бути подолання корупції як явища, а
також поширення та стимулювання розвитку проведення тендерних торгів за
допомогою Інтернет мережі для розвитку здорової конкуренції в економіці України. І
основну роль у цих перетвореннях повинна відіграти держава.
Разом з тим, висловлювання про неефективну роботу ProZorro переважають над
позитивними відгуками [5; 10-11]. Впровадження ProZorro стикається з опором

290

ISSN 2663-1636

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018, вип. 34

держчиновників, деякі з них намагаються обійти вимоги проведення торгів на ProZorro.
Основні претензії з боку бізнесу до системи ProZorro такі:
1. Здійснюються спроби приховати інформацію про заявлені тендери для того,
щоб всі потенційні учасники (крім так званих «довірених» постачальників) не змогли їх
знайти і подати свої пропозиції. Такий варіант використовується досить часто, проте
система сигналізує про подібні махінації і вже декількох чиновників, причетних до
цього, було звільнено з посад [10].
2. Спостерігаються ситуації, коли для подачі тендерних пропозицій виділяється
дуже короткий проміжок часу, іноді навіть всього декілька годин (наприклад,
оголошується тендер пізно увечері, а на ранок вже проводяться торги та оголошується
переможець), що збільшує ймовірність участі лише так званих «необхідних»
постачальників. Однак, після набуття чинності законодавства про електронні закупівлі,
терміни подачі пропозицій і уточнення по тендеру, а також терміни розгляду
переможців повинні бути детально прописані, що має виключити можливість
виникнення подібних махінацій.
3. Іноді оголошуються тендери «сумнівної прозорості», в яких до складу вимог
до учасників включаються настільки специфічні та дискримінаційні умови, яким
відповідають лише 1-2 потенційних постачальника на ринку.
4. На сьогодні єдиним критерієм визначення переможця на торгах є ціна, тобто
виграє той, хто зробить пропозицію з найнижчою вартістю. В результаті маловідома
компанія може перемогти за цим критерієм відомого постачальника і, відповідно,
виграти весь тендер. Недоліком є також те, що не враховуються інші додаткові умови,
важливі для покупців, які можуть запропонувати постачальники (зокрема, умови
поставки, якість продукції, гарантійні та постгарантійні зобов’язання тощо).
5. Після введення в дію Закону України «Про публічні закупівлі» бізнесструктури можуть оскаржити тендер в Антимонопольному комітеті України, а рішення
органу оскарження є обов'язковими для виконання замовником. Але в цьому випадку
постає інша проблема – оскарження стало платним. Для тендеру по товарах і послугах
вартість скарги складає 5 тис. грн., для тендеру з виконання робіт – 15 тис. грн.
Виникає питання - чи варто подавати скаргу вартістю 5000 грн. при невеликому обсязі
тендеру в розгляді якої можуть відмовити, а гроші все одно доведеться заплатити? Така
норма законодавства призводить лише до того, що у більшості випадків суб’єкти
підприємницької діяльності уникатимуть оскарження непрозорих тендерів і зменшать
кількість спроб участі в тендерних закупівлях. Водночас при відмові
Антимонопольного комітету України в задоволенні скарги, учаснику тендеру можна
звернутися до суду. Проте судові спори можуть тривати дуже довго (рік і більше), а
оскільки договори з держзакупівель роблять, зазвичай, строком на один рік, це рішення
суду, навіть позитивне, не буде мати значення.
6. Постачальники як, учасники процедур публічних закупівель, часто і самі
допускають помилки. Передусім замовники скаржаться на невідповідність товару, що
поставляється компаніями, заявленим технічним умовам. Іноді трапляються випадки,
коли учасники помилково вносять низьку ціну, проте в процесі торгів вже не можуть її
виправити, оскільки алгоритм аукціону дозволяє коригувати ціну тільки у бік
зменшення, але не збільшення. Відзначимо, що онлайн-аукціон зовсім не гарантує
найнижчу ціну на ринку, адже його проведення не виключає можливість того, що
продукцію з нижчою вартістю можна було б знайти на сайтах порівняння цін типу
Hotline.ua. Слід визнати, що багато постачальників не бачать сенсу брати участь в
державних тендерах. Це викликано різними причинами, зокрема, тим, що державні
структури та органи державного сектору погашають свої грошові зобов’язання із
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затримками, а в умовах нестабільності національної валюти це призводить до
виникнення ризиків отримання значних збитків замість очікуваного прибутку.
7. Часто представники бізнесу скаржаться на необґрунтовану відміну аукціону і
вимагають для даного випадку ввести банківську гарантію, яка, в такому випадку, буде
розглядатися як своєрідна компенсація [10; 11].
Отже, незважаючи на прозорість і публічність проведення тендерів в системі
ProZorro, держзамовник все ж може зробити «необхідного» постачальника переможцем
аукціону, незважаючи на скарги інших учасників і норми закону. Зазвичай для цього
використовуються зазначені вище прийоми, крім того, замовник може виключити
інших учасників в процесі процедур постаукціонної кваліфікації.
Дослідники особливостей здійснення держзакупівель зазначають: «Основна
проблема - це небажання системи переходити на новий рівень. Опір чиновників, у тому
числі і на місцях… Але є система контролю ризику, аудиту. Надпорогові закупівлі
простіше проконтролювати. А у сфері допорогових – вже велика корупція. Замовлення
подрібнюють, уникають декларувати якісь моменти» [5]. Так, відомий випадок, коли в
Тернопільській області, з метою зменшення суми замовлення та уникнення тендерних
процедур при будівництві доріг було прийнято рішення укладати договори на
постачання ресурсів для будівництва дороги відрізками по 40 метрів, що суперечить
принципу доцільності з точки зору технології та організації будівництва, але не
суперечить формулюванню чинного закону, чим і скористалися можновладці [18].
Питання регулювання державних закупівель у всьому світі є об'єктом пильної
уваги з боку законодавців - адже в даному випадку сам покупець, тобто держава,
зацікавлений в максимальній ефективності процесу. Одним з важливих напрямів в
законотворчій діяльності у всьому світі стала боротьба за чесну конкуренцію, яка,
згідно економічної теорії, повинна привести до зниження цін. Головна проблема в
сучасній практиці держзакупівель – «людський чинник», що породжує корупцію і
недобросовісну конкуренцію. Йдеться про зрощення влади і бізнесу, внаслідок якого
разом з конкурентними методами вибору постачальників важливу роль відіграє
лобіювання. Проте, як вважають за кордоном, нормативна база, що добре опрацьована,
і грамотне адміністрування закупівель цілком можуть звести можливі втрати
ефективності до мінімуму – лобі перетворюється лише на один з чинників вибору, що
працює в обставинах «при інших рівних». Створення дієвого механізму, впровадження
ефективного процесу, який буде мати дієві запобіжники протидії корупції – саме таким
шляхом треба вирішувати цю проблему. Цей механізм повинен бути побудований на
певних принципах, дотримання яких не дасть можливості зловживати владою чи
становищем. І такі принципи широко використовуються в зарубіжній закупівельній
практиці. До основних базових принципів відносять: прозорість (transparency) 
відкритість і доступність інформації про закупівлі; підзвітність і дотримання процедур
(accountability and duprocess)  чітке наслідування закупівельних процедур при
державному і громадському контролі; відкрита і ефективна конкуренція (open and
effective competition)  недопущення дискримінації; справедливість (fairness)  рівні
можливості для усіх учасників закупівель.
Загальноприйняті у світовій практиці принципи здійснення закупівель і
розміщення замовлень сформульовані в законодавствах окремих країн і зафіксовані у
ряді міжнародних документів, таких як Директиви ЄС, Багатостороння угода про
державні закупівлі у рамках СОТ, документи Організації Азіатсько-тихоокеанського
економічного співробітництва і інших [7]. Відмінності в законодавствах окремих країн
обумовлені пріоритетами економічної політики тієї або іншої держави. Істотний вплив
чинить рівень централізації економіки. На рівні національного законодавства
відбувається уточнення, конкретизація міжнародних норм з урахуванням особливостей
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економічної політики держави. У ряді країн випускаються галузеві нормативні акти, що
дозволяють на базі загального національного законодавства сформулювати конкретні
положення, що відбивають специфіку тієї або іншої галузі.
Сучасне міжнародне законодавство про державні закупівлі базується на
Типовому законі ЮНСІТРАЛ про закупівлі товарів (робіт) і послуг та Керівництві
щодо його застосування [15]. Цей закон містить 57 статей, згрупованих в 6 глав:
загальні положення; методи закупівель і умови їх використання; процедури торгів;
основний метод закупівель; процедури, вживані при закупівлях альтернативними
методами оскарження.
На нашу думку, прийняття подібного закону в Україні нагально необхідне.
Майже усі його положеннями є обґрунтованими та раціональним, і його виконання
могло б запобігти якщо не всім зазначеним проблемам, то принаймні їх переважній
більшості. Наведемо деякі цитати з нього:
1. «Вони (підрядники - авт.) володіють необхідними професійними і технічними
кваліфікаційними даними, фінансовими ресурсами, обладнанням та іншими
матеріальними можливостями, управлінською компетентністю, надійністю, досвідом і
репутацією, …вони не є неплатоспроможними, їх майно не знаходиться під судовим
контролем, не є банкрутами і не ліквідуються, їх справами розпоряджається будь-який
суд або призначена судом особа, їх комерційна діяльність не припинена і вони не є
об'єктом слідства…
2. …організація, що закуповує, дискваліфікує постачальника (підрядника), якщо
вона в будь-який момент виявить, що представлена інформація про кваліфікаційні дані
постачальника (підрядника) є помилковою; організація, що закуповує, може
дискваліфікувати постачальника (підрядника), якщо вона в будь-який момент виявить,
що представлена інформація про кваліфікаційні даних постачальника (підрядника) є по
суті неточною або по суті неповною;…
3. …організація, що закуповує, відповідає на будь-який запит постачальника
(підрядника) щодо роз'яснень у зв'язку з передкваліфікаційною документацією,
отриманою організацією, що закуповує в розумні терміни до закінчення кінцевого
терміну подання заявок на кваліфікаційний відбір. Відповідь організації, що закуповує
направляється в розумні терміни, з тим щоб постачальник (підрядник) міг своєчасно
подати свою заявку на кваліфікаційний відбір…
4. …Організація, що закуповує, негайно повідомляє кожного постачальника
(підрядника), який представив заявку на кваліфікаційний відбір, про результати
проходження ними передкваліфікаційного відбору і надає будь-якому представникові
широкої громадськості за запитом список всіх постачальників (підрядників), які
пройшли кваліфікаційний відбір.
5. …Ціна пропозиції розглядається організацією, що закуповує, тільки після
завершення технічної оцінки.
6. …Орган, що закуповує, може проводити закупівлі за допомогою
двоступеневих процедур торгів при наступних обставинах: a) для організації, що
закуповує практично неможливо сформулювати докладні специфікації товарів (робіт);
б) вона привертає тендерні заявки, пропозиції або оферти по відношенню до різних
можливих методів задоволення своїх потреб; в) в силу технічного характеру товарів
(робіт) або в силу характеру послуг їй необхідно провести переговори з
постачальниками (підрядниками); г) коли організація, що закуповує бажає укласти
договір з метою проведення наукових досліджень, експериментів, досліджень або
розробок…» [15].
Як відомо, демократія стосується, в першу чергу, суті процесу, процедур. Тому
демократичним повинен бути і процес закупівлі за державні кошти. Наведені
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цитування свідчать, що закон Юнсітрал містить в собі процедури, які можуть усунути
проблеми в роботі системи ProZorro, описані раніше, не дати можливостей
корупційного тиску на осіб, що приймають рішення внаслідок раніше зроблених ними
правопорушень чи сфабрикованих судових справ; закон передбачає багато
різноманітних випадків, які можуть виникнути в реальній практиці і обговорює
можливість демократичних і справедливих способів вирішення проблеми для таких
випадків.
Зрозуміло, що Типовий закон призначається для тих країн, які вважають
бажаним регламентувати закупівлі товарів і послуг і переслідують наступні цілі:
забезпечення максимальної економічності і ефективності закупівель; розширення і
стимулювання участі в закупівлях постачальників незалежно від державної
приналежності, що служить розвитку здорової конкуренції та сприяє економічному
зростанню країни.
З метою удосконалення процедури ProZorro Президентом України на початку
2018 року було підписано Указ про впровадження порталу DoZorro, метою якого є
попередження корупційних проявів і збір інформації про організації, що були помічені
в таких проявах. Активістам порталу DoZorro вдається відновити справедливість у 40%
закупівель, що відбулися з порушеннями. Портал інтегрований з ProZorro, на ньому
автоматично відображаються всі закупівлі, які є у системі. Угоди можна знайти за
ідентифікатором, а якщо якась з них знаходиться на опрацюванні - інформація про це
з’явиться й на DoZorro [14]. Тому вважаємо впровадження DoZorro необхідним, однак
недостатнім засобом для подолання проблем системи ProZorro.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. З метою удосконалення роботи галузей-монополістів, зокрема Укрзалізниці та
підприємств, що забезпечують її роботу, необхідним є удосконалення системи
тендерних закупівель, взагалі, та системи ProZorro, зокрема, в напрямку максимального
отримання незалежності від суб’єктивних факторів, створення прозорої, демократичної
і ефективної процедури. Напрямок удосконалення – запровадження в дію закону,
розробленого на базі Юнсітрал.
2. Необхідною є розробка дієвих процедур оскарження несправедливих рішень
державних органів з реальними строками їх виконання. Навіть досконалий закон не
буде працювати в середовищі, де звичайною практикою є недотримання законів без
будь-яких наслідків для порушників. З цією метою необхідно використовувати судову
систему, весь комплекс органів державного управління та контролю, зокрема,
Антимонопольний комітет України, Національне антикорупційне бюро України,
Національне агентство з питань запобігання корупції тощо, пресу та інші інститути
громадянського суспільства.
В подальших дослідженнях доцільно зосередитись на вивченні змін в роботі
систем ProZorro і DoZorro, та ефективності удосконалення законодавчого поля для
створення ринкової конкуренції в сфері постачання державних підприємств і галузеймонополістів.
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The Problems of the ProZorro Procurement System and Ways of Overcoming Them
The objective of the article is to analyze the shortcomings in the work of the ProZorrо public
procurement system in the sphere of supplying, in particular, the enterprises that ensure «Ukrzaliznytsia»
operation, to search for the causes of such state and potential ways of improvement the system. These techniques
may include: (1) Attempts to "hide" the call for tender so that it could only be found by the “insiders”; (2)
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Accepting only "desirable" contractors in the bidding process; (3) Formulating discrimination conditions for
“undesirable” participants; (4) Currently, the only criterion for determining the winning bidder is the lowest
price, the quality is not taken into consideration; (5) Litigation of the results of auctions became too expensive
and therefore loses its effectiveness; (6) Mistakes made by participants (correction of which becomes a complex
problem); (7) Ungrounded cancellation of the auctions; (8) The client "removes" undesirable participants in the
process of post-auction qualification.
There is over-threshold (over 1 million UAH) and sub-threshold purchasing. Over-threshold purchases
are easier to control. In case of sub-threshold purchasing the possibility of corruption is much higher. Important
details of the orders are not being declared. The regulation of government procurement is a subject of major
interest of legislators around the world. The basic principles include: transparency, openness and effective
competition (non-discrimination), fairness as equal opportunities for all purchasers. Modern international law on
public procurement is based on the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
Based on a thorough analysis, authors suggest that implementation of this law in Ukraine is strongly
recommended. It is agreed that its implementation could prevent the major problems of government
procurement. In order to improve the ProZorro procedure, in January 2018 President of Ukraine signed a decree
on the introduction of the DoZorro portal, aimed at preventing corruption practices and collecting data about
organizations that were noticed in such instances. Activists of the DoZorro portal are able to restore justice in
40% of procurement violation cases. We consider it insufficient and see this step only as a simulation of fight
against corruption, which discredits the very idea of preventing and fighting corruption, allowing corrupt
officials to continue their work practices as before. Therefore, we can summarize our findings are as follows: - It
is necessary to improve procurement systems – in particular the ProZorro system, aiming increasing
independence from subjective factors, to create a transparent, democratic and efficient procedure, based on the
UNSITRAL Model Law. In this way it is possible to improve the work of the monopoly industries, in particular
«Ukrzaliznytsia», and the enterprises that provide their work. It is necessary to have effective appeal procedures
with actual terms of their execution. The functions of the whole judicial system should be optimized to reach a
desirable level. The role of support and cooperation of state and others bodies should not be underestimated.
ProZorrо public procurement system, corruption, UNCITRAL, competition, state orders, tender
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Конкурентоспроможність випускників в умовах інноваційних
трансформацій ринків праці та глобальних викликів
Стаття присвячена аналізу впливу інноваційних та глобальних чинників на формування та
реалізацію конкурентних переваг на ринку праці випускників закладів вищої освіти. У статті здійснена
систематизація наукових уявлень про конкурентоспроможність у сфері праці і, зокрема,
конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти. Запропоновано авторський підхід до
визначення чинників, що впливають на конкурентоспроможність випускників. Зосереджено увагу на
впливах інноваційних трансформацій ринків праці і глобальних чинників. Здійснено аналіз показників
конкурентоспроможності країн за розвиненістю системи вищої освіти, індикативних показників
відповідності системи освіти (у т.ч. вищої освіти) вимогам бізнесу. Здійснено порівняльну оцінку
інноваційних змін структури зайнятості за професіями в Україні та окремих країнах Європи, які
впливають на формування та реалізацію конкурентних переваг випускників на ринку праці
конкурентоспроможність, випускники, заклади вищої освіти, чинники впливу, ринки праці,
інноваційні зміни, глобалізація, зайнятість, конкурентні переваги
А.В. Сало, соискатель
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Конкурентоспособность выпускников в условиях инновационных преобразований
рынков труда и глобальных вызовов
Статья посвящена анализу влияния инновационных и глобальных факторов на формирование и
реализацию конкурентных преимуществ на рынке труда выпускников высших учебных заведений. В
статье систематизированы научные представления о конкурентоспособности в сфере труда и, в
частности, о конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений. Предложен авторский
подход к определению факторов, влияющих на конкурентоспособность выпускников. Сосредоточено
внимание на влиянии инновационных трансформаций рынков труда и роли глобальных факторов.
Проведен анализ показателей конкурентоспособности стран по развитию системы высшего образования,
индикативных показателей соответствия системы образования (в т.ч. высшего образования) требованиям
бизнеса. Осуществлена сравнительная оценка инновационных изменений структуры занятости в рамках
профессий в Украине и отдельных странах Европы, которые влияют на формирование и реализацию
конкурентных преимуществ выпускников на рынке труда
конкурентоспособность, выпускники, учреждения высшего образования, факторы влияния,
рынки труда, инновационные изменения, глобализация, занятость, конкурентные преимущества

Постановка проблеми. Посилення впливу глобалізаційних тенденцій на
розвиток національних економік призводить до динамічних змін у різних сферах
суспільного життя, обумовлених підвищенням рівня інноваційності економіки та
суспільства. В умовах глобалізації пріоритетного значення набувають інноваційні
чинники, ефективне використання яких гарантує країнам підвищення рівня
конкурентоспроможності економік. Водночас, одним з найбільш вагомих резервів
зростання конкурентоспроможності національних економік стає поліпшення якості
людського капіталу, що передбачає покращення якісних характеристик робочої сили,
підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня населення. Передусім, це обумовлює
необхідність покращення якості освіти, створення умов для забезпечення якості освіти
вимогам інноваційної економіки. Саме тому на сучасному етапі суспільного розвитку
актуалізуються
питання
забезпечення
умов
для
підвищення
рівня
конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти, що базуються на
створенні можливостей для формування та реалізації їх конкурентних переваг на ринку
праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в умовах глобалізації і
руху країн до інноваційної економіки набувають актуального значення питання
конкурентоспроможності, які стосуються не лише товарів, продукції, підприємств, а й
людського капіталу. Проблемам конкурентоспроможності присвячені праці
П. Друкера, М. Портера [8], А. Сміта, А. Стрикленда, А. Томпсона, Р. Фатхутдінова,
А. Юданова [14] та ін. Певну теоретичну базу сучасних уявлень про освітню підготовку
учасників ринкових відносин закладено працями В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо,
А. Маршалла, Т. Шульца, Г. Беккера, Дж. Мінцера та ін. В Україні аспекти
працевлаштування випускників в умовах інноваційних змін на ринку праці
досліджують В. Антонюк, О. Гонта, І. Каленюк, С. Лучик, А. Музиченко, Л. Федулова
та ін. Питання конкурентоспроможності у сфері праці і, зокрема,
конкурентоспроможності випускників навчальних закладів вивчають О. Грішнова [2],
Л. Лісогор [5; 6], М. Семикіна [9] та інші науковці [1-4; 7; 8; 11; 13; 14; 15]. Між тим
аналіз
літератури
фіксує
суперечності
у
поглядах
щодо
розуміння
конкурентоспроможності, що засвідчує потребу продовження наукових досліджень у
цьому напрямі. Разом з тим, існують розбіжності у поглядах на сутність
конкурентоспроможності випускників та чинники, що їх формують в умовах
глобалізації. Це зумовлює потребу продовження наукових пошуків у цьому напрямі.
Постановка завдання. Метою статті є поглиблення теоретичних підходів до
трактування сутності конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти,
систематизація чинників, що на неї впливають, та здійснення аналізу впливу
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інноваційних чинників на формування конкурентних переваг випускників з
урахуванням глобальних показників світового розвитку.
Виклад основного матеріалу. Конкурентна боротьба в умовах глобалізації
стосується товарів, послуг, носіїв робочої сили тощо. Така боротьба приймає форму
змагання на різних ринках, виявляючи різний зміст поняття конкурентоспроможності.
Г. Азоєв, М. Портер, А. Юданов сприймають конкуренцію як динамічний процес
суперництва, боротьби за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів [1, 8,
14]. Водночас, аналіз наукової думки доводить, що в літературі існують суттєві
розбіжності у поглядах на сутність конкурентоспроможності працівників на ринку
праці. Пояснюємо це, по-перше, тим, що теорія конкурентоспроможності на ринку
праці все ще знаходиться на стадії формування; по-друге, різними задачами
досліджень; по-третє, орієнтацію на різні рівні економічного аналізу.
Відомий дослідник проблем конкурентоспроможності працівників Л. Лісогор
вважає, що явище конкурентоспроможності працівників треба сприймати загалом як
цілісну систему, що характеризується органічним поєднанням та взаємодією
професійних, мотиваційних та особистісних потенціалів суб’єктів трудової діяльності,
яка не може бути механічною сумою конкурентоспроможностей окремих працівників
[5, с. 37].
Л. Мартинова характеризує конкурентоспроможність як динамічну інтегральну
характеристику можливостей ефективної реалізації людського потенціалу в економіці
однієї країни порівняно з економіками інших країн [7. с.30].
О. Грішнова по-іншому бачить конкурентоспроможність фахівця, а саме, як
сукупність характеристик, які визначають його порівняльні позиції на ринку праці і
дозволяють йому претендувати на здобуття певних вакансій [2, с. 2].
Дещо близькою є точка зору М. Даневича, який пропонує трактувати
конкурентоспроможність як сукупність конкурентних переваг працівників в якості
трудового потенціалу та можливостях його реалізації [ 15, с. 129 ].
М. Семикіна дотримується багатоаспектного підходу до визначення
конкурентоспроможності, вважаючи, зокрема, за можливе характеризувати її як:
- сукупність якісних та вартісних характеристик робочої сили, які
користуються попитом на ринку праці у певний період часу;
- співвідношення корисного ефекту від споживання робочої сили та її ціни,
адекватної загальній сумі витрат на підготовку, придбання, використання, відтворення
та розвиток робочої сили;
- здатність працівника відповідати попиту роботодавця, вимогам ринку праці
стосовно професійно-освітнього рівня, кваліфікації, ділових та особистих якостей у
порівнянні з відповідними характеристиками інших працівників [11, с. 101].
Неоднакові погляди спостерігаємо в літературі і щодо розуміння
конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти, що пов’язано з із
зосередженням одних авторів на формуванні конкурентних переваг майбутніх
випускників в процесі навчання, інших – на процесах реалізації таких переваг під час
працевлаштування, третіх – на конкурентоспроможності освітніх послуг, від яких
залежать компетентності молодих фахівців тощо.
Дотримуємось думки, що формування конкурентних переваг випускників
закладів вищої освіти відбувається переважно на початкових етапах трудового життя.
Наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені дослідженню
проблем конкурентоспроможності робочої сили, підтверджують необхідність
виокремлення різних етапів життєвого циклу формування кар’єри особистості,
об’єктивність еволюційного переходу від фази формування до фази реалізації
професійного потенціалу. Зокрема, М. Кримова обґрунтовує логічність розмежування
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трансформаційних етапів життєвого циклу конкурентоспроможності фахівців (залежно
від рівня розвиненості та можливостей реалізації конкурентних переваг [4]. На
початковому етапі формування конкурентних переваг особистості, який
розпочинається з моменту народження людини до початку професійного навчання,
закладаються основи професійного та життєвого самовизначення індивіда. Для
«інвестиційного» етапу життєвого циклу характерний процес професійного та
життєвого самовизначення індивідів, який супроводжується формуванням професійних
умінь та навичок, надбанням основних компетентностей у процесі навчання. Етап
реалізації життєвого циклу формує можливості забезпечення професійної
самореалізації індивідів, реалізації конкурентних переваг, отриманих випускниками у
ході навчання, для успішного працевлаштування на ринку праці.
Загалом,
специфіка
формування
та
реалізації
потенціалу
конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти в умовах інноваційних
змін залежить від можливості реалізації їх конкурентних переваг. Досліджуючи
економічну сутність конкурентних переваг, Н. Хоффман визначає їх як порівняно
унікальні особливості (властивості), володіння якими забезпечує отримання переваг
(виграшів), порівняно з конкурентами, протягом достатньо тривалого проміжку часу
[16].
Водночас, серед найважливіших конкурентних переваг, реалізація яких може
забезпечити підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти,
переважна більшість науковців відзначає не тільки демографічні, соціально-економічні,
особистісні характеристики індивідів, але й мотиваційні настанови на підвищення
освітньо-кваліфікаційного рівня, спрямовані на адаптацію до вимог ринку праці в
умовах інноваційних змін.
З іншого боку, не можна не враховувати, що молодий фахівець виходить на
ринок праці після того, як він скористався освітніми послугами певної якості в межах
конкретного навчального закладу, що функціонує у конкурентному середовищі.
Переваги в якості освітніх послуг, як правило, сприяють формуванню більш високої
конкурентоспроможності випускників навчального закладу на ринку праці. У свою
чергу, низька конкурентоспроможність освітніх послуг, створює перешкоди для
формування конкурентоспроможних фахівців. Прогалини в знаннях і вміннях молоді
люди змушені долати завдяки саморозвитку в період практичної діяльності або завдяки
організації навчання та перенавчання персоналу на підприємстві, що в умовах дефіциту
власних коштів стає нині явищем досить рідкісним. Нестача необхідних
компетентностей не дає змоги не тільки працевлаштуватися за фахом, а й опанувати
інші види діяльності. Витрачені кошти на освіту з боку держави або батьків студента в
разі неконкурентоспроможності освітніх послуг не окупаються, не дають належної
економічної віддачі у вигляді очікуваного трудового доходу. Вважаємо, що процеси
формування конкурентоспроможності освітніх послуг і формування певних ознак
конкурентоспроможності випускників ще у стінах закладів вищої освіти є тісно
взаємопов’язаними.
Заслуговує на увагу погляд, що враховує у визначенні конкурентоспроможності
молодих фахівців і роль якості робочих місць. Так, В. Жукова запропонувала дуальний
підхід до трактування конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти,
зосереджуючи увагу на інтегральній характеристиці не лише відповідності
професійних, ділових, моральних якостей випускників сучасним вимогам ринку праці,
але й відповідності якості запропонованих робочих місць потребам та трудовим
очікуванням молодих фахівців [3, с. 45]. Дуальний підхід до розуміння проблеми
формування конкурентних переваг випускників теж має сенс, оскільки невисока
конкурентоспроможність багатьох випускників вишів часто є не тільки свідченням
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нестачі компетенцій, низької якості знань або невідповідності вимогам ринку праці,
скільки свідченням наявності робочих місць, які не користуються попитом у молоді,
випускників вишів. Йдеться про вакансії, за якими стоять робочі місця з низькою
оплатою праці, несприятливими умовами праці, що не відповідають трудовим
очікуванням молодих фахівців, особливо з високим рівнем освітньо-професійної
підготовки.
Вважаємо, що нестача якісних робочих місць (з прийнятними умовами та
оплатою праці) на ринку праці знижує мотивацію молоді до набуття ключових
компетентностей ще у стінах закладів вищої освіти, що, у свою чергу, перешкоджає
формуванню їх більш високої конкурентоспроможності і обмежує можливості
успішного працевлаштування на національному ринку праці [10, с. 116]. Якісне робоче
місце передбачає передусім дотримання умов гідної праці. Крім того, для успішного
трудового вибору вагоме значення має відповідність робочого місця очікуванням
юнаків і дівчат, що наймаються на роботу, стосовно оплати та умов праці, а також
змісту праці, рівня її інтелектуалізації, комп’ютеризації, можливостей розвитку,
кар’єрного зростання тощо.
Узагальнюючи наукову думку [2; 3; 5; 7; 11; 13; 15], під конкурентоспроможністю випускників закладу вищої освіти розуміємо їх спроможність
працевлаштуватися краще за випускників інших аналогічних закладів освіти, обираючи
конкурентні робочі місця завдяки набутим в процесі навчання компетентностям та
сформованій здатності до безперервного освітньо-професійного розвитку, прояву
трудової та професійної мобільності на ринку праці.
Процес формування конкурентоспроможності випускників є багатофакторним і
складним. Складність додають інноваційні зміни у структурі зайнятості, зміни попиту
на ключові компетентності на світових ринках праці під впливом глобалізації, що
відбувається внаслідок поглиблення інтернаціоналізації економічного розвитку,
прискорення науково-технічного прогресу, розвитку інформаційних технологій.
У таблиці 1 пропонується систематизація чинників, що впливають на
підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти.
Таблиця 1 – Чинники впливу на конкурентоспроможність випускників закладів
вищої освіти
Блоки чинників
Інноваційні

Глобальні

Науковотехнологічні

Групи чинників
Інноваційні зміни у структурі зайнятості,
попит на нові знання, інноваційну працю;
стрімкий розвиток інформаційних
технологій, що змінює робочі місця, попит
на професії, зміст праці, потребу
підприємств в певних компетентностях
Економічні, технологічні, міжнародні,
соціальні, політичні, які мають прояв на
глобальному рівні і сприяють посиленню
взаємозалежності національних економік
Розвиток науки, зміна технологічних
укладів, активізація інноваційної
діяльності, інформатизація суспільства,
модернізація навчальних закладів
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Дія чинників
Попит на нові знання, інноваційну
працю, творчі здібності, здатність
до розробки інновацій

Зростання взаємозалежності
економіки, освіти, ринків праці
країн
Передумови інноваційного
розвитку, попиту на інновації,
якісні знання, компетенції
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Продовження таблиці 1
Економічні

Політичні
Конкурентні

Природноресурсні
Медикодемографічні
Соціальні

Розвиток економіки, підприємництва,
прогресивна економічна політика держави,
зростання ВВП, реформування доходів
населення, інвестування у постійний
освітньо-професійний розвиток населення
Політичні свободи, гендерна рівність,
прозорість в діяльності влади
Розвиненість конкурентного середовища.
Обмеження проявів монополізму держави,
зокрема у сфері освітніх послуг. Створення
конкурентних робочих місць.
Кліматичні, географічні, екологічні,
ресурсні умови
Народжуваність, смертність, тривалість
життя, стан здоров’я населення, стан
розвитку медицини, її доступність
Розвинена система виховання і
профорієнтації, доступність і розвиненість
якісних послуг освіти, фізичної культури;
всеохоплюючий соціальний захист
дитинства, материнства, інвестування
держави у розвиток закладів освіти,
культури, фізичного виховання
Історичні, культурні, релігійні, ціннісноментальні, психологічні умови та чинники;
мережа громадських, культурних та
релігійних центрів

Умови та можливості створення
стимулів для підвищення
продуктивності праці, зростання
конкурентоспроможності фахівців
Політичні передумови
Передумови конкуренції на ринку
освітніх послуг, ринку праці.
Попит на конкурентоспроможних
фахівців.
Природні передумови відтворення
населення та розвитку економіки
Медико-демографічні передумови
якісного відтворення населення

Умови виховання, формування
здорового способу життя та
освіченості населення,
налагодження соціальних
комунікацій, системи наскрізної
профорієнтації (від парти до
робочих місць)
ІсторикоЦіннісні орієнтири формування
культурні та
особистості, загальна культура,
психологічні
цінність моральних чеснот,
ставлення до праці та розвитку як
до цінності
ОрганізаційноРівень організаційно-технічного розвитку
Розширення можливостей вибору
технічні
виробництва, модернізація старих і
сучасних робочих місць для
створення сучасних нових робочих місць,
освіченої молоді, попит на
механізація, автоматизація,
технічні знання, опанування
комп’ютеризація праці та робочих місць
комп’ютерних технологій
Правові
Правове виховання; дотримання законів в
Формування правової культури,
суспільстві; правова підтримка та
вміння відстоювати свої права на
супроводження молоді, зокрема
ринку праці, дотримання чесної
випускників закладів освіти на ринку праці конкуренції
Джерело: укладено автором на основі узагальнення наукової думки [2; 9, с.24; 11; 13]

На основі узагальнення наукової інформації у таблиці систематизовано чинники
впливу на конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти та об’єднано у
такі блоки: інноваційні, глобальні, науково-технологічні, економічні, політичні,
конкурентні, природноресурсні, медико-демографічні, соціальні, історико-культурні,
психологічні, організаційно-технічні, правові.
Кожна група чинників потребує окремого дослідження, адже вона має свою
специфіку, впливи тих чи інших чинників відрізняються за інтенсивністю, характером,
наслідками та масштабами впливу на розвиток населення загалом і формування
конкурентоспроможних випускників зокрема. Водночас, з урахуванням поставленої
мети статті, зосередимо далі увагу на ролі інноваційних та глобальних чинників, які
посилюють впливи на процеси формування конкурентних переваг випускників
навчальних закладів. Пояснюємо це тим, що глобалізація призводить до зростання
взаємозалежності економіки, освіти, ринків праці різних країн. Стрімкий розвиток
науки, техніки, інформаційних технологій в світі змінює зміст праці, робочі місця,
попит на професії. Швидко зростає попит на нові знання, інноваційну працю.
Відбуваються глобальні інноваційні зміни у структурі зайнятості, а це, у свою чергу,
впливає на потребу підприємств у певних компетентностях випускників, які
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працевлаштовуються. Майбутні випускники навчальних закладів не завжди враховують
інноваційні зміни попиту на ринках праці, що призводить до ризиків втрат
конкурентоспроможності.
Аналізуючи специфіку становлення інформаційного мережевого суспільства,
Ф. Вебстер (F. Webster) у «Теоріях інформаційного суспільства» відзначав, що в умовах
нової та глобалізованої економіки успішними стають люди, які мають високий рівень
освіти та володіють сучасними навиками [20]. Разом з тим, на думку І. Петрової,
застосування інтелектуальних технологій в умовах глобалізаційних змін передбачає
необхідність найму працівників з більш високим рівнем кваліфікації, освіти,
мобільності, оскільки «людський фактор» стає центральним елементом нової моделі
постіндустріального розвитку [12, с. 74]. У більшій мірі, це стосується
конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти, підвищення якої залежить
від можливостей реалізації конкурентних переваг з урахуванням інноваційних змін у
суспільстві. Конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти залежить,
передусім, від можливостей реалізації демографічного, соціально-економічного та
освітньо-професійного потенціалу. При цьому можливості реалізації потенціалу
випускників залежать від розвиненості інституційного середовища, сформованості
передумов забезпечення сталого розвитку суспільства в країні.
Міжнародні порівняння індикативних показників, що характеризують умови
формування конкурентних переваг випускників закладів вищої освіти, пов’язані з
розвиненістю демографічного базису відтворення робочої сили, якістю та
інноваційністю початкової освіти як фундаменту освітнього розвитку суспільства,
здійснені із застосуванням методичних підходів World Economic Forum, свідчать про
значне відставання України від країн-лідерів інноваційного розвитку (рис. 1).
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Рисунок 1 – Індикативні показники конкурентоспроможності країн за станом здоров’я
та якістю початкової освіти (World Economic Forum, 2017-2018 рр.)
Джерело: побудовано автором на основі даних [19]

Не можна не помітити, що найбільш суттєве відставання України
спостерігається за показниками якості початкової освіти, яка не забезпечує
можливостей отримання сучасних навиків та компетентностей учнями, а отже,
конкурентних переваг, які можуть бути реалізовані у перспективі.
Конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти значною мірою
залежить від розвиненості сфери вищої освіти, координації між університетами та
бізнесом у сфері науково-дослідницьких робіт. Отримання конкурентних переваг
(відповідних компетентностей, практичного досвіду) студентами закладів вищої освіти,
пов’язаних з можливістю стажування на виробництві, обумовлює можливості
підвищення рівня їх конкурентоспроможності як фахівців. Про це свідчить
порівняльний аналіз індикативних показників конкурентоспроможності країн (за
розвиненістю системи вищої освіти) World Economic Forum (рис. 2).
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Рисунок 2 – Індикативні показники конкурентоспроможності країн за розвиненістю
системи вищої освіти (World Economic Forum, 2017-2018 рр.)
Джерело: побудовано автором на основі даних [19]

Якість системи освіти України значно поступається країнам – лідерам у
рейтингу конкурентоспроможності (3,9 бали, порівняно з 6,2 балами у Швейцарії, 5,8
балами у Сінгапурі, 5,4 балами у Німеччині). Разом з тим, країни Східної Європи також
не демонструють достатньо стабільну позитивну динаміку; показники якості освіти
також варіюються у межах 2,8 бали у Румунії та 3,6 балів у Польщі.
Значною мірою диференціація країн за якістю систем освіти залежить від
розвиненості співробітництва університетів та бізнесу у науково-дослідницькій сфері
(R&D). Зокрема, Швейцарія, США, Фінляндія, Німеччина та Сінгапур залишаються
лідерами за рівнем кооперації між сферою освіти та виробництвом, тоді як країни, які
не мають достатньо серйозного потенціалу цього співробітництва (Болгарія, Угорщина,
Румунія, Україна), не відзначаються високим рівнем якості освіти.
Посилення впливу глобалізаційних тенденцій розвитку світової економіки
суттєвим чином впливає на розвиток сфери освіти країн, обумовлюючи необхідність
адаптації до вимог інноваційної економіки. Зокрема, реформування системи освіти
України з метою адаптації до європейських стандартів передбачає необхідність
орієнтації навчання не на отримання механічної суми знань, а оволодіння учнями
певним набором компетентностей та наскрізних вмінь. Інноваційні економіки
потребують від працівників не тільки компетентностей, пов’язаних з реалізацією
професійних траєкторій розвитку (здатність спілкуватися мовами, компетентності у
галузі природничих наук, техніки і технологій). Пріоритетного значення набувають такі
компетентності як інноваційність, навчання впродовж життя, підприємливість та
фінансова грамотність, громадянські та соціальні компетентності тощо.
Однак можливості мобілізації даних компетентностей, отримання навиків у
процесі навчання залежать від посилення практико орієнтованого змісту освіти,
налагодження співробітництва між бізнесом та системою освіти. Саме тому не менш
важливим ресурсом реалізації конкурентних переваг випускників закладів вищої
освіти, пов’язаних з можливістю практичного застосування отриманих знань та умінь, є
забезпечення відповідності між наявними навиками та компетентностями учасників
освітнього процесу, з одного боку, та вимогами роботодавців, з іншого боку.
Результати дослідження, проведеного INSEAD, The Adecco Group, TATA
Communications «The Global Talent Competitiveness Index 2019. Entrepreneurial Talent
and Global Competitiveness», свідчать про значну невідповідність системи освіти, а
також навиків випускників закладів вищої освіти України вимогам бізнесу (рис. 3).
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Рисунок 3 – Індикативні показники відповідності системи освіти (у т.ч. вищої освіти)
вимогам бізнесу (The Global Talent Competitiveness Index, 2019)
Джерело: побудовано автором на основі даних [17]

Достатньо несприятливою залишається ситуація із зацікавленістю бізнесу в
інвестуванні професійної підготовки на виробництві в Україні. Зокрема, Україна значно
поступається країнам – лідерам інноваційного розвитку (Швейцарії, Сінгапуру, США,
Німеччині) за створенням умов для освіти упродовж життя (3,67 балів в Україні,
порівняно з 5,75 балами у Швейцарії, 5,40 балів у США, 5,39 балів у Сінгапурі, 5,38 балів
у Німеччині). Це свідчить про можливості значної втрати конкурентоспроможності
випускників закладів вищої освіти в результаті застосування застарілих технологій,
слабкості мотивації роботодавців до підвищення кваліфікації персоналу.
Водночас оцінки експертів стосовно відповідності навиків, отриманих
випускниками закладів вищої освіти України, вимогам національної економіки (4,61
бали), мають більш високі значення, порівняно з оцінками експертів Словаччини,
Угорщини, Румунії. Це свідчить, зокрема, про збереження орієнтації економічного
розвитку України на індустріальну модель економіки, що, відповідно, відображає
структуру попиту на робочу силу з елементами жорстко регламентованої праці.
Зокрема, динаміка змін структури зайнятості на ринку праці України (за
професіями) за 2014-2016 рр., порівняно з економічно розвиненими країнами,
відрізняється збереженням значної частки найпростіших професій (18,3% у 2016 р.),
тоді як частка професіоналів та фахівців залишалася практично незмінною (29,6% у
2016 р.) (рис. 4).
Наведені вище дані свідчать про дуальність впливу інноваційних векторів
розвитку економіки та суспільства на конкурентоспроможність випускників закладів
вищої освіти. З одного боку, посилення глобалізаційних тенденцій розвитку світової
економіки, яке охоплює не лише економічну сферу, але й освітній простір, потребує
адаптації системи освіти до інноваційних змін, збільшення частки інноваційної
компоненти у структурі навчальних програм. Це позитивним чином впливає на
конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти, стимулюючи розвиток
компетентностей навчання упродовж життя, інноваційності.
З іншого боку, збереження індустріальної моделі економіки в Україні суттєво
гальмує процес модернізації освітньої сфери, оскільки економіка не демонструє
стабільного попиту на інноваційні професії, з високим вмістом інноваційної
компоненти. Значним залишається попит на професії індустріального типу, з
невисоким рівнем кваліфікації, які характеризуються превалюванням елементів
рутинної праці, зорієнтованістю на виконання жорстко регламентованих операцій.
Разом з тим, розвиток системи освіти також відзначається інерційністю, оскільки не
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Рисунок 4 – Структура зайнятості за професіями в Україні та окремих країнах Європи
(2014-2016 рр.)
Джерело: побудовано автором на основі даних [18]

Існуючий позитивний досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців
закладами вищої освіти, затребуваними не тільки на національному та міжнародних
ринках праці (зокрема, у сфері математичних наук) підтверджує, що зберігаються
значні резерви підвищення конкурентоспроможності випускників. Значною мірою це є
результатом утримання достатньо високих позицій України у рейтингу
конкурентоспроможності країн (за рівнем математичної та наукової освіти) – 27 місце у
2017/2018 рр. (порівняно з 49 місцем Польщі, 45 місцем Литви). Однак останнім часом
значно загострюються ризики зниження якості математичної освіти, пов’язані зі
старінням педагогічних кадрів, значним відтоком талановитої студентської молоді за
кордон, обмеженням контингенту абітурієнтів, зорієнтованих на вступ до закладів
вищої освіти технічного профілю. Це негативним чином впливатиме на можливості
реалізації конкурентних переваг випускників закладів вищої освіти, отримані під час
навчання.
Достатньо
загрозливою
залишається
ситуація
з
можливостями
працевлаштування випускників закладів вищої освіти за отриманою спеціальністю. Це
пов’язано не стільки з відсутністю попереднього досвіду роботи (роботодавці доволі
часто вимагають від випускників трудового досвіду), але й незбалансованості потреб
ринку праці (за професіями) та структури випуску (за галузями знань та
спеціальностями). Водночас отримання вищої освіти, навіть незважаючи на певні
труднощі із знаходженням першого місця роботи, сприяє отриманню базових
когнітивних навичок (комунікабельності, креативного та критичного мислення,
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націленості на вирішення проблем, організації робочого часу, здатності до навчання).
Наявність цих навичок, поряд з соціоемоційними навичками (самоорганізація,
стресостійкість, мотивація, командна робота) та технічними навичками (комп’ютерні
навички,
проектування
та
інші)
може
стимулювати
підвищення
конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти у перспективі.
Ефективність процесу підготовки конкурентоспроможних фахівців залежить,
передусім, від результативності співпраці між навчальними закладами та
роботодавцями (можливостей організації стажування студентів та викладачів,
оновлення навчальної бази); обсягів фінансування навченого процесу та модернізації
науково-технічної бази (за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів
роботодавців); якості управління системою освіти.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Викладене у статті
дозволяє констатувати, що процеси формування і реалізації конкурентоспроможності
випускників закладів вищої освіти є багатофакторними. Конкурентоспроможність
майбутніх фахівців залежить від набутих в процесі навчання компетентностей та
сформованої здатності до безперервного освітньо-професійного розвитку, прояву
трудової та професійної мобільності на ринку праці. Здійснені аналітичні оцінки за
даними світової статистики засвідчили дуальність впливу інноваційних векторів
розвитку економіки та суспільства на конкурентоспроможність випускників закладів
вищої освіти. Не зважаючи на суттєве відставання від розвинених країн, в Україні
зберігаються значні резерви підвищення конкурентоспроможності випускників.
Водночас інноваційні зміни у сфері зайнятості, що відбуваються у світі під впливом
глобалізації, свідчать про необхідність адекватних змін в структурі української
економіки, функціонуванні системи освіти, відповідних змін у структурі та якості
робочих міст. Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з розробкою моделі
механізму підвищення конкурентоспроможності випускників закладу вищої освіти.
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Competitiveness of Graduates in Conditions of Innovative Transformations of Labor
Markets and Global Challenges
The article is devoted to the analysis of the influence of innovative and global factors on the formation
and implementation of competitive advantages in the labor market of graduates of higher educational
institutions. The article presents the systematization of scientific ideas about competitiveness in the labor sphere
and, in particular, the competitiveness of graduates of higher educational institutions. The scientific works of
domestic and foreign scientists about competition, competitiveness of the labor market, development of higher
educational institutions and educational services have been used as a theoretical basis of the article. The research
uses general scientific and special methods, in particular: analytical – for collecting and generalizing scientific
information; abstract and logical – for the analysis and systematization of scientific ideas; tabular – for the
systematization of the factors influencing the competitiveness of graduates.
The author analyzes the scientific opinions on competitiveness in the labor sphere, identifying
differences in the approaches of scientists. The author's approach to determining the essence of the
competitiveness of graduates of higher educational institutions has been grounded. For the first time, it is
suggested to understand the definition of "competitiveness of graduates of higher educational institutions" as the
ability of graduates of higher educational institutions to find better job than graduates of other similar
educational institutions, to choose competitive jobs with knowledge and competences gained during the training
process, the ability to continuous educational and professional development, labor and professional mobility in
the labor market.
The author has suggested an approach to systematization of factors influencing the competitiveness of
graduates. Factors are united in blocks: innovative, global, nature resources, medical-demographic, social,
historical-cultural, psychological, economic, scientific and technical, competitive, organizational-technical,
political, law. The attention is focused on the important role of innovative transformations of labor markets and
the role of global factors. The indicators of competitiveness of countries according to the development of the
system of higher education, indicators of the correspondence of the education system (including higher
education) with the requirements of business have been analyzed on the basis of world statistics. The author has
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analyzed the innovative changes in the structure of employment by professions in Ukraine and certain European
countries, which influence the formation of competitive advantages of graduates.
competitiveness, graduates, institutions of higher education, factors of influence, labor markets,
innovative changes, globalization, employment, competitive advantages
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