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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СИСТЕМ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ 

Валерий Ильчук, Татьяна Шпомер 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

Valerii Ilchuk, Tetiana Shpomer 

PROBLEMS OF MODELING OF INNOVATION AND INVESTMENT SYSTEMS  
OF THE RECOVERY SPHERE OF ECONOMY 

У статті розглянуто актуальні проблеми інтенсифікації інноваційно-інвестиційних процесів в економіці Украї-

ни шляхом посилення ролі нових інтеграційних структур – інноваційно-інвестиційних систем. Доведено необхідність 
проведення системного аналізу та системного моделювання як ефективних інструментів дослідження таких сис-
тем. Наведено підхід до моделювання інноваційно-інвестиційних систем що передбачає три етапи: розробка ресур-
сної моделі, побудова ресурсно-економічної моделі та інноваційно-економічної моделі. Визначено основні елементи, 
що враховуються в побудові сценаріїв розвитку інноваційно-інвестиційних систем. 

Ключові слова: національна інноваційна система; системний підхід; інноваційно-інвестиційна система; віднов-
лювальна сфера національної економіки. 

Рис.: 1. Бібл.: 12. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы интенсификации инновационно-инвестиционных процессов 
в экономике Украины путем усиления роли новых интеграционных структур – инновационно-инвестиционных си-
стем. Доказана необходимость проведения системного анализа и системного моделирования как эффективных ин-
струментов исследования таких систем. Приведен подход к моделированию инновационно-инвестиционных систем 
предусматривающий три этапа: разработка ресурсной модели, построение ресурсно-экономической модели и инно-
вационно-экономической модели. Определены основные элементы, которые учитываются в построении сценариев 
развития инновационно-инвестиционных систем. 

Ключевые слова: национальная инновационная система; системный подход; инновационно-инвестиционная си-
стема; возобновляемая сфера национальной экономики. 

Рис.: 1. Библ.: 12. 

The article considers topical problems of intensification of innovation and investment processes in the economy of 
Ukraine by strengthening the role of new integration structures - innovation and investment systems. The necessity of system 
analysis and system modeling as effective tools for research of such systems is proved. An approach to modeling innovation 
and investment systems is presented, which involves three stages: development of a resource model, construction of a re-

source-economic model and innovation-economic model. The main elements that are taken into account in the construction of 
scenarios for the development of innovation and investment systems are identified. 

Keywords: national innovation system; system approach; innovation and investment system; regenerative sphere of na-
tional economy. 

Fig.: 1. References: 12. 
JEL Classіfіcatіon: G0; O30 

Постановка проблеми. Досягнення сучасної економічної науки і практики іннова-
ційного оновлення виробництва потребують подальшого осмислення напрямів і темпів 
розвитку національної економіки. 

Необхідно дослідити вузлові питання теорії інноваційно-інвестиційного оновлення 
техніко-технологічної бази реального сектору економіки в рамках наукового напряму, 
що стосується становлення і розвитку інноваційно-інвестиційних систем (ІІС). Відпо-
відно до такого підходу особлива увага приділяється актуальним та недостатньо ще ви-
світленим в економічній літературі проблемам організації та інституційної підтримки 
інноваційно-інвестиційних процесів, які б забезпечили прискорений технологічний ро-
звиток вітчизняного виробництва. 

У методологічному обґрунтуванні механізмів інноваційно-інвестиційних зрушень 
основну роль відіграє системний підхід до процесів і явищ, засобів і методів, суб’єктів і 
об’єктів, інформаційного супроводу та різного роду зв’язків і т. ін., що забезпечують 
сам процес інноваційного оновлення виробництва. 

 Ільчук В. П., Шпомер Т. О., 2020 
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З погляду системного підходу побудова функціональної структури ІІС дозволяє ви-
явити узагальнені зв’язки, які існують між різними складовими системи, якісно нові 
властивості підсистем та елементів. 

Перехід від вивчення окремих суб’єктів інноваційно-інвестиційної сфери економіки 
до розгляду інноваційно-інвестиційних систем, їхнього місця, функцій і зв’язків окре-
мих суб’єктів у зазначеній системі є ефективним методом дослідження нових форму-
вань, їх призначення та ролі в процесі інноваційно-інвестиційного оновлення та розви-
тку національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження проблем інновацій-
ного розвитку виробничих підприємств, інтенсифікації інноваційно-інвестиційних процесів 
у реальному секторі економіки присвячені фундаментальні праці таких науковців і дослід-
ників, як М. Алієв, О. Амоша, О. Бородіна, В. Геєць, М. Гаман, М. Гладій, О. Гончаренко, 
Б. Данилишин, О. Жилінська, Н. Іванова, О. Колодізєв, О. Марченко, П. Микитюк, 
С. Онишко, Є. Сич, О. Федірко, Л. Федулова, В. Федоренко, Л. Яремко та ін., які зробили 
вагомий внесок у розвиток категоріального апарату економічної науки, у вирішення мето-
дологічних проблем ресурсного забезпечення інновацій, у розробку схем та механізмів ін-
вестування інноваційних зрушень у реальному секторі національної економіки.   

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Віддаючи належне прове-
деним дослідженням, на сьогодні залишаються невирішеними питання активізації інно-
ваційних процесів у реальному секторі економіки, підвищення ефективності інновацій-
но-інвестиційної діяльності, дослідження нових системних утворень – інноваційно-
інвестиційних систем, які формуються у відновлювальній сфері національної економіки 
й перебувають на перших етапах свого життєвого циклу. 

Мета досліджень – виявлення передумов, причин та факторів, що сприяють фор-
муванню в інноваційно-інвестиційному середовищі нових системних утворень – інно-
ваційно-інвестиційних систем. 

Основними завданнями дослідження є теоретичне обґрунтування структури іннова-
ційно-інвестиційної системи, визначення її ролі в інноваційному оновленні виробницт-
ва, виявлення принципових відмінностей інноваційно-інвестиційної системи від націо-
нальної інноваційної системи. 

Теоретичною і методологічною основою досліджень є наукові праці класиків еко-
номічної науки з теорії систем і системного підходу, праці й публікації провідних уче-
них і фахівців із проблем інноваційного оновлення економіки. 

У статті використано методи, які базуються на сучасних теоретико-методологічних 
підходах, зокрема: методи абстрагування, узагальнення, системного аналізу, синтезу і 
т. ін., що дозволило розробити теоретико-методологічні засади формування нових інте-
граційних структур – інноваційно-інвестиційних систем. 

Виклад основного матеріалу. Низький інноваційний рівень виробництва, техноло-
гічне відставання національної економіки від економік провідних країн світу поясню-
ється не виваженістю державної інноваційної політики, недосконалістю механізмів 
державного регулювання інноваційної діяльності, відсутністю належної фінансової під-
тримки фундаментальних і прикладних досліджень. 

Завдання, що покладались на національну інноваційну систему щодо інноваційного 
оновлення вітчизняного виробництва, усунення технологічного відставання України 
від розвинених країн світу та формування статусу України як високотехнологічної 
держави залишились невирішеними. 

Головна причина низької ефективності функціонування національної інноваційної 
системи полягає в неналежному фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності. 
Практика вдалих інноваційних зрушень показала, що інноваційний процес є ефектив-
ним за умов повноцінного інвестиційного забезпечення. 
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Тобто інноваційний та інвестиційний процеси мають реалізовуватись сумісно як 
складові єдиного інноваційно-інвестиційного процесу. Звідси національна інноваційна 
система має трансформуватись у більш досконалу – інноваційно-інвестиційну систему, 
тобто в систему вищого рівня, де інноваційна система поряд з інвестиційною стають її 
складовими підсистемами. 

Звідси формування інноваційно-інвестиційної системи (ІІС) різних рівнів – від кор-
поративного і до національного рівня є закономірним і об’єктивним процесом. 

До функцій ІІС належить реалізація на належному рівні всіх стадій інноваційно-
інвестиційного процесу – фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослід-
но-конструкторські роботи, виготовлення дослідних зразків, випробування, налагоджен-
ня та доведення дослідного зразка та організація виробництва інноваційної продукції. 

Ситуація, яка склалась у відновлювальній сфері національної економіки, спонукала 
до виникнення певних об’єктивних причин, які стали передумовою формування ІІС. До 
таких причин слід віднести: 

1. Сучасний стан інноваційного розвитку національної економіки засвідчує іннова-
ційну кризу вітчизняного виробництва. Національна інноваційна система не виконує 
свою головну функцію – інноваційного оновлення реального сектору економіки, у ре-
зультаті відсутності необхідного обсягу інвестицій, що зумовлене недосконалістю ін-
ституційного та інфраструктурного забезпечення інвестиційних процесів. 

2. Підвищення складності і трудомісткості інноваційних рішень, зростання вартості 
інтелектуальної праці, збільшення витрат на розробку й реалізацію інновацій вимагає 
посилення інвестиційного супроводу інноваційних процесів, що можливо забезпечити 
шляхом формування нових інтегральних структур – інноваційно-інвестиційних систем. 

3. Інвестиційна складова в інноваційній системі, яка існує як елемент системи, не в 
змозі повноцінно виконувати функцію інвестиційного забезпечення інновацій. Звідси 
інноваційна система не має повноцінного ресурсу для реалізації інноваційних процесів. 

4. Ресурс інноваційного оновлення за допомогою інноваційно-інвестиційних систем 
має більші потенційні можливості в результаті переходу інвестиційної складової, що є 
елементом інноваційної системи, на рівень підсистеми більш досконалої системи. 

5. Більш складні системи, якими є інноваційно-інвестиційні, порівняно з інновацій-
ними мають більшу результативність ще й тому, що синергетичний ефект системи де-
термінується ступенем їх складності. Чим системи складніші, досконаліші, тим біль-
ший синергетичний ефект у них формується. 

Методологічні проблеми дослідження систем, що функціонують в інноваційно-
інвестиційній сфері зумовлюють виникнення нових завдань економічних досліджень, 
пов’язаних зі специфікою інноваційного розвитку певних секторів національної еконо-
міки. Це стосується аналізу структури системи, виділення та дослідження певних її 
елементів, їх взаємозв’язків і т. ін. 

Системний підхід до визначення місця та ролі учасників інноваційно-
інвестиційного процесу в технологічному оновленні виробництва, їх взаємозв’язків, 
ступеня інтегративності тощо дає змогу виділити найбільш суттєві сторони їх відносин, 
виявити загальну мету у спільній діяльності й формалізувати функції зазначеної сукуп-
ності суб’єктів і явищ та інших елементів і подати їх як систему. 

Виявлені інноваційно-інвестиційні системи характеризуються складною внутріш-
ньою структурою, мають певну ієрархічну побудову з притаманною сукупністю 
зв’язків, операцій і т. ін. і функціонують із чітко визначеною метою (рис. 1). Вказані 
системи дозволяють застосовувати при їх дослідженні накопичений в інших галузях 
знань досвід дослідження подібних систем. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СИСТЕМА

УПРАВЛІНСЬКА ПІДСИСТЕМА (КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР)
(підсистема першого рівня)

Елементи: Президент України (Рада з питань науково-технологічної політики); Верховна Рада України (Комітет з питань науки і освіти); Кабінет Міністрів 
України (Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку); Рада національної безпеки і оборони України (міжвідомча комісія з питань науково-
технологічної безпеки); Міністерство освіти і науки (департамент інноваційного розвитку, департамент науково-технологічного розвитку), інші управлінські 
структури та підрозділи, що спрямовані на інноваційний розвиток національної економіки

Підсистеми першого рівня
ІННОВАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДСИСТЕМА

Підсистеми другого рівня
Науково-дослідна Інноваційно-впровадницька Виробничо-технологічна

Елементи:
- засоби та методи генерації 
новацій, їх аналізу та вибору;
- новатори (індивідуальні 
винахідники або науково-
дослідні колективи);
- складові науково-дослідної 
інфраструктури (НДІ, КБ, 
проектно-конструкторські 
технологічні бюро з 
відповідною матеріально-
технічною базою і т. ін.)

Елементи:
- засоби, методи та 
механізми матеріалізації 
(впровадження) інновацій;
- фізичні особи: менеджери, 
підприємці, що сприяють 
впровадженню нового 
проєкту або технології;
- складові інноваційно-
впровадницької 
інфраструктури: інноваційні, 
інжинірингові та 
консалтингові підприємства, 
інноваційні центри 
трансферу технологій і т. ін.

Елементи:
- засоби, методи та 
механізми передачі 
інновацій по комунікаційним 
каналам (дифузія інновацій);
- фізичні особи, що сприяють 
процесу дифузії інновацій;
- складові виробничо-
технологічної 
інфраструктури (інноваційно 
орієнтовані та інші 
високотехнологічні 
підприємства і т. ін., що 
здатні налагодити випуск 
інноваційної продукції)

Реального інвестування Фінансового інвестування

Елементи:
- інвестори (фізичні та юридичні 
особи);
- схеми, методи та механізми 
залучення та акумуляції коштів 
інвесторів;
- схеми, методи та прийоми 
інвестування розвитку 
виробництва;
- складові інфраструктури 
(банківські та інші фінансово-
кредитні установи, що беруть 
участь у реальному інвестуванні 
виробництва)

Елементи:
- інвестори (фізичні та юридичні 
особи);
- механізми, методи та 
інструменти залучення коштів 
широких верств населення 
переважно акціонерного капіталу;
- схеми, методи та інструменти 
інвестування розвитку 
виробництва;
- складові інвестиційної 
інфраструктури, інвестиційні 
фонди, компанії, венчурні фонди 
та інші, установи біржової та 
позабіржової фондової 
торговельної системи (мережа 
фінансових посередників – 
торговців цінними паперами 
і т. ін.)

Підсистеми другого рівня

 
Рис. 1. Складові та елементи інноваційно-інвестиційної системи національного рівня 
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Системний підхід дозволяє досліджувати виявлені системи шляхом моделювання. 
Процес моделювання є досить точним інструментом дослідження, який дає змогу виді-
лити найбільш суттєві зв’язки і відношення, які є предметом дослідження [11]. 

ІІС є об’єктом дослідження, який поділяється на складові – підсистеми та елементи, 
вивчення яких є окремим завданням для більш глибокого пізнання механізму та сутно-
сті інноваційно-інвестиційних процесів. 

Формування інноваційно-інвестиційних систем, удосконалення їхньої структури, 
накопичення відновлювального потенціалу шляхом розвитку їхніх складових систем і 
елементів дозволяє підтримувати внутрішню упорядкованість, стійкість до впливу збу-
рюючих факторів зовнішнього середовища, вирішувати складні завдання інноваційного 
розвитку національної економіки. 

Ефективність функціонування ІІС залежить не тільки від їхньої внутрішньої упоря-
дкованості, а й від рівня управління окремими складовими вказаних систем, здатності 
знайти ефективні механізми взаємодії різних суб’єктів інноваційно-інвестиційної сфе-
ри, оптимізувати їх взаємовідносини між собою. 

Таким чином, інноваційно-інвестиційна теорія акцентує увагу на принциповій єд-
ності інноваційно-інвестиційних процесів, поступовості й послідовності переходу на 
новий рівень результату, завдяки взаємозв’язку певних суб’єктів інноваційно-
інвестиційної сфери. 

Необхідність дослідження складних систем, що розвиваються, і якими є ІІС, вима-
гає застосування системного моделювання. 

Початковим етапом системного моделювання є попередній системно-якісний аналіз 
складних соціально-економічних систем, до яких відносяться ІІС. Це дає змогу виявити 
і проаналізувати системоутворюючі фактори, розкрити відповідні аспекти становлення 
та розвитку ІІС. Оскільки ІІС притаманні різні види діяльності окремих підсистем і 
елементів, то сама постановка завдання про дослідження цих систем передбачає інтег-
рацію знань із різних сфер діяльності: інвестиційної, інноваційної, науково-технічної, 
управлінської та ін. саме з цієї причини системний аналіз кожної складової підсистеми, 
кожної конкретної задачі проводиться групою спеціалістів з різних галузей знань, а си-
стемне моделювання придбає міждисциплінарний характер [8]. 

Основним етапом у системному моделюванні є побудова адекватної моделі шляхом 
формалізації структури системи, виділенні зв’язків і відносин між суб’єктами, які скла-
лися в процесі становлення та функціонування ІІС. 

Багатопланова функціональність складних систем, до яких належить ІІС, не підда-
ється абсолютній формалізації в моделюванні, проте відносна формалізація не тільки 
можлива, а й необхідна. 

Системне моделювання пов’язано з застосуванням методів декомпозиції системи. 
Усі математичні методи декомпозиції системи базуються на поділі досліджуваної сис-
теми на підсистеми, для кожної з яких необхідно вирішувати окрему задачу меншої ро-
змірності. Що стосується підсистем ІІС – інноваційної, інвестиційної, управлінської та 
ін., які пов’язані між собою, то загальне рішення можливо одержати в ході ізольованого 
рішення таких підзадач [11]. Звідси ІІС як складна система характеризується гносеоло-
гічною особливістю системного моделювання, що виявляється в багатомодельності. 
Тобто загальна математична модель ІІС може мати тільки умовний, формальний харак-
тер і досліджувати її аналітичними методами дуже складно. 

Системна моделювання як ефективний інструмент дослідження ІІС загалом підпа-
дає під загальне визначення моделювання і володіє певними гносеологічними особли-
востями [11]. Ці гносеологічні особливості визначають ефективність методу моделю-
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вання при вивченні таких складних систем, як ІІС. У цьому випадку в моделі відтво-
рюються всі етапи інноваційного оновлення техніко-технологічної бази виробництва 
починаючи від генерації ідей і до їх матеріалізації. 

Системність загальної моделі та її динамізм дозволяють комплексно відображати 
всю сукупність процесів інноваційного оновлення з їх суперечностями, багатогранніс-
тю та єдністю і водночас розкривати подальші можливості інноваційного розвитку 
виробництва. 

Відпрацьована модель має адекватно відтворювати особливості функціонування ІІС, 
її ціннісні орієнтири, які визначаються інноваційними пріоритетами розвитку суспіль-
ного виробництва. 

При переході від порівняно простих за структурою ІІС, які функціонують на рівні 
корпорації або асоціації підприємств, до більш масштабних, які функціонують на рівні 
галузі, регіону або на рівні національної економіки, де зростає складність і системи 
мають більш виражений ієрархічний характер, збільшується інтенсивність інформацій-
них потоків, ускладнюються взаємозв’язки між елементами системи і т. ін., що усклад-
нює моделювання таких систем і суттєво збільшує трудомісткість дослідження.  

Головна мета моделювання ІІС – це глибоке дослідження їхніх властивостей, функ-
ціональних зв’язків між складовими підсистемами й елементами тощо, що спрямову-
ється на пошук оптимальних режимів її функціонування. 

Функціонування ІІС пов’язано зі споживанням різних видів ресурсів, а саме інформа-
ційних, інвестиційних, інтелектуальних, енергетичних і т. ін., що забезпечує інноваційне 
оновлення та розвиток матеріально-технічної бази виробництва. Головні завдання ІІС 
пов’язані зі створенням та впровадженням нової техніки та технології в суспільному ви-
робництві. Науково-технічний прогрес і потреби суспільства зумовлюють зміну структу-
ри технологій по багатьом видам виробництва. У цих умовах головним завданням ІІС є 
забезпечення цього процесу. Реалізація будь-якого процесу пов’язана зі споживанням пе-
вних видів ресурсів. З цього погляду ІІС, яка реалізує інноваційно-інвестиційний процес, 
є ресурсною системою. Досвід моделювання довгострокового розвитку ресурсних систем 
дозволив визначити схему їх дослідження, яка складається з трьох етапів [8]. 

На першому етапі розробляється ресурсна модель. Усі способи інноваційного онов-
лення поділяються на основні альтернативи, що зумовлюється можливими схемами й 
механізмами інвестування. 

Характеристика технологічного рівня існуючих у теперішній час виробничих поту-
жностей та вибір прийнятних джерел і механізмів інвестування за певним способом їх 
інноваційного оновлення визначають вихідний стан (технологічну структуру) ІІС як 
динамічного утворення.  

У початковій структурі домінують традиційні технології (основані на використанні 
традиційних схем та джерел фінансування). У подальшому проводиться підбір нових 
схем, технологій та джерел фінансових ресурсів, які застосовуються в інноваційному 
оновленні виробництва.  

Далі проводиться комплексний, системний аналіз та оцінка кожної із виділених тех-
нологій, за яких оцінюється ефективність процесу інноваційного оновлення. 

Вибір кращої технології може здійснюватись за допомогою експертних оцінок або 
на основі спеціально розроблених імітаційних моделей по кожній технології, яка реалі-
зує певний процес інноваційного оновлення. 

Такий аналіз дозволяє виявити переваги і недоліки кожної відновлювальної техно-
логії, яка реалізується в рамках ресурсної моделі ІІС.  



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 4(24), 2020 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

13 

У ресурсній моделі попит на всі види ресурсів, у тому числі й на інвестиційні, зале-
жить як від ступеня інноваційного оновлення (модернізація, реконструкція, створення 
нових виробничих потужностей і т. ін.), так і технологією інноваційного оновлення ос-
новних засобів виробництва у плані використання певних схем, методів і механізмів ін-
вестування. 

Це зумовлює свій відбиток на процесі інноваційного оновлення і призводить до не-
обхідності другого етапу моделювання – побудови ресурсно-економічної моделі. 

Ресурсно-економічна модель враховує доступність і вартість ресурсу, ступені інно-
ваційного оновлення за різними схемами інвестування з урахуванням нетрадиційних 
джерел інвестування. 

Аналіз процесу інноваційного оновлення, спрямованого на досягнення певного тех-
нологічного рівня матеріально-технічної бази виробництва, що реалізується ІІС за різ-
них технологій інвестування дозволяє виявити їхню оптимальну структуру з погляду 
ресурсного забезпечення, використання інноваційного потенціалу та ефективності уп-
равління інноваційно-інвестиційним процесом. 

Радикальність та значущість інноваційного оновлення основних засобів виробницт-
ва вітчизняних підприємств (на рівні кращих вітчизняних зразків, на рівні світових зра-
зків, на рівні перспективних розробок, що перевищують наявні світові зразки) може бу-
ти охарактеризовано інноваційно-економічною моделлю. Ця модель повинна 
враховувати нові здобутки науково-технічного прогресу, які втілюються в процес інно-
ваційного оновлення виробництва. 

Розробка зазначених моделей може мати велике прикладне значення. Їх дослідження до-
зволить розкрити потенційні можливості ІІС щодо інноваційного оновлення виробництва.  

Важливим завданням є оптимізація інноваційно-інвестиційних процесів, що реалі-
зуються в рамках ІІС. 

Актуальним при дослідженні функціонування ІІС є врахування невизначеності, що є 
вагомим фактором при виборі стратегії розвитку зазначених систем. 

Моделювання інноваційно-інвестиційних процесів і розгляд пріоритетів інновацій-
ного розвитку виробництва передбачає врахування широкого спектра явищ, процесів і 
закономірностей, які охоплюють різні сфери та рівні інноваційного оновлення матеріа-
льно-технічної бази виробництва. 

Значна складність всього комплексу інноваційно-інвестиційних процесів і взає-
мозв’язків між ними обумовлює ті обставини, що значна частина існуючих та значущих 
з погляду розвитку ІІС факторів не може бути зведена до такої форми, яка б дозволила 
їх безпосереднє врахування в зазначених вище моделях. 

Багатоаспектність ІІС охоплює безліч факторів, взаємодія яких і вплив на інновацій-
но-інвестиційний процес мають бути формалізовані з метою оптимізації параметрів 
інноваційного оновлення виробництва, починаючи з верхнього рівня – національної 
економіки і закінчуючи нижнім рівнем – корпоративним, де на рівні підприємств вирі-
шуються проблеми інноваційного оновлення основних засобів виробництва. 

До основних елементів, що враховуються в побудові сценаріїв розвитку ІІС, можна 
віднести: 

- суб’єкти інноваційної та інвестиційної сфери економіки; 
- корпоративні інтереси суб’єктів інноваційно-інвестиційного процесу; 
- стратегічні цілі інноваційного оновлення матеріально-технічної бази виробництва; 
- об’єкти, які підлягають певній формі інноваційного оновлення; 
- ресурси, які необхідні для реалізації певної форми інноваційного оновлення; 
- характер відносин між учасниками інноваційно-інвестиційного процесу; 
- існуючі схеми, механізми та технології інноваційного оновлення виробництва; 
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- нормативно-правове поле інноваційно-інвестиційної діяльності; 
- місце та значущість проблем інноваційного оновлення певного підприємства, га-

лузі, регіону в загальнонаціональній стратегії інноваційного оновлення національної 
економіки. 

Інноваційне оновлення виробництва в рамках ІІС може бути досягнуто за рахунок 
різних факторів, схем і механізмів залежно від того, якими пріоритетами, цілями і про-
грамами керуються виконавці при реалізації певної стратегії інноваційного розвитку 
національної економіки. 

Висновки та пропозиції. Дослідження процесів інноваційного оновлення вітчизня-
них підприємств виявило актуальні організаційно-економічні проблеми, вирішення яких 
є необхідним для забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. 

Темпи інноваційного розвитку підприємств реального сектору економіки показують 
наявність гострих проблем у подоланні технологічного відставання України від провід-
них країн світу. 

Формування ІІС є об’єктивним процесом інтеграції суб’єктів відновлювальної сфе-
ри економіки, що викликано необхідністю посилення інвестиційної складової в процесі 
інноваційного розвитку економіки. ІІС відображають сутність організаційно-
економічних відносин між суб’єктами інноваційної та інвестиційної сфери в процесі 
інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки. 

Удосконалення структури ІІС, підвищення ефективності їх функціонування потре-
бує подальших досліджень зазначених системних утворень, що передбачає використан-
ня системного моделювання. 

Вивчення ІІС відкриває новий напрям досліджень складних соціально-економічних 
систем, спрямованих на прискорення інноваційно-інвестиційних процесів у реальному 
секторі національної економіки. 
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Світлана Бебко 

СВОТ-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 
КООПЕРАЦІЄЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Светлана Бебко 

СВОТ-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КООПЕРАЦИЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Svetlana Bebko 

SWOT-ANALYSIS AS A TOOL FOR MANAGING THE INTERNATIONAL 
COOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

У статті розглянуто основні поняття, пов’язані з кооперацією, а також особливості міжнародної кооперації 

закладів вищої освіти. За допомогою інструментарію стратегічного управління, зокрема СВОТ-аналізу, виявлено 
основні переваги та проблеми міжнародної кооперації закладів вищої освіти України, визначено можливості й за-
грози, що створює для неї зовнішнє середовище, вплив об’єктивних факторів, якого важко або неможливо уникнути, 
проте необхідно реагувати. Доведено, що використання СВОТ-аналізу як інструменту управління міжнародною 
кооперацією університетської освіти дає можливість не лише оцінити її сильні і слабкі сторони, можливості й 
загрози, але скористатися одержаною інформацією для побудови стратегії її подальшого розвитку в умовах мінли-
вого глобалізованого світу, жорсткої конкуренції з боку потужної системи вищої освіти розвинених країн Європи 
та світу і, як результат, забезпечити ефективну реалізацію місії вітчизняної вищої школи. 

Ключові слова: заклади вищої освіти; міжнародна кооперація; співробітництво; інтернаціоналізація; СВОТ-
аналіз; можливості; загрози; переваги; аналіз; управління. 

Рис.: 1. Бібл.: 12. 

В статье рассмотрены основные понятия, связанные с кооперацией, а также особенности международной 
кооперации высших учебных заведений. С помощью инструментария стратегического управления, в частности 
СВОТ-анализа, выявлены основные преимущества и проблемы международной кооперации высших учебных заведе-
ний Украины, определены возможности и угрозы, создаваемые для нее внешней средой, влияние объективных фак-

торов, которого трудно или невозможно избежать, однако необходимо на него реагировать. Доказано, что исполь-
зование СВОТ-анализа как инструмента управления международной кооперацией университетского образования 
дает возможность не только оценить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, но и воспользоваться 
полученной информацией для построения стратегии его дальнейшего развития в условиях меняющегося глобального 
мира, жесткой конкуренции со стороны мощной системы высшего образования развитых стран Европы и мира и, 
как результат, обеспечить эффективную реализацию миссии отечественной высшей школы. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения; международная кооперация; сотрудничество; интернационализа-
ция; СВОТ-анализ; возможности; угрозы; преимущества; анализ; управление. 

Рис.: 1. Библ.: 12. 

The article considers the basic concepts related to cooperation, as well as the features of international cooperation of 
higher education institutions. With the help of strategic management tools, in particular SWOT-analysis, the main advantages 
and problems of international cooperation of higher education institutions of Ukraine are identified, opportunities and 
threats posed by the external environment, the influence of objective factors, which is difficult or impossible to avoid, but 
need to respond. It is proved that the use of SWOT analysis as a tool for managing international cooperation of university 
education makes it possible not only to assess its strengths and weaknesses, opportunities and threats, but also to use the 

information received to build a strategy for its further development in a changing global world, tough competition from a 
powerful system of higher education in developed countries of Europe and the world, and, as a result, to ensure the effective 
implementation of the mission of the domestic higher school. 

Keywords: higher education institutions; international cooperation; cooperation; internationalization; SWOT analysis; 
capabilities; threats; advantages; analysis; control. 

Fig.: 1. References: 12. 
JEL Classification: I23; F69; D78 

Постановка проблеми. За останню чверть століття українська вища освіта зазнала 
суттєвих змін, перетворившись із такого собі «камерного моноліту», уламка єдиної, ці-
лісної системи вищої освіти величезної країни з плановою економікою і жорстким дер-
жавним регулюванням, на досить строкату сукупність надавачів освітніх послуг, що 
мають багато відмінностей – від незначних до принципових – у своєму баченні страте-
гічних перспектив розвитку системи вищої освіти країни загалом. Водночас такі зміни 
відкрили безліч можливостей для всіх учасників освітнього процесу, розгорнули паліт-
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ру альтернатив подальшого розвитку, поставили заклади вищої освіти (ЗВО) перед ви-
бором, що вимагає не лише певних дій, але й відповідальності за їхні наслідки та, що 
найголовніше, усвідомлення цієї відповідальності. 

Процес розвитку будь-якої системи, у тому числі й системи вищої освіти України, 
повинен базуватися на відповідних принципах, науково обґрунтованих, обдуманих рі-
шеннях і забезпечувати досягнення головної мети, що визначається місією і призначен-
ням цієї системи – формування інтелектуального і професійного потенціалу країни, на-
громадження людського капіталу як основного інтенсивного продуктивного чинника 
економічного розвитку держави. Цей процес має бути керованим, а отже, вимагає усві-
домленого підходу до управління, фахової побудови стратегії, вибору стратегічних аль-
тернатив на основі використання відповідного інструментарію. 

Сьогодні у сфері вищої освіти чи не найбільш визначальним є процес її інтернаціо-
налізації, за якого надання освітніх послуг набуває міжнародного характеру, а на рівні 
окремого закладу вищої освіти – міжнародний аспект «вживлюється» в усі компоненти 
управління. Практична реалізація цього процесу відбувається у формі міжнародної коо-
перації закладів вищої освіти. Успіх кожного з них, досягнення поставлених цілей, 
отримання вигід від кооперації залежить від ефективності управління, яка, у свою чер-
гу, визначається повнотою інформації, її якістю, достовірністю, вмінням коректно її зіб-
рати та грамотно нею скористатися. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У будь-якому суспільстві, у будь-якій ді-
яльності людей завжди має місце співпраця або кооперація. Саме тому питанням дослі-
дження її сутності та особливостей у різних сферах присвячена величезна кількість 
праць, думок, висновків, зокрема таких знаних економістів, діячів-кооператорів і засно-
вників кооперативного руху, як К. Пажитнов, В. Тотоміанц, М. Гібнер, О. Гдєшинський, 
С. Прокопович, М. Туган-Барановський, О. Чаянов, Б. Мартос, Р. Оуен, В. Райффайзен, 
Ш. Фур’є, Л. Луцатті, М. Левитський, а також таких сучасних вітчизняних і закордон-
них науковців, як В. Гончаренко, В. Зіновчук, Г. Скляр, С. Бабенко, М. Окландер, 
Ф. Горбонос, А. Пантелеймоненко та багато інших. 

Сучасні дослідження питань міжнародної кооперації закладів вищої освіти здійсню-
ються переважно через призму інтеграційних процесів, міжнародного співробітництва, 
інтернаціоналізації університетської освіти, зовнішньоекономічної діяльності ЗВО. Ці та 
інші питання розвитку вищої школи, її інтеграції у світовий освітній простір, підвищення 
якості освіти, нарощування людського потенціалу висвітлено в наукових працях 
Ф. Андрушкевича, В. Андрущенка, Т. Антонюк, В. Бакирова, Л. Білого, Т. Боголіб, 
А. Бойко, Я. Болюбаша, О. Верхогляд, Ю. Грищук, Ж. Дерій, М. Згуровського, 
І. Каленюк, І. Козинець, О. Кондур, К. Корсака, В. Кременя, О. Кукліна, К. Левківського, 
В. Лугового, С. Ніколаєнка, В. Огнев’юка, С. Пакуліна, М. Степка, Т. Фінікова, 
Н. Холявко, Л. Чайки-Петегирич та інших. 

Досягнення мети та одержання позитивних ефектів від міжнародної кооперації за-
кладів вищої освіти можливе лише за умов професійного управління, побудованого на 
стратегічному підході з використанням усього спектра сучасного інструментарію, що 
дозволяє приймати обґрунтовані рішення. Питання розробки стратегії, стратегічного 
бачення системи, оцінки її сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для її розви-
тку знайшли своє відображення в дослідженнях таких науковців, як С. Большенко, 
Д. Горєлов, Л. Довгань, С. Жукевич, В. Микитенко, О. Мініна, В. Нємцов, 
З. Шершньова та інші. Деякі аспекти стратегічного управління в системі вищої освіти 
України розглядаються в дослідженнях В. Вознюка, Н. Галяндіна, М. Гладченка, 
В. Гуменюка, П. Дудка, Т. Жорняк, С. Натрошвілі, І. Нємцевої, І. Семенець-Орлової, 
О. Скібіцького, С. Смерічевської, Л. Щоголєвої та деяких інших. 
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Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Велика кількість проведе-
них на сьогодні наукових досліджень щодо розвитку вищої школи України свідчить про 
її не найкращий стан, зумовлений багатьма проблемами системного характеру, впливом 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, що визначають траєкторію її руху, внутрішніми 
суперечностями й іншими причинами. Опікуючись питаннями виживання, підтримання 
статусу, загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, вітчизняна вища освіта ри-
зикує не лише втратити свою ідентичність, але навіть і суб’єктність у світовому освіт-
ньому просторі. Тут не йдеться про зникнення української вищої школи як такої, а про 
втрату нею автономії, пригнічення її розвитку агресивним впливом зовнішнього світу. 
З огляду на це можна вважати недостатніми зусилля щодо формування стратегічного 
бачення майбутнього вітчизняної вищої освіти в сучасному глобалізованому світі, її ін-
тернаціоналізації шляхом поглиблення міжнародної кооперації ЗВО і пошуків ефектив-
них механізмів управління цим процесом. 

Мета статті. Головною метою статті є виявлення за допомогою інструментарію стра-
тегічного аналізу сильних і слабких сторін вітчизняної вищої школи та міжнародної коо-
перації закладів вищої освіти, аналіз можливостей і загроз цьому процесу з боку зовніш-
нього середовища з метою визначення прийнятних альтернатив розвитку університетської 
освіти, її інтернаціоналізації та ефективної інтеграції у світовий освітній простір. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток сучасної вищої освіти будь-якої країни в 
умовах глобалізованого світу неможливо уявити поза процесом її інтернаціоналізації, 
що відбувається у формі міжнародної кооперації. 

Протягом усієї історії еволюції суспільства, незалежно від рівня його соціально-
економічного розвитку, суспільного ладу, політичного устрою, ми можемо спостерігати ті 
чи інші форми взаємодії та співпраці людей, застосування яких дозволяє знижувати ви-
трати на досягнення мети, вирішувати складні завдання і, врешті-решт, перетворювати 
деякі з них із недосяжних на цілком реальні. Усі ці види взаємодії отримали назву «коо-
перація» (від латинського cooperation – співробітництво, співпраця, тобто спільна робота 
або спільна праця). Свого часу В. Тотоміанц назвав кооперацію спільною дружною робо-
тою: «там, де двоє дружними зусиллями підняли важкий для кожного з них окремо ка-
мінь, відбулася кооперація» [8]. У сучасному розумінні термін з’явився ще в ХІХ ст., і йо-
го появою ми завдячуємо одному з перших соціальних реформаторів XIX ст. 
англійському філософу, педагогу й соціалісту Р. Оуену. Незважаючи на провали його 
практичних експериментів, Р. Оуена вважають батьком кооперації, завдяки йому теорети-
чні дослідження цього явища почали набувати поширення і, зрештою, оформилися в коо-
перативний рух, що охопив усі види людської діяльності. Як зазначав О. Чаянов, «сторін 
життя, куди може проникнути кооперація, нескінченна множина» [12]. 

Незаперечні переваги кооперації дозволили їй пройти шлях від найпростіших форм 
співпраці декількох осіб до найскладніших видів співробітництва, що є затребуваним у 
всіх сферах суспільного життя. Не є винятком і галузь вищої освіти. Виникаючи на 
першому етапі як розрізнені, відірвані один від одного, точкові акти взаємодії між ок-
ремими вітчизняними і закордонними закладами вищої освіти, міжнародна кооперація 
набувала ознак системності та інтернаціоналізації, що розвивається не стихійно, а пла-
номірно й керовано. Досягнення найкращого результату співробітництва можливе в 
цьому випадку лише завдяки ефективним управлінським впливам, заснованим насам-
перед на принципі цілеполягання. Це один із ключових принципів глобального співро-
бітництва в системі Україна – ЄС [5]. 

Основна мета міжнародної кооперації закладів вищої освіти – отримання синергій-
ного ефекту від співробітництва, зокрема: 
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– виконання спільними зусиллями представників закладів вищої освіти різних країн 
робіт, проєктів, досліджень і досягнення результатів, які були б неможливими за умов 
відсутності кооперації; 

– суттєве підвищення інтенсивності та результативності праці кожної зі сторін спів-
робітництва; 

– економія витрат, передусім трудових, за рахунок можливості широкого використан-
ня переваг спеціалізації, що не обмежується рамками одного ЗВО і навіть однієї країни; 

– поява можливостей (за рахунок об’єднання фінансових, матеріальних, технічних, 
організаційних ресурсів) виконання тих видів робіт, реалізація яких або недоступна зу-
силлями одного закладу (однієї країни), або вимагає часу більше, ніж це виявляється 
економічно доцільним з погляду очікуваного результату; 

– поява можливостей виконання робіт, обмежених у часі; 
– поява можливостей дослідження процесів, явищ, змін, що мають глобальну геог-

рафію і відбуваються одночасно; 
– формування нових компетенцій, отримання нового, часто унікального, досвіду та 

навичок учасниками коопераційної взаємодії; 
– підвищення якості освітніх послуг за рахунок нових компетенцій тощо. 
Досягнення цілей міжнародної кооперації сприяє, у свою чергу, реалізації місії ви-

щої освіти країни загалом, що у проєкті «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 
2021-2031 роки» визначена так: «Місія вищої освіти – забезпечення сталого інновацій-
ного розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та 
поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу су-
спільства, готового до викликів майбутнього» [10]. 

Чи зможе і якщо так, то наскільки ефективно, сприяти реалізації визначеної місії 
міжнародна кооперація закладів вищої освіти, залежить від ефективності управління 
цим процесом, що має базуватися на стратегічному підході. Як зазначає О. Мініна, 
стратегічний підхід полягає в перетворенні будь-яких змін на позитивні можливості та 
їх використання. Ознака відсутності стратегічного підходу – концентрація організації на 
внутрішніх ресурсах. Тим самим ігноруються всі можливі загрози ззовні (вони сприй-
маються тільки як факт, що здійснився) і упускаються сприятливі тенденції [6]. 

Формування стратегічного погляду на перспективи розвитку міжнародної коопера-
ції, вибір стратегічних альтернатив можливий лише за наявності об’єктивно сформова-
ного інформаційного кейса, врахування всіх переваг, недоліків, можливостей і загроз, 
що є в цій сфері, якості прогнозу тенденцій та об’єктивності оцінки ризиків. 

Одним із найбільш зручних, простих і водночас якісних інструментів стратегічного 
аналізу є технологія СВОТ (з англ. SWOT Analysis). Це метод оцінювання внутрішніх та 
зовнішніх факторів, які впливають на розвиток об’єкта дослідження (організації, проєкту, 
процесу), у нашому випадку – міжнародної кооперації закладів вищої освіти. Він допома-
гає оцінити сильні та слабкі сторони цього процесу, знайти нові можливості та визначити 
ймовірні загрози. Ефективність методу підтверджується тим, що починаючи з 1980-х ро-
ків ХХ ст. СВOT-аналіз активно застосовується для розробки стратегічних рішень і не 
втратив своєї актуальності за весь час існування в інструментарії менеджменту. 

Можливості й загрози є факторами зовнішнього середовища – такими, що можуть 
вплинути на процес міжнародної кооперації ЗВО і при цьому не контролюються жод-
ним з них. Це, переважно, чинники макросередовища, які характеризують політико-
правове, економічне, соціокультурне, технологічне середовище міжнародного співробі-
тництва. Сприятливі фактори цього середовища створюють можливості (Opportunities) 
для розвитку кооперації між ЗВО різних країн, спонукають активізувати цей процес і 
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забезпечують умови для одержання вигід від нього. Їх слід аналізувати, оцінювати та 
максимально використовувати. Натомість загрози (Threats), або негативні фактори зов-
нішнього середовища, можуть суттєво уповільнити процес міжнародної кооперації, по-
слабити позиції вітчизняної вищої школи на світовому ринку освітніх послуг. Оскільки 
загрози означають евентуальні ризики в майбутньому, кожна з них має бути ретельно 
проаналізована, оцінена з погляду ймовірності виникнення в найближчій, а також від-
даленій перспективі, та максимально «знешкоджена» продуманими, обґрунтованими 
стратегічними рішеннями. 

Сильні та слабкі сторони є чинниками внутрішнього середовища. Вони визначають 
внутрішній стан, потенцію і, значною мірою, ефективність процесу міжнародної коопе-
рації у сфері вищої освіти, її переваги і недоліки, системний вплив на якість освіти, 
ефективність і конкурентоспроможність окремих ЗВО та національної системи вищої 
освіти загалом. Сильні сторони (Strengths) міжнародної кооперації забезпечують закла-
ду вищої освіти формування конкурентних переваг на ринку освітніх послуг або більш 
вигідне становище порівняно з конкурентами. Водночас на процес співробітництва 
впливають також і сильні сторони, або переваги самого ЗВО, його стратегічний потен-
ціал, сукупність компетенцій, навичок, завдяки яким він відчуває себе краще і стабіль-
ніше конкурентів. Для досягнення цілей кооперації сильні сторони необхідно максима-
льно використовувати. Слабкі сторони або недоліки, обмеження (Weaknesses) – це такі 
внутрішні характеристики ЗВО і самого процесу співробітництва, які ускладнюють ро-
звиток міжнародної кооперації, заважають посісти провідні позиції на ринку освітніх 
послуг, підвищувати їхню якість, створюють загрозу конкурентоспроможності академі-
чної освіти. Необхідно відстежувати напрями, за якими ЗВО не досить сильний або ко-
операція має обмеження, підсилювати їх, розробляти спеціальні програми для мініміза-
ції ризиків впливу слабких сторін на ефективність міжнародної кооперації. 

Слід зазначити, що за допомогою СВОТ-аналізу можна дати структурований опис 
стану вищої освіти та перспектив її інтернаціоналізації, проте для одержання практич-
ного результату має сенс сформувати стратегічні альтернативи подальших дій на пере-
тині полів, які передбачають комбінування різних варіантів можливостей, загроз, силь-
них і слабких сторін та стратегії подальшого розвитку для найкращого їх врахування і 
використання. Зокрема, сильні сторони можна використовувати, щоб отримати віддачу 
від можливостей у зовнішньому середовищі, або для усунення загроз. З іншого боку, за 
рахунок можливостей зовнішнього середовища можна подолати наявні слабкості або 
найкраще використати сильні сторони. За найгіршої комбінації зовнішніх і внутрішніх 
чинників стратегічні рішення мають визначати першочерговий перелік слабкостей, яких 
необхідно позбутися, щоб запобігти загрозам зовнішнього середовища (рис. 1). 

Узагальнюючи фактори зовнішнього середовища, можна зазначити, що на сьогодні 
найбільшим викликом для вищої освіти не лише України, але й усього світу стала па-
ндемія – непрогнозована глобальна проблема, яка принципово змінила звичне життя 
людей, породила багато труднощів і незручностей, проте і стимулювала пошук шляхів 
забезпечення освітнього процесу в умовах обмеженості фізичного контакту, розкрив-
ши нові можливості й перспективи для розвитку вищої освіти у глобальному масшта-
бі. Однак непрогнозовані наслідки пандемії для майбутнього, її негативний вплив на 
загальний економічний і фінансовий стан країн, зменшення комунікації та інші нас-
лідки треба все ж таки розглядати як загрози для розвитку міжнародної кооперації за-
кладів вищої освіти. 
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ЧИННИКИ 

 
 
 
 
 

ЗОВНІШНІ 
ЧИННИКИ 

Сильні сторони: 
• потужний науковий потенціал 
національної вищої школи; 
• високий рівень професійної ком-
петентності викладачів; 
• високий рівень авторитету ряду 
вітчизняних ЗВО за кордоном; 
• сформовані традиції міжнарод-
ного співробітництва ЗВО; 
• висока мотивація українських 
здобувачів вищої освіти, науковців 
і викладачів щодо розвитку між-
народного співробітництва; 
• наявність досвіду дистанційного 
навчання; 
• успішний перехід до студенто-
орієнтованої вищої освіти 

Слабкі сторони: 
• недостатнє застосування передових освітніх 
методик; 
• фінансова нестабільність; 
• відставання у рівні запровадження інновацій-
них технологій; 
• низький рівень матеріально-технічного та ін-
фраструктурного забезпечення; 
• недостатня комерціалізація наукового потен-
ціалу вищої освіти; 
• низька зовнішня мобільність науково-
педагогічних працівників; 
• низький рівень володіння іноземними мовами; 
• ресурсна асиметричність міжнародної спів-
праці; 
• низька активність вітчизняних ЗВО в організа-
ційних процесах міжнародного співробітництва 

Можливості: СиМ-стратегії СлМ-стратегії 
• запит з боку національної і світової економіки на інноваційні розробки; 
• зростання попиту на висококваліфіковану робочу силу; 
• запит глобалізованої системи світу на космополітичну світоглядну 
орієнтацію суспільства; 
• стрімкий розвиток інформаційних комунікативних технологій; 
• перехід від елітарної до масової вищої освіти в усьому світі; 
• зростаюча глобалізація, розширення міжнародних взаємодій; 
• формування універсального суспільства знань 

Акумулювання наявного науково-
го потенціалу з метою нарощуван-
ня міжнародної кооперації, підви-

щення якості вищої освіти, 
збільшення кількості кваліфікова-
них кадрів та інноваційних розро-

бок 

На фоні зростаючого запиту з боку глобального 
світу активізація впровадження прогресивних 
методик, інноваційних технологій, вивчення 

мов, пошук форм міжнародного співробітницт-
ва, що дозволить комерціалізувати науковий 

потенціал вищої школи, покращити матеріаль-
но-технічне забезпечення, зменшити відставан-

ня від іноземних університетів 
Загрози: СиЗ-стратегії СлЗ-стратегії 

• потужне глобальне конкурентне середовище на ринку освітніх послуг; 
• загострення геополітичної конкуренції провідних країн світу за інте-
лектуальні ресурси; 
• загальноекономічні кризові явища в Україні та світі; 
• політична нестабільність в Україні; 
• криза вищої освіти у світовому масштабі; 
• обмеження мобільності через пандемію; 
• незавершеність трансформаційних процесів в Україні; 
• відсутність ефективної системи фінансування вищої освіти 

На основі використання потужно-
го наукового потенціалу закріпи-
тися у відповідних сегментах, ук-
ріпити імідж вітчизняної вищої 

освіти, пропонуючи найкращі та 
найефективніші практики і досвід 
викладання, популяризуючи най-
прогресивніші результати україн-

ських наукових досліджень 

Мінімізація неефективних взаємодій, протисто-
яння атакам з боку ключових конкурентів, на-
давання переваги якісним показниками міжна-

родної кооперації проти кількісних, 
впровадження ефективної ресурсозберігаючої 
стратегії. Мінімізація наслідків пандемії завдя-
ки розвитку й удосконаленню навичок дистан-
ційної взаємодії та освоєння комунікативних 

технологій 

Рис. 1. Матриця СВОТ-аналізу 
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Вплив подібних загальносвітових проблем, які безпосередньо позначаються на соці-
ально-економічному добробуті, відтерміновує вирішення питань міжнародної коопера-
ції – кожна країна, кожен заклад вищої освіти намагається вирішити нагальні проблеми 
безпеки свого майбутнього, що є на часі. 

Як зовнішні загрози слід також зазначити кризу вищої освіти, що, на думку експер-
тів, набула світових масштабів, проявляючись у зниженні якості освітніх послуг, рівня 
знань і компетенцій, одержуваних здобувачами, відставанні наукових напрацювань від 
запитів реальної економіки й суспільства, розриві між вищою освітою та умовами жит-
тя суспільства. 

Інтернаціоналізації системи вищої освіти України загрозу також створює потужне 
конкурентне середовище на глобальному ринку освітніх послуг і наукових інновацій-
них розробок, сформоване провідними університетами – світовими лідерами цього ри-
нку. Зростання мобільності здобувачів, викладачів, науковців, відкритості й доступності 
академічної освіти ще більше загострює конкурентну боротьбу, робить її умови жорст-
кішими. Одночасно геополітична конкуренція провідних країн світу за інтелектуальні 
ресурси [11] підсилює загрози, оскільки на фоні несприятливих умов для розвитку нау-
кового потенціалу в Україні, відсутності ефективної системи фінансування вищої освіти 
і науки спостерігається «відтік мізків», що загрожує послабленням позицій вітчизняних 
університетів та уповільненням процесів їх міжнародної кооперації. 

Серед можливостей, що створює макросередовище, насамперед слід виділити зага-
льносвітові тенденції, пов’язані з глобалізацією, інтеграцією та всіма супровідними 
процесами – розширенням міжнародних взаємодій, підвищенням мобільності людей, 
розвитком інформаційних технологій, що полегшують комунікацію, і, в кінцевому під-
сумку – формування запиту глобалізованої системи світу на космополітичну світогляд-
ну орієнтацію суспільства. Це генерує нові можливості для вищої освіти і відкриває но-
ві горизонти для її інтернаціоналізації через розвиток міжнародної кооперації ЗВО. 

Окремо варто виділити можливості, створювані зовнішнім середовищем, безпосере-
дньо дотичним до вищої освіти, що мають як освітній, науковий, так і прикладний ха-
рактер та виступають безпосередніми рушіями її розвитку. Це, зокрема, зростання запи-
ту з боку національної і світової економіки на інноваційні розробки, постійне зростання 
попиту на висококваліфіковані кадри, інтернаціоналізація попиту і пропозиції освітніх 
послуг, перехід від елітарної до масової вищої освіти, що відбувається в усьому світі, 
формування універсального суспільства знань. 

Нейтралізувати загрози і правильно скористатися можливостями в процесі розвитку 
міжнародної кооперації вітчизняні ЗВО можуть завдяки сильним сторонам вищої освіти 
та перевагам кооперації. За останні роки університетська освіта України суттєво зміни-
лася і, попри певні втрати, має досить потужний науковий потенціал, високий рівень 
професійної компетентності викладачів, а певна кількість вітчизняних ЗВО користу-
ються авторитетом за кордоном. Зокрема, багато університетів України присутні в між-
народному рейтингу ЗВО у 2018 р., що включив 1000 найкращих університетів світу. 
Це такі заклади, як, наприклад, Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка (411-420), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (401-410), 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (501-550), Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» (700-750) [9]. Крім того, кількість здобувачів, що приїжджають до 
України на навчання, постійно зростає. Зокрема, якщо в 2016 р. в нашій державі навча-
лося 64 066, то на сьогодні вже 80 470 іноземних студентів зі 158 країн світу [7]. 
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Перевагами і сильними сторонами вітчизняної вищої школи є і сформовані за 
останні роки традиції міжнародного співробітництва ЗВО (спільна науково-педагогічна 
робота, академічний обмін та навчання, спільна видавнича робота тощо), висока вмоти-
вованість українських здобувачів вищої освіти, науковців і викладачів щодо розвитку 
міжнародного співробітництва, підтримка ідеї міжнародної кооперації, наявність досві-
ду дистанційного навчання і, що найважливіше, успішний перехід до студентоорієнто-
ваної вищої освіти. 

Не слід, однак, залишати поза увагою слабкі сторони, або недоліки, що можуть не-
гативно вплинути на інтернаціоналізацію вищої освіти. Серед «провалів» переважної 
більшості наших ЗВО нині залишається низький рівень матеріально-технічного та ін-
фраструктурного забезпечення і, відповідно, ресурсна асиметричність міжнародної 
співпраці, недостатність передових методик і методологій освітніх послуг, зниження 
якості освіти, розрив у рівні запровадження інноваційних технологій, недостатня коме-
рціалізація наукового потенціалу вищої освіти, низький рівень володіння іноземними 
мовами та цифрової грамотності, суттєва диференціація якісних показників науково-
педагогічних працівників, їх низька зовнішня мобільність, низька активність вітчизня-
них ЗВО в організаційних процесах міжнародного співробітництва, його несистемний 
характер. В усуненні цих недоліків і слабких сторін не можна не зазначити важливу 
роль держави, без допомоги якої на нинішньому етапі це майже неможливо. Держава 
може взяти на себе завдання зміцнення матеріально-технічного потенціалу, процес 
створення умов та організаційного супроводження міжнародної кооперації, підтримку 
розвитку людського і наукового потенціалу, фінансування участі вітчизняних ЗВО в пе-
рспективних міжнародних проєктах тощо [1-4]. 

Практична користь СВОТ-аналізу як інструменту управління полягає в можливості 
систематизації отриманої інформації та розгляд на її основі ймовірних варіантів страте-
гічного розвитку міжнародної кооперації ЗВО. У СВОТ-матриці утворюються чотири 
квадранти, що характеризують комбінації можливостей, загроз, сильних і слабких сто-
рін, даючи повну картину для прийняття обґрунтованих управлінських рішень (рис. 1). 

Поле СиМ описує стратегії зростання. Грамотне використання сильних сторін вітчи-
зняної вищої школи дозволить скористатися можливостями, що створює макросередо-
вище, та суттєво наростити темпи інтернаціоналізації вищої освіти, поглибити міжна-
родну кооперацію ЗВО. Перелік можливих результатів охоплює: підвищення рівня 
професіоналізму професорсько-викладацького складу, престижності вітчизняних ЗВО, 
популяризацію української науки, уніфікацію програм підготовки фахівців, підвищення 
якості вищої освіти тощо. 

Поля СлМ, СиЗ і СлЗ описують стратегії захисту, що дозволяють, скориставшись 
можливостями, створеними зовнішнім середовищем, подолати слабкі сторони, укріпити 
свій статус і покращити становище або, використовуючи сильні сторони, усунути загро-
зи з боку зовнішнього середовища. У найгіршому випадку необхідно ґрунтовно підійти 
до розробки антикризової програми, що дозволить поступово усувати слабкі сторони й 
уникати або мінімізувати зовнішні ризики. Як результат, можна очікувати покращення 
використання людського потенціалу, створення сприятливого іміджу на міжнародному 
ринку освітніх послуг, формування стійких зв’язків з іноземними ЗВО, підвищення рів-
ня кваліфікації, професіоналізму та практичного досвіду професорсько-викладацького 
складу тощо. 

Висновки і пропозиції. Процес міжнародної кооперації закладів вищої освіти до-
сить складний і багатоманітний. У нього переважно залучається багато учасників, що 
мають різні цілі, різні стартові можливості, різний потенціал, досвід і ступінь гнучкості. 
Отримання прогнозованих і бажаних результатів від співробітництва вимагає ефектив-
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ного управління, що має спиратися на об’єктивну картину в цій сфері. СВОТ-аналіз до-
зволяє поглянути на проблему комплексно, з різних сторін, виявити всі можливі альтер-
нативи, переваги, загрози і запропонувати дієві стратегії для досягнення бажаного май-
бутнього. При цьому завжди слід пам’ятати, що невикористані можливості можуть 
перетворитися на загрози, якщо ними скористається конкурент, а ліквідована загроза, 
навпаки, може відкрити нові перспективи, нові горизонти для міжнародної кооперації. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РИТЕЙЛ-БРЕНДИНГА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Mykhailo Нazuda, Myroslava Stetsiv 

RETAIL BRANDING DEVELOPMENT MANAGEMENT  
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

У статті окреслено необхідність створення дієвих управлінських підходів до забезпечення розвитку брендинго-

вого середовища, зокрема формування ритейл-брендингу як необхідної маркетингової складової з метою ефективно-
го функціонування багатогранних сфер і видів економічної діяльності в умовах посилення процесу цифровізації і 
трансформаційних змін у межах територіальної економічної системи. Акцентовано увагу на взаємозумовленості 
та взаємозв’язку між результативністю функціонування галузей економіки і впровадженням цифрових 
комп’ютерних технологій та формування інтернет-економіки загалом. Зумовлюється пошук механізму впрова-
дження цифрових комунікаційних технологій у напрямі підвищення результативності управлінського процесу у пріо-
ритетних сферах національної економіки і, зокрема, сфери аграрного бізнесу як вагомої складової продовольчої без-
пеки країни та її регіонів. Зазначено, що доступ до публічної інформації, глобалізація, оцифрування даних, що 

поступово проникають в українську економіку, мають позитивний соціальний характер. Обґрунтовано потребу 
окреслення управлінських підходів до створення ефективної системи організації конкурентоспроможного бізнес-
середовища з метою ефективного функціонування економіки країни та її регіонів. Доповнюючим елементом форму-
вання результативного управлінського процесу повинно бути спрямування зусиль і поєднання інтересів державних 
органів влади, органів самоврядування, суб’єктів господарювання і бізнес структур у посиленні цифровізації та 
впровадженні цифрових комунікаційних технологій у багатогранних сферах і видах економічної діяльності в межах 
територіальної економічної системи. Доцільним є акцентувати увагу на формування ритейл-брендингу, який в умо-
вах цифрової трансформації є необхідною складовою маркетингової діяльності в жорстких умовах конкурентної 

боротьби між виробниками продукції за увагу споживача.  
Ключові слова: управлінських процес; розвиток; формування ритейл-брендингу; маркетингова діяльність; циф-

ровізація економіки; трансформаційні зміни. 
Рис.: 1. Бібл.: 18. 

В статье обозначена необходимость создания действенных управленческих подходов к обеспечению развития 
брендинговой среды, в частности формирование ритейл-брендинга как необходимой маркетинговой составляющей с 
целью эффективного функционирования многогранных сфер и видов экономической деятельности в условиях усиления 
процесса цифровизации и трансформационных изменений в пределах территориальной экономической системы. Ак-

центировано внимание на взаимообусловленности и взаимосвязи между результативностью функционирования от-
раслей экономики и внедрением цифровых компьютерных технологий и формированием интернет-экономики в целом. 
Обусловлено поиск механизма внедрения цифровых коммуникационных технологий в направлении повышения результа-
тивности управленческого процесса в приоритетных сферах национальной экономики и, в частности сферы аграрного 
бизнеса, как весомой составляющей продовольственной безопасности страны и ее регионов. Отмечено, что доступ к 
публичной информации, глобализация, оцифровка данных, постепенно проникают в украинскую экономику, имеют по-
ложительный социальный характер. Обоснована необходимость определения управленческих подходов к созданию эф-
фективной системы организации конкурентоспособной бизнес-среды с целью эффективного функционирования эконо-
мики страны и ее регионов. Дополняющим элементом формирования результативного управленческого процесса 
должно быть направление усилий и сочетание интересов государственных органов власти, органов самоуправления, 
субъектов хозяйствования и бизнес-структур в усилении цифровизации и внедрении цифровых коммуникационных тех-

нологий в многогранных сферах и видах экономической деятельности в пределах территориальной экономической си-
стемы. Целесообразно акцентировать внимание на формирование ритейл-брендинга, который в условиях цифровой 
трансформации является необходимой составляющей маркетинговой деятельности в жестких условиях конкурентной 
бороть между производителями продукции за внимание потребителя.  

Ключевые слова: управленческий процесс; развитие; формирование ритейл-брендинга; маркетинговая дея-
тельность; цифровизация экономики; трансформационные изменения. 

Рис.: 1. Библ.: 18. 

The article outlines the need to create effective management approaches to ensure the development of the branding 
environment, in particular the formation of retail branding as a necessary marketing component for the effective functioning of 

multifaceted areas and types of economic activity in the process of digitalization and transformational change within the 
territorial economic system. Emphasis is placed on the interdependence and relationship between the effectiveness of the econo-
my and the introduction of digital computer technology and the formation of the Internet economy in general. The search of the 
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mechanism for the introduction of digital communication technologies in order to increase the effectiveness of the management 
process in priority areas of the national economy is determined and in particular the agribusiness, as an important component of 
food security of the country and its regions.It is noted that access to the public information, globalization, digitization of data 
that are gradually penetrating the ukrainian economy, have a positive social character.The need to outline management ap-
proaches to the creation of an effective system of organization of a competitive business environment for the effective functioning 
of the economy of the country and its regions is substantiated.A complementary element of the formation of an effective 

management process should be the direction of efforts and combination of interests of public authorities, self-government bodies, 
economic entities and business structures in strengthening digitalization and introduction of digital communication technologies 
in multifaceted spheres and economic activities within the territorial economic system.It is advisable to focus on the formation of 
retail branding, which in terms of digital transformation is a necessary component of marketing activities in the harsh conditions 
of competition between manufacturers for consumer attention. 

Key words: management process, development, formation of retail branding, marketing activity, digitalization of econ-
omy, transformational changes. 

Fig.: 1. References: 18. 
JEL Classіfіcatіon: M31; L81; O14 

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного функціонування економічної си-
стеми в сучасних умовах перманентності трансформацій тісно пов’язано з впроваджен-
ням цифрових комп’ютерних технологій та формуванням інтернет-економіки загалом. 
Тренди сучасного життя – SMM, цифрові платежі, електронний документообіг та відда-
лена торгівля стали для вітчизняного ринку своєрідним імперативом, до викликів якого 
складно адаптуватися суб’єктам господарювання. Ефективне функціонування багатог-
ранних сфер і видів економічної діяльності, зокрема і сфери аграрного господарювання 
є стратегічно важливим для забезпечення збалансованого розвитку та економічного 
зростання регіонів України й повинен забезпечуватися з урахуванням цифрових транс-
формаційних підходів у межах формування нової вебекономіки. Сучасні виклики нової 
епохи зумовили необхідність широкого поширення маркетингу поряд із формуванням 
брендингового середовища, що дало поштовх до вивчення та теоретичного застосуван-
ня ритейл-брендингу як засобу формування міцних конкурентних переваг. При цьому 
ритейл-брендинг є ключовою основою маркетингової діяльності в умовах жорсткої 
конкуренції та процесу цифровізації економіки. Водночас інтернет-технології дозволи-
ли маркетингу стати максимально проактивним, збільшити рівень проникнення на ос-
нові детального оцінювання потенційних покупців, де концептуальними засадами діє-
вого маркетингу виступають реклама та піар-технології.  

Трансформаційні зміни останніх років, що зумовили появу цифрового простору, акти-
вно впливають на формування бізнес- і бренд-середовища функціонування бізнесу, зага-
лом, його взаємодію зі споживачами, ринком, державними інституціями. Зазначені 
зв’язки є наслідком безперервних техніко-технологічних змін, безпосередньо впливаючи 
на галузевий економічний розвиток, а підсилення їхньої ролі під впливом світової панде-
мії COVID-19 зумовило необхідність формування підходів до забезпечення збалансова-
ного розвитку сфер і видів економічної діяльності, стабільності життя суспільства. Розу-
міння важливості застосування цифрового сегмента в структурі ритейл-брендингу в 
межах аграрного бізнесу, пошук альтернатив для підвищення рівня привабливості бізнесу 
у сфері аграрного господарювання, об’єднання зусиль владних і бізнесових структур ре-
гіону стають дедалі актуальнішими. Зважаючи на викладене, дослідження взаємозв’язку і 
взаємопроникнення цифрового сектору економіки й аграрної сфери через призму управ-
ління розвитком ритейл-брендингу окреслює актуальність наукового пошуку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія та практика брендингу загалом та 
ритейл-брендингу зокрема є об’єктом вивчення маркетологів зі всього світу. Так, 
Ф. Котлер, Дж. Залтман, М. Бейкер та інші [15] сформулювали потужну теоретичну підо-
снову тематики. Їхні фундаментальні дослідження дали змогу розвивати наукові підходи 
до формування брендингу не виключно у практичній площині, а перенести її в наукове 
поле й досліджувати феномен теоретичного підґрунтя. Закономірно, що зміни економіч-
ної системи та їхній вплив на маркетинг і брендинг зокрема можна прослідкувати й у су-
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часних працях основоположника галузі Ф. Котлера, А. Сетіавана, Х. Картаджай, 
Р. Каннан, Р. Кей [14-16]. У цьому контексті варто зауважити феномен гіперпідключенос-
ті, що досліджується паралельно з брендинговими концептами сучасності Б. Веллманом 
[18] та групою вчених В. Свамінаттан, А. Сорессу, Я. Стеенкамп, Т. Гуінн, Б. Шмітт [17]. 
До речі, П. Темпорал розглядав брендинг як складний маркетинговий процес створення 
бренда, його відповідної юридичної реєстрації та управління [12]. В Україні проблема 
також активно досліджується Н. Архіповою, А. Гулей, Я. Матвіївою, І. Пономаренко, 
Ю. Робул [9]. 

Окремими підходами відзначаються наукові розвідки таких закордонних учених, як 
П. Друкер [4], В. Кноррінг [6], С. Анхольт [13], а також вітчизняних – М. Бойко [1], 
С. Велещук [2] та інших, у напрямі вивчення брендингу й зокрема ритейл-брендингу в 
багатогранних сферах і видах економічної діяльності регіональної економіки, розгляду-
вані через призму управління просторовим розвитком. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на напрацю-
вання вітчизняних і закордонних науковців, необхідністю зумовлюється пошук механі-
зму впровадження цифрових комунікаційних технологій у напрямі підвищення резуль-
тативності управлінського процесу в пріоритетних сферах національної економіки і 
сфери аграрного бізнесу зокрема. 

Мета статті. Метою статті є окреслення особливостей формування управлінських 
підходів до забезпечення розвитку ритейл-брендингу в умовах цифровізації економіки.  

Виклад основного матеріалу. Класична брендингова теорія трактує розуміння по-
няття ритейл-брендингу як масштабної маркетингової діяльності зі створення довготри-
валих переваг товару певного виробника над іншими товарами в межах жорстких умов 
конкурентного середовища. Реалізується така діяльність через вплив на споживача товар-
ним знаком, фірмовим пакуванням, рекламними зверненнями чи іншими атрибутами, що 
вирізняють товар серед інших та формують його привабливий образ [5]. Закономірно, що 
сутністю та критичною цінністю такої діяльності є бренд. Найфундаментальніший дослі-
дник цієї галузі маркетингу Ф. Котлер у своїх дослідженнях постійно модифікував, удо-
сконалював власне бачення бренда. Початково сформоване вченим визначення, що бренд 
– знак, ім’я, символ, малюнок чи їх поєднання, що служать для ідентифікації продавця та 
виокремлення його від конкурентів, у процесі зміни наголосів та стрімкого поширення 
ринкових досліджень автор помітно змодифікував. У пізніших працях представлено трак-
тування: «Бренд – складне поняття, яке може виражати шість значень: 1) атрибути; 2) ви-
годи; 3) цінності; 4) культура; 5) індивідуальність; 6) користувач» [7]. 

Еволюція сутнісного розуміння бренда й ритейл-бренда, на відміну від окремо взя-
тої індивідуалізованої торгової марки, зумовлюється комплексним підходом до процесу 
створення бренда певної продукції чи товару з метою його продажу в роздрібно-
торговій мережі. Таким чином, розуміння бренда в ритейлі є уявою у свідомості покуп-
ця місцезнаходження для здійснення покупки. 

Розвиток брендингового середовища, у глобальному масштабі, тісно пов’язано з по-
силенням процесів цифровізації економіки та проникненням інтернет-технологій у фу-
нкціонування різних сфер і видів економічної діяльності. Розширення інтернет-мережі і 
її можливостей у країні систематично здійснюються Інтернет-асоціацією України 
(ІнАУ) у співпраці з дослідницьким холдингом Factum Group Ukraine. Результати їхніх 
досліджень свідчать, що 71 % сучасних українців є постійними користувачами Інтерне-
ту, що демонструє значну залученість населення та актуалізує використання медіа в 
будь-якій економічній чи соціальній сфері. Для порівняння, у 2004 р. такий показник 
становив 12 %, у 2009 – 25 %, 2012 – 50 %, 2017 – 64 %, що демонструє значне приш-
видшення росту показника після у період 2010–2012 рр. [8]. За аналізований період ук-
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раїнський споживач став значно відкритішим до споживання глобальної інформації, 
світових соціальних мереж, індустрій, світової торгівлі. Це, у свою чергу, створило до-
датковий тиск на вітчизняних виробників та посередників, адже дедалі більша кількість 
споживачів прагне самостійно купувати в міжнародних торговельних гігантів. Спожи-
вачі вимагають кращої ціни, прозоріших умов співпраці продавця з покупцем, швидкос-
ті обробки запитів та доставки товару, слідування глобальним трендам тощо. 

Крім того, варто звернути увагу на розроблену вищезгаданим холдингом динаміку 
поширення Інтернету в розрізі типів населених пунктів. Дослідження наочно демонст-
рує, що найбільший приріст користувачів Інтернету за останні 8 років відбувся поміж 
жителів сільської місцевості.  

 
Рис. 1. Динаміка проникнення Інтернету в розрізі населених пунктів (щорічний замір)* 

Примітка. Уся Україна, без АР Крим та окупованих територій України, населення віком 15+ років. 

Джерело: [8]. 

Відмічений приріст, як засвідчують дані рис. 1, зумовлений впливом відповідних 
чинників, зокрема: 

1) збільшення кількості кабельних та інтернет-провайдерів, що розширили свої 
мережі в сільській місцевості; 

2) поширення в Україні 3G-зв’язку для широкої аудиторії (діяльність операторів 
ТриМоб, Інтертелеком, Vodafone Україна, Peoplenet) з 2013 р.;  

3) зміна цінової політики продажу мобільних пристроїв у бік доступності, 
розширення модельних рядів ноутбуків, пізніше планшетів та смартфонів у середньому 
ціновому сегменті; 

4) міграція населення (у тому числі трудова, соціально-економічна, сімейно-
побутова, маятникове переміщення людей); 

5) природна потреба людей отримувати актуальну інформацію своєчасно та у 
вільному доступі; 

6) потреба спілкування, поширення соціальних мереж. 
Доцільно зазначити, що доступ до публічної інформації, глобалізація, оцифрування 

даних, що поступово проникають в українську економіку, мають позитивний 
соціальний характер. Однак стануть викликом для локального підприємництва. 
Зазначене змусить виробників переглянути власні конкурентні переваги, змістить 
векторне спрямування розвитку в бік співпраці зі споживачем. Сучасний технологічний 

56%
60%

67%
71%

77%
71%

74%

43%

52%
57%

66% 67%
63%

70%

25%

36%
39%

54% 53% 53%
58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Міста з населенням більше 100 тис. Міста з населенням до 100 тис. Села



№ 4(24), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

30 

розвиток дозволяє великим підприємствам виробляти значну кількість якісної 
продукції, зберігати, швидко доставляти її навіть у віддалені населені пункти. Водночас 
маркетинг та брендинг допомагають зробити таку продукцію бажаною, забезпечують її 
конкурентність та збут.  

Окремо потрібно акцентувати увагу на ще одній глобальній тенденції, яка 
характеризуватиметься значним впливом на розвиток ринків найближчим часом. 
Дослідження Factum group демонструють, що станом на 2019 р. розподіл користувачів 
за типом доступу глобально змінився. Домашні комп’ютери і навіть ноутбуки 
становлять 36 та 40 % відповідно, натомість мобільний смартфон став 
найпопулярнішим засобом доступу з результатом у 66 %. Це знову ж доводить, що 
сучасні тенденції розвитку цифрового сегмента значно впливають на потреби людей, 
сприяють інформаційній глобалізації, ширшим можливостям навчання, обміну 
досвідом, співпраці, що, в свою чергу, повинно враховуватися виробниками та 
дистриб’юторами.  

Доречно зауважити, що сучасні українці, особливо мешканці мегаполісів та великих 
обласних центрів, щоденно використовують набір товарів, співвідносний із тим, що 
використовується жителями розвинених країн. Часто йдеться навіть про товари тих 
самих виробників, а отже, глобальних брендів. Водночас потрібно визнати, що регіони, 
де переважає сільська місцевість і менші населені пункти, більш економічно відсталі. 
Однак це не свідчить про їхню інформаційну ізоляцію. Населення таких регіонів 
постійно мігрує в пошуку роботи, здобуття освіти, забезпечення вищого соціального 
рівня, в результаті чого значна кількість активного населення покидає цю місцевість. 
На нашу думку, саме глобалізація, доступ до електронної торгівлі та інформації можуть 
бути рушійною силою для подолання негативних наслідків економічної відсталості. 

Необхідність формування дієвої системи управління розвитком ритейл-брендингу у 
сфері аграрного господарювання, передусім в умовах цифрових трансформацій 
зумовлюється історичними особливостями галузі, оскільки Україна з давніх-давен була 
відомим потужним виробником аграрної продукції, а сільське господарство відігравало 
провідну роль у структурі національної економіки. Крім виготовлення продукції для 
забезпечення внутрішнього продовольчого ринку, вітчизняні аграрії активно займалися 
збутом надлишкової продукції, таким чином брали участь у міжнародній торгівлі. 
Аграрні землі займають близько 70 % загального державного фонду, а в різних 
областях в аграрному бізнесі працює від 7-8 % (у тимчасово окупованій території 
Донецької області та Дніпропетровщині) до 30 % (у Херсонській, Кіровоградській, 
Черкаській, Тернопільській, Закарпатській областях) населення. За даними державного 
реєстру статистики, країна експортує продукцію до 190 країн світу, в у 2018 р. саме 
агросектор влив до економіки країни 38 % валютної виручки. 

Незважаючи на таку стратегічну важливість розвитку галузі, аграрний ринок 
України перебуває у своєрідній рецесії. Українські вчені наголошують, що світові 
трансформаційні зміни загострили проблеми організаційно-економічних та фінансово-
кредитних механізмів управління, що застосовуються такими компаніями. Тому 
критичною є потреба забезпечення ефективнішого економіко-соціального розвитку, 
базуючись на перспективних напрямах діяльності, здійснення заходів посилення 
конкурентних позицій на ринку.  

Тенденції розвитку аграрного сектору, зазначені вище, притаманні й Закарпаттю. З 
ресурсного погляду, цей регіон має унікальну екологічну систему, придатну для ведення 
багатьох видів господарювання. Крім того, етнічно та соціально цей регіон унікальний - в 
області проживають громади близько ста національностей. Однак в силу історичних, 
географічних та економічних факторів довгий час область була регіоном з низьким 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 4(24), 2020 
 

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

31 

розвитком продуктивних сил та індустріального розвитку. Від часу проголошення 
Україною незалежності, регіонально економіка краю неодноразово радикально 
реформувалася, однак помилки в управлінських рішеннях, що супроводжували такі 
реформи зумовили перетворення регіону в депресивну територіальну систему [11]. 
Однак варто зазначити, що незважаючи на складне становище, за рахунок залучення 
інвестицій, пошук ефективного використання ресурсного потенціалу, конкуретність 
малого та середнього бізнесу негативні процеси було частково стабілізовано, проте 
упродовж останніх 10 років, на жаль, значних зрушень не відбулося.  

Зважаючи на викладене вище, а також критичну проблему розвитку аграрної сфери 
регіону, стимулювання темпів формування його конкурентних переваг, вважаємо за 
доцільне створення дієвого управлінського середовища у напрямі поглиблення 
процесів впровадження цифрових технологій. Вважаємо застосування брендингу, 
зокрема ритейл-брендингу сприятиме зменшенню рівня негативних наслідків 
вищезгаданих процесів.  

Доцільність застосування брендингу обгрунтовуємо перш за все тим, що аграрна 
регіональна політика в основному спрямована на продовольче забезпечення населення 
регіону. До прикладу, вирощування винограду, який в силу природних умов є одною з 
центральних культур сільського господарства сприяє виноробству. Вина Закарпаття, 
що внесені до каталогів кращих вин України та відзначені нагородами міжнародних 
виставок, не завжди можуть створити реальну конкуренцію іншим українським 
виробникам чи імпортованим товарам, що стоять в товарному ряду поруч. Якісна та 
цінова політика регіонального продукту, часто навіть привабливіша, ніж у аналогічних 
товарів, однак сучасна ринкова боротьба – це конкуренція брендів, яких у регіоні, на 
жаль, небагато. 

Позитивним для брендингу аграрної сфери в Закарпатті є те, що глобальний вплив 
на виробництво та реалізацію продукції в регіоні має середнє та мале підприємництво. 
Динаміка постійного збільшення кількості суб’єктів господарювання дає підстави 
стверджувати, що галузева та територіальна структура аграрної сфери не 
залишатиметься статичною. Статистичні дані засвідчують, що з 2010 до 2017 р. валова 
продукція сільського господарства області збільшилася на 183,1 млн грн, при цьому в 
2017 р. частка сільськогосподарських підприємств становила 332,5, а господарств 
населення – 3688,9 млн грн [10]. Навіть зважаючи на складність виживання такого 
бізнесу на ринках та потребу конкурувати за збут із промисловими гігантами, малий 
бізнес мотивованіший, а головне гнучкіший до змін, а отже має більше шансів на успіх. 

Основним пріоритетом, і вагомим завданням управлінського процесу забезпечення 
ефективного господарювання у сфері аграрного розвитку, як вважають окремі науковці, 
повинна стати реалізація внутрішньої ефективності організації [3]: оптимізування 
землекористування, раціональне та ефективне використання виробничого потенціалу, 
інтенсивне залучення новітніх агротехнологій, оптимально обґрунтована на 
виробництві основних видів продукції диверсифікація виробництва, поглиблення 
процесів інтеграції, кооперування.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, дослідження підтвердило потребу окреслен-
ня управлінських підходів до створення ефективної системи організації конкуренто-
спроможного бізнес-середовища з метою ефективного функціонування економіки краї-
ни та її регіонів. Доповнюючим елементом формування результативного 
управлінського процесу повинно бути спрямування зусиль і поєднання інтересів 
державних органів влади, органів самоврядування, суб’єктів господарювання та бізнес-
структур у посиленні цифровізації та впровадженні цифрових комунікаційних 
технологій у багатогранних сферах і видах економічної діяльності в межах 
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територіальної економічної системи. Особливу увагу потрібно звернути на ритейл-
брендинг, який в умовах цифрової трансформації є необхідною складовою 
маркетингової діяльності в жорстких умовах конкурентної боротьби між виробниками 
продукції за увагу споживача. Подальші наукові розвідки стосуватимуться дослідження 
особливостей використання ритейл-технологій у сфері аграрного господарювання в 
умовах посилення процесу цифровізації економіки країни та її регіонів. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТА  
В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ 

Olena Parubets, Iryna Kychko 

WAYS OF USING HR-MANAGEMENT TECHNOLOGIES  
IN THE TRANSPORT SECTOR OF UKRAINE 

У статті здійснено аналіз темпів зміни кількості суб’єктів господарювання окремих видів транспорту та чи-

сельності зайнятих на них працівників. Виявлено сучасні проблеми в управлінні персоналом у розрізі окремих видів 
транспорту України. Для усунення наявних проблем запропоновано доповнювати традиційні методи набору персо-
налу сучасними, а саме хедхантингом, рекрутингом, скринінгом, а у випадку звільнення робітників технологією 
аутплейсмент. Обґрунтовано доцільність використання технологій HR-менеджменту для удосконалення управління 
персоналом підприємств різних видів транспорту з метою їх швидкого адаптування до нових викликів, пов’язаних зі 
зміною зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Ключові слова: інновації; технології HR-менеджменту; управління персоналом; хедхантинг; рекрутинг; скри-
нінг; аутплейсмент; транспортна система України.  

Табл.: 2. Бібл.: 18. 

В статье осуществлен анализ темпов изменения количества субъектов хозяйствования в разрезе отдельных 
видов транспорта и численности занятых на них работников. Выявлены современные проблемы в управлении пер-
соналом в разрезе отдельных видов транспорта Украины. Для устранения существующих проблем предложено до-
полнять традиционные методы набора персонала современными, а именно хедхантингом, рекрутингом, скринингом, 
а в случае увольнения рабочих технологией аутплейсмент. Обоснована целесообразность использования технологий 
HR-менеджмента для совершенствования управления персоналом предприятий различных видов транспорта с це-

лью их быстрой адаптации к новым вызовам, связанным с изменением внешней и внутренней среды. 
Ключевые слова: инновации; технологии HR-менеджмента; управления персоналом; хедхантинг; рекрутинг, 

скрининг; аутплейсмент; транспортная система Украины. 
Табл.: 2. Библ.: 18. 

The article analyzes the rate of change in the number of business entities in terms of certain types of transport and the 
number of employees engaged in this sector. It has been revealed current problems in personnel management in the context of 
certain types of transport of Ukraine. To eliminate the existing problems, it has been proposed to supplement the traditional 

methods of recruitment with modern ones, namely headhunting, recruitment, screening, as well as with the technology of 
outplacement in case of dismissal of workers. It has been substantiated the expediency of using HR-management technologies 
in order to improve personnel management of enterprises of different types of transport for their quick adaptation to new 
challenges associated with changing external and internal environment. 

Keywords: innovations; HR-management technologies; personnel management; headhunting; recruiting; screening; 
outplacement; transport system of Ukraine. 

Table: 2. References: 18. 
JEL Classіfіcatіon: J24; J28; J48; J88; L91; M51 

Постановка проблеми. Розвиток конкурентоспроможного, ефективно функціоную-
чого транспортного сектору є одним зі стратегічних орієнтирів національної економіки. 
На фоні існування низки системних проблем у функціонуванні транспортного сектору в 
умовах пандемії добавилися ще і проблеми, пов’язані зі збереженням контингенту пер-
соналу під впливом трансформації ринку праці. Призупинення діяльності транспорту в 
умовах карантинних обмежень призвело до скорочення чисельності працюючих, пере-
ходу кваліфікованих спеціалістів в інші компанії, зокрема зарубіжні, або зовсім до зміни 
професії. Загальновідомим є той факт, що головним ресурсом будь-якого підприємства є 
трудові ресурси. Не винятком є і підприємства транспорту, які в умовах значного скоро-
чення обсягу перевезень, особливо пасажирських, повинні розробляти стратегії виходу 
з коронакризи й обґрунтовувати напрями поступового відновлення докризових показ-
ників діяльності.  

 Парубець О. М., Кичко І. І., 2020 
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Суттєво покращити відбір та забезпечити збереження висококваліфікованого персо-
налу, впровадити нові підходи до стимулювання і розвитку навичок працівників, що ві-
дповідають рівню інформатизації процесу перевезень, підприємства транспорту можуть 
завдяки розширенню сфери застосування технологій HR-менеджменту. Дослідження 
необхідності вдосконалення управління персоналом, задіяним на різних видах транспо-
рту на основі розвитку технологій HR-менеджменту та обґрунтування напрямів їх прак-
тичного застосування зумовили актуальність обраної теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інноваційні методи управління персо-
налом підприємств різних видів транспорту України стали предметом дослідження ба-
гатьох вітчизняних учених. 

Н. Чернова, Д. Сурмило акцентують увагу на стратегічному плануванні кадрового по-
тенціалу транспортної галузі, зазначаючи, що в умовах кризи одним із пріоритетних захо-
дів є ефективне корпоративне управління, в основі якого, на нашу думку, повинно бути ви-
мірювання продуктивності праці з урахуванням специфічних особливостей різних видів 
транспорту з використанням комплексного методу вирівнювання такого показника [14]. 

В. Смачило [12], досліджуючи архітектоніку трансформацій кадрового потенціалу 
підприємств транспорту, вважає, що відсутність статистичних даних стосовно аналізу 
працюючих на транспорті за окремими віковими групами призводить до нераціональної 
системи управління персоналом. У такій системі не враховується різниця цінностей по-
колінь, що, на думку авторки, потребує застосування такого критерію класифікації ме-
тодів управління кадровим потенціалом, який би врахував специфіку поколінь X, Y, Z. 

Досліджуючи проблеми кадрового потенціалу Укрзалізниці, І. Назаренко наголошує 
на необхідності розроблення організаційно-економічного механізму управління кадро-
вим потенціалом, називаючи однією з причин незадовільного стану Укрзалізниці саме 
низький рівень управління людськими ресурсами. Авторкою серед основних проблем 
управління персоналом галузі виділені низька заробітна плата, що спричиняє відтік 
кваліфікованих працівників, та необхідність приведення кількості працівників до сере-
дньоєвропейських показників шляхом скорочення [8].  

Автори роботи [6] зазначають, що для залізничного транспорту, враховуючи його 
специфічні галузеві особливості діяльності, більш доцільним у процесі оцінювання і 
підготовки персоналу є застосування компетентнісного підходу. Зазначений підхід інте-
грує два поняття «компетенція» – навички, знання, інтелектуальна складова та «компе-
тентність» як готовність і здатність виконувати різноманітні завдання. Також 
В. Компанієць, В. Польова вказують на те, що на підприємствах залізничного транспор-
ту компетентнісної оцінки персоналу немає. При цьому широко використовується метод 
масового усереднення замість більш передового методу, а саме управління персоналом 
з урахуванням особистості працівника. 

Досліджуючи організаційно-економічні аспекти підготовки моряків Г. Коба та 
Т. Шелест зазначають, що така система підготовки і дипломування моряків є однією з 
найважливіших складових забезпечення безпеки судноплавства. Остання повинна оці-
нюватися на основі кількості задокументованих випадків некомпетентності або непра-
вильних дій членів екіпажу судна. Якісна підготовка моряків потребує оновлення мате-
ріально-технічної бази навчальних закладів, судноплавних компаній, тісної взаємодії 
стейкхолдерів та збільшення фінансування за рахунок розвитку державно-приватного 
партнерства [5]. 

О. Криворучко, Т. Водолажська пропонують використовувати загальну й інструмента-
льну стратегії управління персоналом автотранспортних підприємств. При їх розробці 
необхідно побудувати морфологічну матрицю і провести комбінування стратегій за вида-
ми бізнес-стратегій, кадрової політики та персоналу автотранспортних підприємств [7]. 
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Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кі-
лькість наукових праць, присвячених удосконаленню системи управління персоналом 
підприємств транспорту, питання стосовно впровадження і розвитку інноваційних тех-
нологій HR-менеджменту потребують проведення подальших досліджень сфери їх за-
стосування та обґрунтування економічної доцільності використання. 

Мета статті полягає в дослідженні напрямів використання сучасних технологій HR-
менеджменту в діяльності суб’єктів господарювання транспортного сектору України 
для удосконалення системи управління персоналом та зменшення впливу людського 
фактору на стан безпеки вантажних і пасажирських перевезень. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж зупинитися на дослідженні проблем і пер-
спектив розвитку системи управління персоналом підприємств транспорту, проведемо 
аналіз кількісного складу суб’єктів господарювання на транспорті та чисельності пра-
цюючих на них робітників. Статистичні дані кількості підприємств транспорту за 2017-
2019 рр. зведемо в табл. 1. 

Таблиця 1 
Кількість суб’єктів господарювання за видами транспорту 

Рік 
Кількість суб’єктів  
господарювання,  

одиниць 

З них фізичні  
особи-підприємці, осіб 

У відсотках до загального  
показника суб’єктів  

господарювання на транспорті, % 
Наземний і трубопровідний транспорт 

2017 75732 68209 90,1 
2018 70313 62288 88,6 
2019 74647 65773 88,1 

Водний транспорт 
2017 248 128 51,6 
2018 235 116 49,4 
2019 255 126 49,4 

Авіаційний транспорт 
2017 121 18 14,9 
2018 115 15 13,0 
2019 122 19 15,6 

Джерело: складено авторами на основі [1]. 

Як видно з даних, наведених у табл. 1, до пандемії, тобто у 2019 р., кількість підп-
риємств транспорту за всіма його видам мала тенденцію до зростання в порівнянні з 
попередніми роками періоду, що аналізується.  

Кількісний склад працівників транспортної галузі за останні три роки наведено в 
табл. 2. 

Таблиця 2 
Кількість зайнятих працівників у транспортному секторі України 

Рік 
Кількість зайнятих 
працівників, осіб 

З них у фізичних  
осіб-підприємців, осіб 

У відсотках до загального  
показника суб’єктів  

господарювання на транспорті, % 
Наземний і трубопровідний транспорт 

2017 518123 49099 9,5 
2018 514633 58969 11,5 
2019 517695 61152 11,8 

Водний транспорт 
2017 3921 19 0,5 
2018 3813 28 0,7 
2019 4078 27 0,7 

Авіаційний транспорт 
2017 18490 - - 
2018 18032 - - 
2019 - - - 
Джерело: складено авторами на основі [1]. 
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У 2019 р., як видно з даних табл. 2, спостерігалося збільшення чисельності праців-
ників у порівнянні з 2018 р. майже на всіх видах транспорту, крім авіаційного, статис-
тичні дані по якому за останній звітний рік відсутні. Суттєвий вплив на показники дія-
льності транспорту здійснила пандемія спричинена COVID-2019. Враховуючи 
зазначене в розрізі окремих видів транспорту можна виділити такі проблеми в управ-
лінні персоналом: 

– автомобільний транспорт – наявність нелегальних приватних перевізників, неофі-
ційне працевлаштування водіїв, особливо на вантажному транспорті;  

– залізничний транспорт – неналежні умови праці, низький рівень заробітної плати 
залізничників, виконання поряд із посадовими обов’язками низки неформальних 
обов’язків і доручень ; 

– водний транспорт – сезонний характер роботи працівників; ненадійна система захи-
сту прав моряків при роботі на суднах під іноземними прапорами, робота без укладеного 
трудового контракту, порушення роботодавцями умов трудових контрактів моряків; 

– авіаційний транспорт – суттєве скорочення персоналу, зокрема, , бортпровідників 
та обслуговуючого персоналу аеропортів, працевлаштування висококваліфікованих 
працівників на суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортами тощо [9]. 

Вирішення вищезазначених проблем в умовах невизначеності й ризику потребує ро-
звитку на транспорті сучасної та ефективної системи управління персоналом, що базу-
ється на використанні технологій HR-менеджменту. Такі технології є найбільш орієнто-
ваними на сучасні потреби персоналу підприємств транспорту. 

В умовах пандемії відбулося переосмислення методів організації і управління пер-
соналом підприємств транспорту. Розвиток інформаційних і цифрових технологій, за-
провадження штучного інтелекту в діяльність транспортного сектору спричиняє впро-
вадження цифрових платформ та різноманітних новітніх інформаційних технологій на 
транспорті. З одного боку, це має безперечні переваги, пов’язані з цифровізацією транс-
портної галузі (мобільні додатки, електронний квиток тощо), а з іншого – призведе до 
зростання безробіття серед персоналу транспортних підприємств через причину макси-
мальної автоматизації та комп’ютеризації робочих місць. Уже існують прогнози різних 
експертів щодо того, що впродовж найближчих десяти років може зникнути, наприклад, 
професія водія у зв’язку з появою безпілотних автомобілів, тракторів та іншої транспо-
ртної техніки, яка може управлятися дистанційно. Зростання меж використання відпо-
відного програмного забезпечення, яке дозволяє розробляти більш раціональні маршру-
ти пересування транспортних засобів, відстежувати переміщення пасажирів і вантажу в 
дорозі, ефективно планувати логістичні операції, здійснювати бухгалтерські операції 
тощо призведе до ще більшого скорочення персоналу транспортних підприємств у май-
бутньому. У такій ситуації необхідно змінювати наявні підходи до управління персона-
лом, доповнювати традиційні методи набору персоналу сучасними, а саме хедхантин-
гом, рекрутингом, скринінгом, а у випадку звільнення робітників технологією 
аутплейсмент. Робітники, зайняті в транспортному секторі, повинні швидко адаптувати-
ся до нових вимог, постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, вирішувати нестан-
дартні завдання та протистояти викликам зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Початковим етапом системи управління персоналом є професійний набір кадрів, який 
включає в себе методи, що використовуються для забезпечення найкращого складу поте-
нційної кваліфікованої робочої сили, кандидатів з якої вони зможуть за необхідності най-
няти. Від ефективності методу професійного набору персоналу залежить ефективність 
діяльності та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання на транспорті [4]. 

Набір персоналу поділяється на дві складові, які мають свої недоліки і переваги: 
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– внутрішній набір – серед його переваг основними є можливість просування по 
кар’єрних сходах, порівняно низькі витрати на заповнення вакансій та швидке їх внут-
рішнє заміщення, підвищення кваліфікації працівників, покращення соціально-
психологічного клімату, запобігання плинності кадрів, зростання продуктивності праці, 
до недоліків можна віднести обмежені можливості вибору кадрів, виникнення суперни-
цтва між претендентами на посаду, можливість конфлікту інтересів тощо;  

– зовнішній набір – як перевага, має широкі можливості вибору кандидатів; нові ве-
ктори розвитку транспортної діяльності; як недолік, більші витрати часу на залучення 
працівників; високий ступінь ризиків через незнання людини; тривалий період адапта-
ції працівника у сталому колективі; блокування можливостей просування по службі; 
зростання плинності кадрів; збільшення ймовірності конфліктів.  

В умовах пандемії перспективними інноваційними формами зайнятості стають ко-
мунікаційні онлайн-технології, які дають можливість розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій у режимі поточного часу. У свою чергу, фахівцям з HR ме-
неджменту доводиться знаходити форми та методи управління персоналом поза межа-
ми робочого місця, вирішуючи проблему управління віддаленою робочою силою [2]. 

Це потребує формування у транспортному секторі єдиного інформаційно-
комунікаційного поля для просторово-часового узгодження взаємодії персоналу різних 
видів транспорту в транспортному процесі [10]. 

Дедалі активніше для підвищення рівня продуктивності та креативності праці вико-
ристовуються інженерні, інформаційні, комунікаційні та інші об’єкти інфраструктури 
(коворкінг загального офісного простору (co-working), створення на базі вебтехнологій 
інноваційних майданчиків для сформування інтерактивного комунікаційного середо-
вища між співробітниками компанії для аналізу, реалізації інноваційних ідей) [3]. 

В умовах цифрової трансформації економіки в практиці HR-менеджменту особливе 
місце посідає використання перспективних інноваційних технологій інформаційно-
комунікаційного спрямування, зокрема:  

– аутсорсинг, тобто використання послуг HR-агентств, call-центрів, компаній (бух-
галтерських, юридичних) замість найму персоналу на постійній основі; 

– аутстафінг, за якого працівники працевлаштовуються в організації-провайдери; 
– хедхантинг пошук, залучення і найм цінних, креативних працівників із високим 

потенціалом (які здебільшого не мають наміру міняти місце роботи), здатних вивести 
підприємства транспорту на новий рівень їхнього розвитку. У реаліях України хедхан-
тинг часто трансформується з пошуку відомих професіоналів до підбору співробітників 
серед найкращих студентів; 

– рекрутинг, який проводиться безпосередньо підприємством або рекрутинговим 
агентством, який дає можливість у разі потреби підібрати висококваліфікованих праці-
вників. Значна частина операцій рекрутингу здійснюється за допомогою наявної авто-
матизованої бази кандидатів на посаду, а також із відгуків на оголошення, що були роз-
міщені в засобах масової інформації [18]. Рекрутингові компанії сприяють пошуку 
кандидатів, підбору потенційних претендентів, відбору кандидатів, адаптації нових 
співробітників тощо [11].  

Інноваційними, перспективними технологіями, що доцільно використовувати в уп-
равлінні персоналом підприємств транспорту є: 

– скринінг, який здійснюється підприємством шляхом надсилання запитів до служб 
зайнятості, розміщення оголошень у мережі Інтернет та в засобах масової інформації і 
дає можливість проводити відбір персоналу за певними формальними ознаками: вік, 
стать, рівень освіти, наявність досвіду роботи; 
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– прескрептивна НR-аналітика, у межах якої здійснюється збір, обробка даних та 
оцінювання претендентів на вакантні посади, формування рейтингів працівників, про-
гноз плинності, формування кар’єрограм тощо.  

Трансформація професійних вимог та структури компетенцій змінює і систему осві-
ти, стимулює навчання протягом усього життя. Поряд зі звичними формами навчання 
(інструктаж, онлайн-курси, тренінги, наставництво, тематичні семінари) впроваджу-
ються такі прогресивні методи розвитку й підготовки персоналу, як коучинг, бенчмар-
кинг, тимбілдинг, E-learning, геймифікація та ситуаційний аналіз. Ці технології 
об’єднують роботу, навчання, кар’єру та формування кадрового резерву. 

Навчання персоналу можна втілювати за допомогою віртуальної реальності, адже 
використання комунікаційно-інформаційних технологій сприятиме створенню віртуа-
льного освітнього середовища, у якому можна використовувати сукупність різних засо-
бів, методів, віртуальних образів із метою взаємодії з ними. Сам процес навчання нині в 
контексті здобуття знань, навичок, вмінь має бути безперервним та довічним, оскільки 
сьогодні освіта означає не лише знання, які були отримані у навчальному закладі, а та-
кож здатність знаходити шляхи вирішення непередбачуваних проблем, вміння діяти в 
реальних ситуаціях, ефективно використовувати свій потенціал. Перспективним на тра-
нспорті є більш інтенсивне використання таких методів навчання, як «case study» або ж 
кейс-метод (метод аналізу ситуацій), «Action Learning» навчання дією, «storytelling» 
(розповідь історій). 

Метод «case study» або кейс-метод передбачає використання конкретних випадків, 
які можна назвати кейсами для групового аналізу, обговорення та створення рішень, яв-
ляють собою суть даного методу. Кейс-метод не тільки відображає практичну проблему, 
а й одночасно робить актуальною ту сукупність знань, яку треба засвоїти при вирішенні 
саме цієї конкретної проблеми. За допомогою методу можна комплексно застосувати 
навчальну, аналітичну та практичну діяльність. Цілі методу безпосередньо залежать від 
конкретної ситуації. Кейс-метод спрямований на використання теоретичного матеріалу 
для аналізу конкретної проблеми, формування навичок, необхідних для оцінки ситуації, 
організації вмінь створення запитів та запитань, розробки запасного плану, формування 
навичок для конструктивної критики. Застосування методу «case study» передбачає: ро-
збір ситуації за певним сценарієм дій, який обов’язково має включати самостійну робо-
ту; використання методу мозкового штурму всіма членами команди, яка застосовує ме-
тод; запропоноване рішення має представлятися у формі публічного виступу, з 
можливістю внесення правок. Застосування кейс-методу стимулює індивідуальну акти-
вність працівників, формує позитивну мотивацію, змушуючи персонал працювати на 
результат, зменшує кількість пасивних працівників, формує певні особистісні якості, 
дає можливість самовдосконалюватись, по-іншому мислити та діяти [13]. 

«Action Learning» – навчання дією, для застосування якого необхідні люди – лідери, які 
захищають і просувають свій проєкт. Виникає робоча група, яка працює над окремими за-
дачами, тим самим доводить проєкт до його логічного завершення – впровадження.  

Навчання дією сприяє: реальному розвитку лідерського потенціалу учасника (кожен 
має просувати свій проєкт, починати взаємодію з іншими підрозділами, керівниками, 
спеціалістами), він поступово нарощує свій вплив і дійсно формує із себе сучасного лі-
дера; реалізованому проєкту – якщо при використанні інших методів є ймовірність не-
реалізації, то «action learning» гарантує результат; створення певної культури організа-
ції, працівники якої займаються самоосвітою. У процесі використання методології 
організація змінюється, тим самим створюючи культуру, у якій працівники можуть під-
тримувати один одного, навчати і тим самим просувати організацію вперед. 
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Метод навчання дією найбільш ефективно буде працювати на транспортних підпри-
ємствах, у яких багато різноманітних функцій, наприклад виробничі підприємства (ма-
ють власне виробництво, логістику, продаж, маркетинг), для них цінність методу поля-
гає саме у тому, що виникає обмін та перехрещення між функціональними 
підрозділами, адже будь-який проєкт пронизує організацію і дає змогу долучати різних 
працівників. Абсолютно виправданою буде користь методу для жорстко структурованих 
організацій: банків, страхових компаній, тобто ієрархічних фірм, яким важко побороти 
внутрішні обмеження відділів чи функцій [15]. 

Одним з інноваційних методів управління персоналом також є «storytelling» – розповідь 
історій. Саме історія слугує носієм та розповсюджувачем корпоративних знань. Це ефекти-
вний метод донесення інформації до аудиторії шляхом розповіді історій про реальний дос-
від вітчизняних і зарубіжних підприємств транспорту виходу із кризових ситуацій. Даний 
метод поєднує в собі психологічні та управлінські аспекти і дозволяє не лише донести ін-
формацію до аудиторії ефективно, а й змотивувати її на певні дії й отримання максимально 
можливих результатів [17]. Сьогодні сторітелінг використовують не тільки в транспортно-
му бізнесі, а й в інших сферах діяльності: маркетингу, коучингу, освіті. 

Найдієвішим інноваційним методом управління персоналом, який має прийти на 
заміну звичайним тренінгам і використовуватися масово на підприємствах транспорту 
може стати коучинг. Коучинг це – своєрідний інструмент підвищення особистісної ефе-
ктивності персоналу та його професійного розвитку. Зазначений метод має два напрями, 
які схожі між собою, але в той самий час є відмінними один від одного. Перший напрям 
це взаємодія між керівниками та підлеглими, а другий – самостійна робота з менедже-
рами вищої ланки. Використання цього методу в управлінні персоналом підприємств 
транспорту підвищує продуктивність праці робітників на основі розвитку їхніх най-
кращих якостей і здібностей, розкриваючи внутрішній потенціал працюючих [16]. 

Висновки та пропозиції. До складу транспортного сектору входять рівноправні, 
юридично та економічно автономні суб’єкти транспортної діяльності як роботодавці, 
так і їх працівники, які в теперішніх складних умовах повинні будувати свої відносини 
на принципах партнерства, взаємної поваги, співробітництва і спрямованості на кінце-
вий результат. Трансформаційні зміни існуючої моделі ведення господарської діяльності 
на транспорті та ринку транспортних послуг, висувають нові вимоги до управління пер-
соналом на основі розвитку технологій HR-менеджменту. Застосування останніх дасть 
змогу в умовах розвитку електронних транспортних послуг та послуг електронної логі-
стики розвинути у працівників підприємств транспорту, необхідні для отримання в су-
часних умовах конкурентних переваг на ринку праці надпрофесійних навичок soft skills 
та спеціальних вузькопрофесійних навичок hard skills. 
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SOURCES AS A STEP TO THE INTERNATION COOPERATION 

У статті проаналізовано актуальні питання розвитку галузі альтернативної енергетики України та можливі по-
дальші перспективи цієї галузі, адже в умовах євроінтеграційних процесів питанням енергетичної незалежності країни 
приділяється значна увага з урахуванням екологічної чистоти та невичерпності відновлюваних джерел енергії. Доведе-
но, що розвиток відновлюваної енергетики буде важливим кроком спроможним покращити торговий баланс, створи-
ти нові робочі місця, вирішити соціальні питання, скоротити залежність від імпорту природного газу, забезпечити 
енергонезалежність країни та підвищити конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках. Доведено, що залежність від видобутку корисних копалин та застаріла інфраструктура стали запору-
кою використання відновлюваних джерел енергії, адже котельні, дизельні двигуни та вугільні електростанції викида-
ють у повітря дрібні частинки, які осідають в легенях та можуть спричинити серйозні захворювання. Зазначено, що 
державі для зміцнення енергетичної безпеки країни важливо зробити вибір між продовженням фінансування імпорто-
ваних енергоносіїв чи розвитком використання власних відновлюваних джерел енергії, що дасть змогу знизити собівар-
тість «зеленої» електроенергії порівняно з тепловими і навіть атомними станціями. 
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В статье проанализированы актуальные вопросы развития отрасли альтернативной энергетики Украины и 
возможные дальнейшие перспективы данной отрасли, ведь в условиях интеграционных процессов вопросам энерге-
тической независимости страны уделяется значительное внимание с учетом экологической чистоты и неисчерпае-
мости возобновляемых источников энергии. Доказано, что развитие возобновляемой энергетики будет важным 
шагом способным улучшить торговый баланс, создать новые рабочие места, решить социальные вопросы, сокра-
тить зависимость от импорта природного газа, обеспечить энергонезависимость страны и повысить конкуренто-
способность продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Доказано, что зависимость от добычи полез-
ных ископаемых и устарела инфраструктура стали залогом использования возобновляемых источников энергии, 
ведь котельные, дизельные двигатели и угольные электростанции выбрасывают в воздух мелкие частицы, которые 
оседают в легких и могут вызвать серьезные заболевания. Отмечено, что государству для укрепления энергетиче-
ской безопасности страны важно сделать выбор между продолжением финансирования импортируемых энергоно-
сителей или развитием использования собственных возобновляемых источников энергии, что позволит снизить се-
бестоимость «зеленой» электроэнергии по сравнению с тепловыми и даже атомными станциями. 
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Within the article, current issues of the development of the alternative energy sector of Ukraine and further prospects of 
this industry are analyzed; after all, in the context of the European integration processes, the issue of energy independence of 
the country is given considerable attention, taking into consideration the environmental cleanliness and inexhaustibility of 
renewable energy sources. It is proved that the renewable energy development shall be an important step to improve the trade 
balance, to create new jobs, to solve social problems, to reduce the dependence of natural gas imports, to ensure the coun-
try’s energy independence and to increase the competitiveness of the products in both domestic and foreign markets. Depend-
ence on mining and outdated infrastructure have been shown to be the key to using renewable energy sources, since boilers, 
diesel engines and coal-fired power plants emit small particles in to the air that settle in the lungs and cause serious illness. 
It is noted that in order to strengthen the country’s energy security, it is important for the state to choose between continuing 
financing of imported energy sources or developing the use of its own renewable energy sources, which will reduce the cost of 
"green" electricity compared to thermal and even nuclear power plants. 

Keywords: alternative energy; non-traditional energy; renewable energy sources; investments; «green tariff»; industry; 
international cooperation. 

JEL Classіfіcatіon: L94; F02 
Одним із ключових пріоритетів національної економіки України є підвищення енер-

гоефективності, забезпечення країни енергоресурсами, досягнення її енергетичної неза-
лежності з огляду на стрімкий розвиток протягом останніх десятирічь науки, техніки та 
суспільства, що і спричинило підвищення попиту на енергоресурси. 

 Акименко Е. Ю., Костюченко І. А., 2020 
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На сьогодні в Україні спостерігається стрімке зростання цін на енергоносії, зокрема з 
1 січня 2021 р. ціна на природний газ для побутових споживачів зросте в середньому на 
14 %, що, безумовно, стане причиною обурення населення країни. Адже дійсно підви-
щення мінімальної заробітної плати до 6000 грн (з 01.01.2021 р.) та стрімке зростання цін 
після цього спричинить падіння платоспроможності й так доведеного до відчайдушного 
стану населення, яке не буде мати можливості задовольнити свої мінімальні потреби. 

Тому дедалі більше уваги привертається до відновлюваної енергетики, яка в далеко-
му майбутньому може витіснити традиційну. Відновлювана енергетика є важливою 
енергетичною галуззю, роль якої в усьому світі стрімко зростає. Традиційні джерела 
вичерпуються, а нетрадиційні (сонячна, вітрова, теплова та гідроенергія) стають актуа-
льними завдяки сучасним технічним досягненням і є широко доступними. Тому аналіз 
сучасного стану та перспектив подальшого розвитку цієї галузі набуває надзвичайної 
актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розвитку альтернативних дже-
рел енергії, визначення їх екологічної доцільності та ефективності присвячені наукові 
доповіді, праці провідних експертів, спільноти науковців, серед яких: Є. Бойко, 
І. Бондаренко, Г. Варламова, І. Вольчина, Г. Гелетуха, С. Дорогунцов, М. Жовнір, 
С. Кудрі, О. Лапко, А. Шиндловський, В. Шинкаренко, А. Шохов, Н. Чухрай та ін. 

Та попри глибину проведених досліджень, залишаються невирішеними питання по-
дальших перспектив розвитку відновлюваної енергетики та переходу від традиційних до 
нетрадиційних джерел енергії в Україні, оскільки розробка альтернативних способів ви-
добутку енергії стає дедалі більш актуальною і є однією з ключових складових розвитку 
«Промислової революції 4.0». Розвиток відновлюваних джерел у сукупності зі знижен-
ням енергоспоживання, що пропонують технології Інтернету речей і «розумних» будин-
ків, дозволить істотно зменшити викиди парникових газів і забезпечити чисте довкілля.  

Метою статті є дослідження сучасного стану галузі відновлюваної енергетики, ви-
явлення перспектив її подальшого розвитку та інвестиційної привабливості альтернати-
вних джерел енергії в Україні. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У більшості наукових праць 
досліджуваної галузі відновлюваної енергетики увагу зосереджено на регіональних та за-
гальних характеристиках відновлюваних джерел енергії та з’ясуванні способів їх викорис-
тання в боротьбі з ключовою проблемою сьогодення – погіршенням екології, зміною кліма-
ту. Однак необхідним є аналіз сучасного стану розвитку відновлюваної енергетики, 
виявлення перешкод і недоліків на шляху впровадження відновлюваних джерел енергії та 
обґрунтування інструментів активізації розвитку відновлюваної енергетики країни. 

Виклад основного матеріалу. Україна має значний потенціал відновлюваних дже-
рел енергії (далі – ВДЕ), але в загальному енергобалансі держави вони займають мізер-
ну частину. Так, обсяг загального річного технічно досяжного енергетичного потенціа-
лу ВДЕ становить лише 98 млн т умовного палива. Є підстави вважати, що розвиток 
відновлюваної енергетики буде важливим кроком у напрямку покращення торгового 
балансу, створення нових робочих місць, вирішення соціальних питань, скорочення за-
лежності від імпорту природного газу, забезпечення енергонезалежності країни й під-
вищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
поліпшення умов зовнішньоекономічної діяльності. 

Головним чином до альтернативної енергетики (ВДЕ) відносять сонячну, вітрову, ге-
отермальну енергію, біогаз, енергію біомаси, гідроенергію та вторинні енергетичні ре-
сурси. Як свідчать дані, переважання ВДЕ в їх невичерпності, екологічній чистоті, що у 
свою чергу позитивно впливає на поліпшення екологічного стану та не спричиняє зміни 
енергетичного балансу на планеті [6].  
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Важливе місце в нетрадиційній енергетиці посідає переробка біомаси з твердих по-
бутових відходів для отримання біогазу. Біомаса, посідаючи третє місце поряд із приро-
дним газом за кількістю отриманої енергії, дозволяє отримати сьому частину світового 
об’єму палива. 

З біомаси отримують учетверо більше енергії, ніж виробляє ядерна енергетика. До-
мінуючим напрямом енергетичного використання біогазу в ЄС є виробництво електро-
енергії з подальшим постачанням до електричної мережі. В Україні виробництво біога-
зу з твердих побутових відходів є одним із найперспективніших напрямів, адже щороку 
утворюється приблизно 10 млн тонн відходів. З однієї тонни можна видобути 150-250 
м3 звалищного газу, що містить 60-80 % чистого біометану. Тобто переробляючи відхо-
ди, щороку можна зміщувати близько 1 млрд м3 газу [10]. 

Вдалося з’ясувати, що вітроенергетика України має значні перспективи подальшого 
розвитку за рахунок ефективного використання вітрового потенціалу гірських та степо-
вих районів, а саме: приазовського та причорноморського районів. Згідно з цим ство-
рення та подальша експлуатація вітроелектричних установок дозволить виробити елек-
троенергії, еквівалентній за обсягом 15-20 % електроенергії, виробленої традиційними 
електростанціями. 

У складі об’єднаної енергетичної системи досяжна величина встановленої потужно-
сті може бути 12-16 ГВт з річним обсягом виробництва у розмірі 25-30 млрд кВт·год 
електроенергії. Незважаючи на наявний достатній досвід в Україні проєктування та бу-
дівництва, експлуатації та обслуговування вітроенергетичних установок і вітрових еле-
ктростанцій, ефективність їх використання залишається ще незначною (7-10 %) на про-
тивагу цьому показнику в ЄС (20-24 %) [5]. 

В Україні найбільшою ВЕС є Ботієвська потужністю 200 МВт. У 2012 р. компанія 
DTEK 2012 запустила перші вітротурбіни, які щодня постачають у будинки екологічно 
чисту енергію. Щороку робота станції дозволяє зменшити шкідливі викиди в атмосферу 
приблизно на 730 тис. тонн вуглекислого газу (для порівняння, це обсяг викидів 
365 тис. автомобілів на рік) [4]. Ботієвська ВЕС є найсучаснішою та найпотужнішою в 
Україні. Станція входить до п’ятірки найкращих наземних вітрових електростанцій у 
Центральній та Східній Європі. 

Не забруднюючи атмосферу, не споживаючи палива та не спричиняючи теплового 
забруднення, вітрова енергетика має певну особливість – екологічну чистоту. Та при 
цьому не позбавлена й недоліків, серед яких: необхідність для свого розміщення вели-
ких земельних площ, яка обґрунтовується створенням шуму високої частоти та незруч-
ностей для мешканців населених пунктів, які проживають поруч. 

Так само як і вітроенергетика, сонячна енергетика має перспективи впровадження в 
Україні, з огляду на наявний, достатньо високий потенціал використання сонячної енер-
гії для впровадження як фотоенергетичного, так і теплоенергетичного обладнання. Між 
іншим, лише в північній частині країни середньорічна кількість сумарної сонячної ене-
ргії, що надходить на 1 м2 поверхні території, становить 1070 кВт·год (на противагу 
1400 кВт·год в АР Крим) [4; 5]. 

Отже, невичерпність та загальнодоступність джерела енергії, паралельно із безпеч-
ністю, екологічністю, простотою експлуатації та довгостроковою економією в довго-
строковій перспективі підкреслюють переваги сонячної енергетики. 

Щоб прийняти правильне рішення щодо використання сонячної енергії, потрібно 
вміти відрізнити та аналізувати її реальні недоліки, серед яких: по-перше, залежність 
потужностей електростанцій від часу доби, пори року, природніх умов; по-друге, зале-
жність від широти та клімату, адже від цього залежить потік сонячної енергії на повер-
хню землі; по-третє, відносно висока ціна на фотоелементи та наявність у них отруйних 
речовини (свинцю, галію, кадмію та ін.). 
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По суті, максимально освоєним, технологічним засобом виробництва електроенергії 
виступає гідроенергетика. На сьогодні потужність гідроелектростанцій України, яка во-
лодіє розвиненим гідроенергетичним комплексом, у балансі потужностей ОЕС стано-
вить менше ніж 10 %, однак потенціал для подальшого зростання, безумовно, існує. 
Так, відповідно до прогнозу Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 
встановлена сумарна потужність ГЕС та ГАЕС зросте до 16 % від загальної потужності 
ОЕС країни, що має на меті забезпечити належний рівень маневрових і резервних по-
тужностей [14].  

Для України для забезпечення подальшого розвитку гідроенергетики пріоритетним 
кроком є будівництво малих гідроелектростанцій, гідроелектростанцій потужністю 20-
50 МВт на існуючих магістральних каналах, водоймищах, об’єктах утилізації енергії, 
технічних систем водозабезпечення та водовідведення, а також відновлення та реконс-
трукції об’єктів малої гідроенергетики, що виконують функцію захисту прилеглих те-
риторій від повеней [8]. 

Перевагами гідроелектростанцій є постійно оновлюючий процес, простота в екс-
плуатації, безпека щодо забруднення навколишнього середовища. Головним недоліком є 
значне затоплення родючих земель та руйнування ландшафту. Зокрема, на головному 
водному шляху – Дніпрі, водосховищами затоплено величезні площі родючих чорнозе-
мів, які вимірюються у тисячах км2. 

У 2019 році спостерігалось значне зростання альтернативних джерел енергії. Зага-
льна потужність об’єктів ВДЕ збільшилась майже у 2,5 рази і більшістю нововведень 
були промислові сонячні електростанції. У 2019 р. в Україні загальна потужність альте-
рнативної електроенергетики збільшилась до 6,78 ГВт – утричі в порівнянні з 2018 р. 
(таблиця, рис. 1).  

Отже, за рахунок щорічного видобутку понад 8,4 млрд кВт·год електроенергії (при-
близно 5,5 % від загального виробництва) можливо забезпечити електроенергією понад 
3,3 млн домогосподарств, зменшивши при цьому шкідливі викиди в атмосферу (приб-
лизно на 9,2 млн тонн вуглекислого газу на рік) [7]. 

 
Рис. 1. Загальна кількість та встановлена потужність об’єктів відновлювальної  

енергетики в Україні станом на 1 січня 2020 р.  
Джерело: [7]. 
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Також вагомий внесок зробили і кілька нових вітропарків. У березні 2020 р. стрімке 
зростання продовжувалось і в Україні вперше був зафіксований такий факт, що внесок 
ВДЕ в мережу Об’єднаної Енергосистеми України в окремі дні почав перевищувати ви-
робництво електроенергії від спалення вугілля. Звичайно, таке зростання відбулось ви-
ключно завдяки сприятливим погоднім умовам, але все ж цей сигнал став важливим 
поштовхом для фахівців та влади [2]. 

Зміцнення потужності відновлюваних джерел в Україні протягом 2010-2019 рр. 
представлено в таблиці [7]. У 2019 р. найбільший рівень виробництва відновлюваної 
електроенергії забезпечували ГЕС ТА ГАЕС – 6048,2 МВт, сонячні електростанції 
(СЕС) - 4925 МВт та вітрові електростанції (ВЕС) – 1170 МВт. Загальна кількість СЕС 
у 2019 р. збільшилася до 14 790 станцій по всій країні, а потужність зросла до 345 МВт 
(на 69 МВт). Областями лідерами з найбільшою кількістю домогосподарств, що мають 
СЕС у 2019 р. були Дніпропетровська область - 1982 домогосподарства, Тернопільська 
область – 1369 та Київська – 1345 домогосподарств.  

DTEK є найбільшим національним інвестором у відновлювані джерела енергії. Зе-
лений портфель компанії на сьогодні становить 1 ГВт сонячних та вітрових електроста-
нцій. У цей портфель входять три вітроелектростанції - Ботієвська ВЕС (200 МВт), 
Приморська ВЕС (200 МВт), Орловська ВЕС (100 МВт) і три сонячні електростанції – 
Трифанівська СЕС (10 МВт), Нікопольська СЕС (200 МВт), Покровська СЕС 
(240 МВт). Кожна нова сонячна та вітрова електростанція підключена до енергетичної 
системи. Довгостроковий план розвитку компанії передбачає будівництво ще 1 ГВт зе-
лених потужностей в Україні [4]. 

Таблиця 
Потужність джерел відновлюваної енергетики в Україні протягом 2010-2019 рр. 

Джерела  
відновлюваної 

енергетики 

Досліджувані роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Потужність, МВт 

Вітрова енергія 
87 151 194 334 

426/ 
651,8 426 438 465 533 1170 

Сонячна енергія 
3 191 326 616 

411/ 
818,9 432 531 742 1388 4925 

СЕС домогоспо-
дарств − − − − 0,1 2 17 51 157 400 
Малі ГЕС 68 71 73 75 80 87 90 95 99 114 
Біомаса − − 6 17 35 35 39 39 52 55,9 
Біогаз    7 14 17 20 34 46 70,3 
Нові потужності    537 281 32 136 291 848 4505 
Встановлена  
потужність − − − 1181 967 999 1135 1426 2275 6779 
Відсоток генерації − − − − − − − − 1,70 % 3,70 % 
Великі ГЕС та 
ГАЕС 5400,2 5400,2 5400,2 5724,2 5724,2 6048,2 6048,2 6048,2 6048,2 6048,2 

Джерело: побудовано на основі [7] 
Одним із найважливіших інструментів державної політики в частині стимулювання 

розвитку національного сектору ВДЕ, є встановлення «зеленого тарифу» на електричну 
енергію з альтернативних джерел зі встановленням тарифу стимулювання на теплову 
енергію з відновлюваних джерел [9].  

На законодавчому рівні стимулювання виробництва тепла з ВДЕ підтримано прийн-
яттям Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміні-
стрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який передбачає визначення 
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стимулюючого тарифу на рівні 90 % діючого тарифу на газ і теплову енергію (в разі йо-
го відсутності – на рівні середньозваженого тарифу на теплову енергію з газу в розрізі 
регіонів) [15]. Подальшому розвитку у сфері ВДЕ також слугує Закон України [11], 
яким були внесені зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» [13].  

Сектор альтернативної енергетики України характеризується наявністю 881 суб’єкта 
господарювання, для яких встановлені «зелені» тарифи на електричну енергію [3].  

Уже з 01.04.2020 р. «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами 
господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії та надбавки до «зе-
лених» тарифів, встановлені Постановою НКРЕКП від 25.03.2020 № 723 на рівні 
2,1954 грн/кВт·год (з ПДВ) -15,807 грн/кВт·год (з ПДВ) [12]. Отже, середній «зелений» 
тариф становить 9,0012 грн/кВт·год (з ПДВ). Водночас вартість «зеленої» електричної 
енергії в країнах ЄС становить близько 4,15 грн/кВт·год (з усіма податками). 

Також слід зазначити, що з кожним роком зростає інвестиційна привабливість аль-
тернативної енергетики [1]. Загальний обсяг інвестицій міжнародних компаній оціню-
ється на рівні 2,5 млрд євро і це один із найкращих за період незалежності України ус-
пішний приклад залучення іноземних інвестицій в національну економіку. У 2020 р. за 
перші три квартали у сектор альтернативної енергетики надійшло 1,2 млрд доларів ін-
вестицій [15].  

Основними вигодами інвестування коштів вважаємо:  
– перспективність – інвестори розраховують на отримання в майбутньому прибутку 

в рази більше чим вкладені засоби інвестування, з огляду на перспективність цієї галузі 
та її значущість у майбутній енергетичній незалежності держави;  

– формування високого іміджу – суттєва складова для формування будь-якого інвес-
тиційного проєкту; 

– нескінченність альтернативних джерел енергії – інвестору не доведеться пережи-
вати за те, що вкладені кошти в майбутньому не приведуть до отримання прибутку, бо 
альтернативні джерела є невичерпними. 

Висновки і пропозиції. Отже, проведений аналіз альтернативних джерел енергії дає 
підстави стверджувати про наявність перспектив розвитку даних джерел для України 
(зокрема вітрової, сонячної, гідроенергії та біогазу). Впровадження альтернативної ене-
ргетики – це одне з найважливіших питань національної та міжнародної безпеки й ак-
тивізації міжнародного співробітництва. Нині частка ВДЕ незначна, але помітно з року 
в рік відбувається зростання. Звичайно, про перехід від традиційної до нетрадиційної 
енергії в Україні ще зарано говорити, проте є стратегія подальшого розвитку та вкла-
дання інвестиції, які створюють умови для інноваційного розвитку держави, підвищен-
ня конкурентоспроможності як на вітчизняних, так і на зовнішніх ринках, скорочення 
витрат населення на енергоресурси й вирішення ключових соціальних та інших питань.  
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CRITERIA OF PURPOSE EFFICIENCY OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM  
IN THE HEALTHCARE SECTOR 

У статі досліджено сукупність критеріїв цільової ефективності соціально-економічної системи в галузі охо-
рони здоров’я. Здійснено аналіз соціально-економічних категорій «ефективність», «результативність», «ефект» 
та «результат» у розрізі галузі охорони здоров’я. Доведено, що ефективність соціально-економічної системи в га-
лузі охорони здоров’я є складним багатоаспектним явищем. Запропонована модель взаємозв’язку складових, які фо-
рмують та впливають на результати й ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я. 
Проаналізовано результати функціонування в соціально-економічній системі галузі охорони здоров’я. 

Ключові слова: заклад вищої медичної освіти; якість освіти; стратегічний менеджмент; стратегія розвитку 
закладу вищої медичної освіти; освітні послуги. 

Рис.: 1. Бібл.: 8. 

В статье исследована совокупность критериев целевой эффективности социально-экономической системы в 
сфере здравоохранения. Осуществлен анализ социально-экономических категорий «эффективность», «результа-
тивность», «эффект» и «результат» в разрезе сферы здравоохранения. Доказано, что эффективность социально-
экономической системы в сфере здравоохранения является сложным многогранным явлением. Предложенная мо-
дель взаимосвязи составляющих, которые формируют и влияют на результаты и эффективность социально-
экономической системы в области здравоохранения. Проанализированы результаты функционирования в социаль-
но-экономической системе здравоохранения. 

Ключевые слова: учреждение высшего медицинского образования; качество образования; стратегический ме-
неджмент; стратегия развития учреждения высшего медицинского образования; образовательные услуги. 

Рис.: 1. Библ.: 8. 

The article examines a set of criteria for the target effectiveness of the socio-economic system in the field of health care. 
The authors analyzed the socio-economic categories of «efficiency», «effectiveness», «effect» and «result» in terms of health 
care. The effectiveness of the socio-economic system in health care has been proven to be a complex multifaceted phenome-
non. The model of interrelation of components which form and influence results and efficiency of social and economic system 
in the field of public health services is offered. The results of functioning in the socio-economic system of the healthcare sec-
tor are analyzed. 

Key words: institution of higher medical education; quality of education; strategic management; strategy of develop-
ment of institution of higher medical education; educational services.  

Fig: 1. References: 8. 
JEL Classification: A22  

Постановка проблеми. У науковій літературі трапляється значна кількість катего-
рій, які визначають і характеризують соціально-економічні процеси в галузі охорони 
здоров’я, тому потребує дослідження теоретико-методологічні аспекти сутності та ада-
птивного використання споріднених категорій: «результат» і «результативність» та 
«ефект» і «ефективність». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності та визначення певних 
категорій є предметом дослідження значної кількості науковців: А. Сміт, Дж. Нейман, 
Р. Максіміллан, П. Хейне, Й. Шумпетер, І. Бланк, В. Борщ, В. Базилевич, Н. Кусик, 
В. Лехан, С. Мочерний, Є. Масленніков, В. Москаленко, О. Побережець, В. Пономаренко, 
Ю. Сафонов та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. При цьому практично від-
сутні наукові праці, які б висвітлювали теоретичні та практичні засади аналізу ефектив-
ності соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я. Актуальність цих по-
ложень, їх недостатнє вивчення в сучасних умовах розвитку галузі охорони здоров’я 
України визначили вибір мети цієї статті. 

 Рогачевський О. П., Залевський В. В., 2020 
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Мета статті. Метою цього дослідження є аналіз сукупності критеріїв ефективності 
соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Дефініція «результат» є суттєво мультиваріативною 
категорією та базується на загальнонаукових підходах концептуального характеру. Ная-
вність окремих фундаментальних теорій підкреслює певну суперечливість та дисбаланс 
щодо визначення цієї дефініції.  

Результат – це ефект діяльності та її наслідок. Результат в аспекті концепції резуль-
тативності в суспільному управлінні відображає проміжні та кінцеві продукти й наслід-
ки діяльності [3]. 

Енциклопедичний довідник сучасного менеджменту визначає результат як різницю 
між відповідною корисною частиною випуску системи й використаними ресурсами [2]. 

Необхідно зазначити, що результат – це індикатор, який визначає підсумок викорис-
тання ресурсів якісного та кількісного характеру з урахуванням впливу факторів ендо-
генного та екзогенного спрямування.  

У свою чергу, поняття ефективності розглядається як соціально-економічна категорія 
та характеризується критерієм цільової оцінки з відображенням співвідношення цінності 
результату до цінності витрат у соціально-економічній системі галузі охорони здоров’я. 

Погодимося, що трактування ефективності як соціально-економічної категорії відрі-
зняється від результативності своєю багатогранністю та не ідентичністю, що підтвер-
джується науковцями [4].  

Зазначимо, що для галузі охорони здоров’я допускається певна спорідненість дефініцій 
«результат» і «ефект», але з урахуванням певних внутрішньогалузевих особливостей, які 
підкреслюють можливість використання та враховують соціально-економічну складову. 

Дефініція «ефективність» походить від слова «ефект», що в перекладі з латинської 
«effectus» – це виконання (дія) або від «efficio» – це дія, яку виконую [4].  

Таким чином, ефект можна розглядати як індикатор результату, який визначається 
взаємодією певних сегментів.  

Ефект – це результат або наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів, а ефектив-
ність – характеристика якого-небудь об’єкта (процесу, заходу, виду діяльності), що відо-
бражає його суспільну користь, продуктивність та інші позитивні якості [4]. 

У теоретико-методологічному аспекті ефект відображає перевищення результатів 
господарської системи над витратами, які понесені для її функціонування, але величина 
ефекту не визначає ступінь результативності господарської системи. 

Для галузі охорони здоров’я ступінь використання залучених ресурсів може відріз-
нятися, а ефект діяльності може бути однаковим.  

Пол Хейне надає своє визначення ефективності: «Ефективність – це позитивний 
чинник, який відокремлюється економістами, оскільки ефективність (effectiveness) і 
економічність (еfficiency) – майже синоніми: обидва терміни характеризують “результа-
тивність” використання засобів для досягнення цілей. Важливо отримати якомога біль-
ше, використовуючи існуючі ресурси» [5].  

Ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я повинна 
враховувати:  

– внесок стейкхолдерів; 
– задоволення потреб стейкхолдерів; 
– інноваційні стратегії, які впливають на функціонування соціально-економічної 

системи. 
Визначення ефективності в галузі охорони здоров’я має певні особливості, які вра-

ховують параметричні критерії в межах результат-орієнтовного підходу. Ефективність у 
галузі охорони здоров’я та її окремих заходів вимірюється сукупністю індикаторів, які 
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характеризують відповідну стадію процесу функціонування соціально-економічної сис-
теми. Ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я визнача-
ється полярністю значень.  

Типологізація соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я виокремлює 
соціально-медичну й економічну ефективність.  

Соціально-медична ефективність відображає ступінь досягнення клінічного та соці-
ального ефекту з урахуванням вимірювання специфічних показників. 

Серед основних індикаторів соціально-медичної ефективності виділяють питому ва-
гу вилікуваних хворих, питому вагу летальних випадків, зниження рівня захворюванос-
ті в суспільстві за регіональною ознакою, зменшення випадків переходу захворювання у 
хронічну форму, якість медичної допомоги та супутніх послуг тощо. 

Соціально-медична ефективність відображає кількісні і якісні характеристики дося-
гнення визначених завдань у сегменті моніторингу, діагностики, лікування та профілак-
тики захворювань з урахуванням критеріїв якості, оптимальності й результативності.  

У свою чергу, економічна ефективність у галузі охорони здоров’я сфокусована на 
співвідношенні отриманих результатів до понесених витрат. Процес оптимального за-
безпечення та використання ресурсів враховується при розрахунку економічної ефекти-
вності. Визначений індикатор забезпечує оцінку функціонування галузі охорони здо-
ров’я в країні, її сегментів, а також соціально-економічним обґрунтуванням заходів 
щодо охорони здоров’я в національному середовищі. 

Ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я відображає 
здатність забезпечувати ефект і результативність процесів, які визначаються як зіставлен-
ня ефекту, результату до витрат, що забезпечили отримання запланованого результату. 

Ефективність у галузі охорони здоров’я характеризується відносними індикаторами, 
які розраховуються з урахуванням параметричних характеристик, а саме: результату та 
витрат. Але не виключається використання абсолютних значень вихідних параметрів, 
які характеризують процеси в галузі охорони здоров’я. 

Ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я характери-
зується такими аспектами: 

– співвідношенням між результатами діяльності в соціально-економічній системі та 
використанням для їх отримання фінансових, матеріальних і людських ресурсів;  

– максимізації результатів при мінімальних витратах у системі управління галузі; 
– здатністю зважено визначати завдання та стратегічні цілі. 
Проблему ефективності соціально-економічної системи галузі охорони здоров’я та-

кож можна розглядати з позицій різних стейкхолдерів, тому що галузь являє собою від-
крите середовище, що функціонує в межах національної економіки.  

Ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я повинна 
враховувати також екологічний і комерційний аспект. Екологічна ефективність характе-
ризується певною відповідністю витрат і екологічних результатів національним інтере-
сам, при цьому екологічний ефект досягається зниженням негативних наслідків функ-
ціонування медичних закладів, які впливають на навколишнє природне середовище. 

Комерційна ефективність розраховується на окремих етапах життєвого циклу ново-
введень у галузі охорони здоров’я та оцінює ефективність медичних новацій з ураху-
ванням соціально-економічних інтересів стейкхолдерів. 

Деякі науковці вважають, що ефективність є однією з найскладніших категорій еко-
номічної науки, виступаючи базою побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих 
рішень, та використовується для формування матеріально-структурної, функціональної 
та системної характеристик господарської діяльності [6]. 
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Таким чином, на відміну від ефекту результат є більш загальним поняттям зі склад-
ним змістом, при цьому ефект є кінцевим результатом відповідних дій та процесів, які 
відбуваються в соціально-економічній системі галузі охорони здоров’я. 

Ефективність відображає ступінь вирішення стратегічних завдань та досягнення 
пріоритетних цілей, тому властива не кожному процесу та дії в соціально-економічній 
системі галузі охорони здоров’я. Тому будь-яка діяльність у галузі охорони здоров’я по-
винна бути як ефективною, так і результативною. Результативність пропонується насам-
перед визначати як ступінь вирішення стратегічних завдань та досягнення пріоритетних 
цілей у соціально-економічній системі галузі охорони здоров’я. Отже, вирішальним еле-
ментом загального процесу стратегічного управління системою охорони здоров’я в умо-
вах глобальних викликів є моніторинг, діагностика та контролінг результативності функ-
ціонування соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я. 

Отже, дефініції «результативність» і «результат» взаємодіють у межах існуючих 
концептуальних підходів, тобто «результативність» – це система супідрядних «резуль-
татів» окремих галузевих сегментів, які функціонують на ринку послуг у сфері охорони 
здоров’я.  

Погодимося, що поняття «ефективність» є передусім похідною від категорії 
«ефект», а «результативність» відповідно – похідною від поняття «результат». Крім то-
го, саме кількісними показниками є ефект і результат, а якісними – ефективність і ре-
зультативність [5].  

На нашу думку, ефективність у соціально-економічній системі галузі охорони здо-
ров’я – це економічна категорія, яка відображає співвідношення між отриманими ре-
зультатами функціонування та витраченими ресурсами.  

Результати функціонування в соціально-економічній системі галузі охорони здо-
ров’я – це кількісне та якісне визначення підсумку діяльності суб’єктів галузі охорони 
здоров’я на основі адаптованої системи індикаторів з урахуванням ендогенних та екзо-
генних факторів у процесі використання наявних ресурсів за умови вирішення стратегі-
чних завдань і пріоритетних цілей економічного, соціального та екологічного спряму-
вання з урахуванням медичної складової.  

Модель взаємозв’язку складових, які формують та впливають на результати й ефекти-
вність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я, представлено на рис. 1. 

Отже, виокремлення певної системності та повноти уявлення щодо результативності 
й ефективності функціонування соціально-економічної системи галузі охорони здоров’я 
потребує врахування при визначенні результатів рівня витрат ресурсів за певний період 
та особливостей діяльності. 

У сучасних умовах важливим аспектом визначення результату або ефекту функціону-
вання соціально-економічної системи галузі охорони здоров’я є врахування значного впливу 
загальноекономічних факторів з урахуванням соціального та економічного сегмента.  

Для прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень щодо результативно-
сті й ефективності соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я 
обов’язково необхідна аналітична інформація, яка відображає результати порівняння 
витрачених ресурсів із соціально-економічними вигодами.  

Суттєвим критерієм цільової ефективності соціально-економічної системи в галузі 
охорони здоров’я є належна якість послуг у медичній сфері. Іншим критерієм ефектив-
ності цільової соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я є доступність 
послуг, які забезпечуються медичною сферою. 
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Рис. 1. Модель взаємозв’язку складових, які формують та впливають на результати  

й ефективність соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я 
Джерело: розроблено авторами. 

Рівень якості в медичній сфері є важливим критерієм ефективності соціально-
економічної системи в галузі охорони здоров’я, який забезпечує певну оцінку діяльнос-
ті закладів, які надають медичні послуги. Якість діяльності суб’єктів медичної сфери 
має ретроспективний характер та оцінюється насамперед за їхніми результатам, які є 
індикатором стратегічного управління. При цьому необхідно враховувати також опера-
тивність своєчасного впливу на процес функціонування закладів системи охорони здо-
ров’я, що забезпечить суттєве покращення базових індикаторів ефективності галузі. Та-
кож необхідно здійснювати системну оцінку з урахуванням сегментної діагностики.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, у моделі взаємозв’язку складових, які фор-
мують та впливають на результати й ефективність соціально-економічної системи в га-
лузі охорони здоров’я, продуктивним може бути тільки використання принципів ціліс-
ності композиційної системи індикаторів, комплексності оцінок та оптимальності 
індикаторів, що уможливлює здійснення ґрунтовної оцінки результативності та ефекти-
вності функціонування національної системи охорони здоров’я. Будь-якому предмету й 
будь-якій діяльності в соціально-економічній системі галузі охорони здоров’я прита-
манні багатогранна кількість властивостей, які потенційно характеризують їхню якість. 
Але науковці серед них повинні виокремити лише ті властивості або індикатори, які в 
цей час найбільш істотні з погляду задоволення сучасних особистих або суспільних по-
треб, що забезпечуються медичною сферою. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ 
ОТХОДАМИ УПАКОВКИ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Oksana Minina, Nataliia Shadura-Nykyporets, Olha Derii  

STUDY OF THE CURRENT STATE OF THE PACKAGING WASTE 
MANAGEMENT SYSTEM IN THE CHERNIGIV REGION 

Стаття присвячена дослідженню існуючої в Чернігівській області системи управлінні відходами упаковки. Ви-

явлено, що динаміка обсягів утворення відходів упаковки має мінливий характер на фоні загальної тенденції до зро-
стання, що створює екологічні проблеми їх накопичення та економічні проблеми надмірного ресурсоспоживання. 
Рівень утилізації відходів упаковки не відповідає національним та європейським вимогам. Встановлено, що головною 
проблемою в цій сфері є відсутність нормативно-правового забезпечення, яке б дозволило визначити організаційно-
правові засади ефективної системи управління відходами упаковки, чітко класифікувати це поняття та розмежу-
вати зони відповідальності між окремими суб’єктами. 

Ключові слова: відходи; утилізація; накопичення; відходи упаковки; імплементація; система управління відхо-
дами; регіон. 

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 7. 

Статья посвящена исследованию существующей в Черниговской области системы управлении отходами упаков-
ки. Выявлено, что динамика объемов образования отходов упаковки имеет изменчивый характер на фоне общей тен-
денции к росту, что создает экологические проблемы их накопления и экономические проблемы чрезмерного ресурсопо-
требления. Уровень утилизации отходов упаковки не соответствует национальным и европейским требованиям. 
Установлено, что главной проблемой в этой сфере является отсутствие нормативно-правового обеспечения, которое 
бы позволило сформировать организационно-правовые основы эффективной системы управления отходами упаковки, 
четко классифицировать данное понятие и разграничить зоны ответственности между отдельными субъектами.  

Ключевые слова: отходы; утилизация; накопление; отходы упаковки; имплементация; система управления от-

ходами; регион. 
Рис.: 4. Табл.: 1. Библ.: 7. 

The article is devoted to the study of the existing packaging waste management system in Chernihiv region. It is re-
vealed that the dynamics of waste generation of packaging is changeable against the background of the general tendency 
to growth, which creates environmental problems of their accumulation and economic problems of excessive resource 
consumption. The level of recycling of packaging waste does not accord the national and European requirements. It is 
established that the main problem in this area is the lack of legal framework that would determine the organizational and 
legal framework for an effective packaging waste management system, clearly classify this concept and delineate areas of 

responsibility between individual entities. 
Keywords: waste; utilization; accumulation; packaging waste; implementation; waste management system; region.  
Fig.: 4. Table: 1. References: 7. 
JEL Classіfіcatіon: R11; R50; Q01 

Постановка проблеми. Проблеми поводження з відходами упаковки посідають чі-
льне місце з-поміж найбільш актуальних питань у контексті сталого розвитку провідних 
країн світу останню чверть століття. На сучасному етапі до вирішення цієї проблеми 
активно намагається доєднатись і Україна, адже обсяги утворення відходів упаковки не-
ухильно проявляють тенденцію до зростання. Так, у країнах Європи середньодушовий 
обсяг відходів упаковки щорічно становить близько 140 кг на людину (а в Німеччині, 
Данії, Греції, Естонії до 180-200 кг), а в Україні – за підрахунками фахівців ДУ «Інсти-
тут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» іще у 2013 році 
утворення відходів упаковки не набагато відставало від таких країн, як Польща, Італія, 
Чехія, Словенія (100-120 кг) [3]. Враховуючи пряму кореляцію між обсягами утворення 
відходів упаковки й рівнем доходів населення, можна очікувати прирощення їх обсягів, 
що вказує на існування екологоресурсної проблеми поводження з відходами упаковки. 

 Мініна О. В., Шадура-Никипорець Н. Т., Дерій О. Ю., 2020 
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лізації та поводження з відходами досліджували такі науковці, як О. Амосов, 
А. Виговська, В. Голян, Б. Данилишин, Ж. Дерій, Н. Душечкіна, І. Замула, 
Ю. Маковецька, Л. Мельник, В. Міщенко, Р. Навроцький, Т. Омельяненко, 
І. Островський, І. Самойлова, В. Хільчевський та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутність в Україні сфо-
рмованого нормативного поля управління відходами упаковки не дозволяє створити 
ефективну систему поводження з такими відходами, обмежує можливості їх обліку та 
розподілу зон відповідальності. Невирішеність питань на національному рівні проєкту-
ється в комплекс еколого-економічних проблем, що проявляються на регіональному та 
локальному рівнях. Оцінка ключових характеристик сфери поводження з відходами 
упаковки, дослідження їх зміни на місцевому рівні дозволить отримати об’єктивну ін-
формацію для розробки заходів, спрямованих на скорочення негативного впливу на до-
вкілля та здоров’я населення. 

Мета статті. Метою цієї статті є дослідження поточного стану системи управління 
відходами упаковки на прикладі Чернігівської області. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із зобов’язаннями в рамках Угоди про Асоціа-
цію, Україна повинна була реформувати сферу поводження з побутовими відходами та 
гармонізувати законодавство з вимогами ЄС до 2020 року [1], а імплементація Директиви 
94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки [7] проведена до 2018 року. Однак лише у 
2020 році Міністерством розвитку громад та територій України на виконання Плану реа-
лізації державної політики щодо досягнення цілі 10.7 «Українці відповідально поводяться 
з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір» Програми дія-
льності Уряду розроблено Проєкт Закону «Про упаковку та відходи упаковки» [5]. 

Метою проєкту Закону є запровадження ефективної системи управління відходами 
упаковки, яка сприяє сталому виробництву, споживанню, запобіганню утворення відхо-
дів упаковки, ефективному використанню ресурсів та відновленню цінної вторинної 
сировини, що загалом позитивно вплине на підвищення стандартів екологічної і саніта-
рної безпеки населення та зменшенню техногенного навантаження на довкілля [5]. 

Директива 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20.12.1994 р. «Про упа-
ковку та відходи упаковки» визначає упаковку як «будь-яку продукцію, виготовлену із 
будь-яких матеріалів будь-якого походження, котра використовується для пакування, 
вміщення, захисту, зберігання, переміщення, доставки, презентації та реалізації товарів, 
від сировини до готової продукції та від виробника до користувача чи споживача. Про-
дукція, що використовується з тією ж метою і не повертається також є складовою упа-
ковки» [7]. Відповідно «будь-яку упаковку або матеріали для упаковки, на які розпо-
всюджується визначення відходів (за винятком залишків від виробництва)» розглядають 
як відходи упаковки. Подібний підхід імплементовано і при розробці проєкту Закону 
України «Про упаковку та відходи упаковки». 

Упаковка поділяється на такі категорії: 
a) товарної упаковки – упаковки, що становить товарну одиницю для кінцевого ко-

ристувача чи споживача в момент купівлі; 
б) групової упаковки – упаковки, що становить на момент купівлі певну кількість 

одиниць товару, незалежно від того, чи продається вона кінцевому користувачу або 
споживачу, чи слугує лише додатковим засобом у момент продажу; її можна зняти з 
продукту, не завдаючи шкоди споживчим характеристикам товару; 

в) транспортної упаковки – упаковки, що призначена для переміщення та переве-
зення певної кількості товару чи партії товарів з метою уникнення їх механічного пош-
кодження під час перевезення. Транспортна упаковка не включає автомобільні, залізни-
чні, морські чи авіаційні контейнери. 
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Оскільки діючі в Україні класифікації відходів не виділяють відходи упаковки як ок-
ремий вид, що унеможливлює повноцінний облік таких відходів, для аналізу діючої сис-
теми поводження з відходами упаковки в Чернігівській області відповідно до чинного в 
Україні Класифікатора відходів (ДК 005-96) загреговано інформацію за такими кодами: 

– тара скляна використана та бій скла (за винятком відходів тари, що утворилися під 
час перевезень, та тари аптечної) (7710.3.1.02); 

– тара пластикова дрібна використана (7710.3.1.04); 
– тара дерев’яна використана (за винятком відходів тари, що утворилися під час пе-

ревезень) (7710.3.1.06); 
– тара металева використана, у т.ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком від-

ходів тари, що утворилися під час перевезень (7710.3.1.07); 
– пакування аерозольне зіпсоване або відпрацьоване (7710.3.1.27); 
– папір та картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (7730.3.1.01); 
– матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 

(7730.3.1.02); 
– матеріали пакувальні змішані, у тому числі дерев’яні та металеві, зіпсовані, відп-

рацьовані чи забруднені (7730.3.1.03); 
– тара аптекарська зіпсована або відпрацьована (8530.2.9.04); 
– тара металева, скляна, дерев’яна, текстильна, картонна та паперова, яку викорис-

товують під час перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи забруднена (6000.3.1.04). 
Протягом 2014-2019 рр. обсяги утворення відходів упаковки в Чернігівській області 

мали мінливий характер (рис. 1) на фоні загальної тенденції до зростання: піковим став 
2016 рік (утворено 4475,19 т). У 2019 році підприємствами регіону було згенеровано 
3943,651 т таких відходів, що приблизно відповідає рівню 2015 року та майже у шість 
разів перевищує показник 2014 року. Така волатильність характеристик утворення відхо-
дів упаковки частково пояснюється існуючою в країні вибірковою системою статистич-
ного обліку відходів, яка щорічно охоплює різну кількість суб’єктів і змінює їх перелік.  

 
Рис. 1. Динаміка утворення відходів упаковки в Чернігівській області, т 

Джерело: [4]. 

У 2019 році найбільші обсяги відходів упаковки утворили три підприємства області, що 
потрапили до статистичного обліку: Чернігівське відділення ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» 
(м. Чернігів – 3262,893 т, основна складова відходів – скляна тара), ПрАТ «А/т тютюнова 
компанія “В.А.Т.-Прилуки”» (м. Прилуки – 468,29 т, основна складова – тара, яку викорис-
товують під час перевезень), сільськогосподарське ТОВ «Дружба-нова» (смт Варва – 
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130,661 т, основна складова – тара пластикова). Треба зазначити, що утворення відходів 
упаковки супроводжує виробничу діяльність усіх видів, тобто питання поводження з таки-
ми відходами має загальний характер [2]. 

Структура утворених відходів упаковки за матеріалами (рис. 2) свідчить, що у 
2019 році домінують скляні (44,63 %), деревні (25,46 %) та пластикові (20,24 %) відходи. 

 
Рис. 2. Структура утворення відходів упаковки за матеріалом, 2019 рік, % 

Джерело: [4]. 

Динаміка ж обсягів зібраних/отриманих відходів упаковки в Чернігівській області у 
2014-2019 рр. виявляють тенденцію до стрімкого скорочення (рис. 3): за аналізований 
період система збору відходів упаковки фактично припинила своє функціонування, 
адже у 2014-2015 рр. основна маса відходів упаковки надходила від перевізників (зби-
рачів) відходів (ТОВ «Слов’яни», приватне підприємство «Озон», приватне підприємс-
тво «Семенівська мануфактура»). Подібна ситуація пояснюється насамперед відсутніс-
тю ефективної системи роздільного збору відходів (хоч на території області, особливо у 
м. Чернігів діють пункти прийому вторсировини), за таких умов значна частина відхо-
дів упаковки, яка є цінним ресурсом для вторинної переробки, потрапляє на полігони та 
звалища відходів у складі твердих побутових відходів. 

 
Рис. 3. Динаміка обсягів зібраних/отриманих відходів упаковки  

підприємствами-переробниками в Чернігівській області, т 
Джерело: [4]. 
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Діюча в Чернігівській області система поводження з відходами упаковки має примі-
тивний характер, оскільки операції утилізації витіснено передачею відходів на сторону 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Динаміка характеристик утилізації відходів упаковки 

у Чернігівській області 
Джерело: [4]. 

Аналіз виявив, що протягом останніх чотирьох років утилізації піддавалась мізерна 
частка утворених та зібраних відходів упаковки. 

У 2014-2018 рр. утилізацію проводили підприємства-переробники відходів 
(ТОВ «Слов’яни») здійснюючи рециркуляцію органічних речовин, що не застосовують-
ся як розчинники (R3, пластикові відходи) і лише у 2019 році до них доєднались вироб-
ники (підприємства-утворювачі відходів упаковки). 

Подібна ситуація кардинально не відповідає Директиві 94/62/ЄС про упаковку та від-
ходи упаковки, а також Директиві 2004/12/EC, що доповнює першу. Зазначені Директиви 
охоплюють усі види упаковок та встановлюють вимоги щодо виготовлення і складу упа-
ковки, забезпечення її багаторазового використання, регламентують положення щодо об-
сягів та термінів утилізації використаної упаковки. Так, з лютого 2004 р. передбачено, що 
загальний рівень утилізації відходів упаковки повинен бути не меншим за 60 %, загальна 
норма перероблення встановлена в діапазоні 55-80 %, норма перероблення металу міні-
мум 50 %, скла та паперу – 60 % [3]. Подібні норми утилізації відходів упаковки закладе-
ні й у Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року [6]. 

Переважна частина відходів упаковки передається на сторону (табл. 1). У 2019 році 
обсяги переданих відходів перевищили обсяги їх поточного утворення. Незначна части-
на відходів упаковки перебуває в тимчасовому зберіганні та накопичується (управління 
ЖКГ Чернігівської міської ради). Варто відзначити зусилля управління ЖКГ 
м. Чернігова щодо спроб вирішення питання роздільного збору відходів упаковки. Уп-
равлінням розроблено карту-схему, де відмічені всі офіційні пункти прийому вторсиро-
вини із зазначенням їхніх адрес. За даними Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України, станом на 31.07.2020 р. у Чернігівській області зареєстровані 26 пун-
ктів прийому вторсировини. 

Відсутність спеціалізованої інфраструктури поводження з відходами упаковки в Че-
рнігівській області частково пояснюється незавершеністю формування законодавства в 
цій сфері – одночасно на розгляді перебуває кілька ініціатив. 
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Таблиця 1 
Динаміка утворення та поводження з відходами упаковки в Чернігівській області  
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2014 663,9 15521,2 14953,0 1056,9 644,8 412,1 176,5 20,5 156,0 40,5 
2015 3956,9 17515,6 16830,1 4804,1 3963,0 841,0 16,5 14,3 2,2 41,3 
2016 4475,2 581,2 137,2 4930,2 4489,0 441,2 8,5 3,5 5,0 41,3 
2017 3094,2 431,0 0 3530,2 3097,3 432,9 18,4 15,3 3,1 41,3 
2018 2896,3 106,2 96,2 2891,7 2888,1 3,6 32,8 23,3 9,5 41,3 
2019 3943,7 4,1 7,2 3954,1 3950,0 4,1 9,5 9,5 0 41,3 

Джерело: [4]. 

Унаслідок відсутності необхідної законодавчої бази й чітко визначених сфер відпо-
відальності для всіх учасників (особливо щодо розширеної відповідальності виробни-
ка), низького рівня екологічної свідомості домогосподарств і рівня сортування відходів, 
потенціал сфери раціонального використання відходів упаковки залишається нереалізо-
ваним, що чинить додатковий тиск на екологічну рівновагу території. 

Висновки і пропозиції. Головною проблемою у сфері поводження з відходами упа-
ковки є відсутність нормативно-правового забезпечення, яке б дозволило визначити 
правові й організаційні засади для організації ефективної та стійкої системи управління 
відходами упаковки, чітко класифікувати це поняття та розмежувати зони відповідаль-
ності між окремими суб’єктами. На сьогодні в Чернігівській області відсутня система 
роздільного збирання та відновлення відходів упаковки, що призводить до значних 
втрат ресурсоцінних матеріалів, які потенційно можуть бути повернуті в економічний 
обіг та слугувати сировиною для вироблення нових продуктів.  
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THE ROLE OF FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS  
IN STRATEGIC HEALTH DEVELOPMENT 

У статті поглиблено теоретичні та прикладні положення функціонування фінансово-кредитних  установ у 

сфері охорони здоров’я. Зокрема, встановлено, що для подальшого розвитку цієї сфери об’єктивно необхідно акти-
візувати діяльність зазначених установ у цьому напрямі. Трансформація ролі фінансово-кредитних установ у фор-
муванні фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я позитивно вплине на ефективність їхньої діяльності та 
сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг. Також у статті проаналізовано особливості функціону-
вання сучасної моделі сфери охорони здоров’я в Україні та проведено дослідження специфічних рис стратегічного її 
розвитку. Зокрема, обґрунтовано доцільність активного залучення насамперед банківських установ, страхових 
компаній до процесу реформування медичної галузі Україні, розширення можливостей комерційних банків щодо 
співпраці із закладами охорони здоров’я та залучення страховиків до впровадження медичного страхування в країні. 

Ключові слова: страхова компанія; банківська установа; заклад охорони здоров’я; медична установа; фінансо-
ва установа; стратегічний розвиток; стратегія. 

Рис.: 2. Бібл.: 17. 

В статье углубленно теоретические и прикладные положения функционирования финансово-кредитных 
учреждений в сферу здравоохранения. В частности, установлено, что для дальнейшего развития этой сферы 
объективно необходимо активизировать деятельность указанных учреждений в данном направлении. Трансфор-
мация роли финансово-кредитных учреждений в формировании финансовых ресурсов учреждений здравоохране-

ния положительно повлияет на эффективность их деятельности и способствовать повышению качества предо-
ставления медицинских услуг. Также в статье проанализированы особенности функционирования современной 
сферы здравоохранения в Украине и проведено исследование специфических черт стратегического ее развития. 
В частности, обоснована целесообразность активного привлечения прежде всего банковских учреждений, стра-
ховых компаний к процессу реформирования медицинской отрасли Украины, расширение возможностей коммер-
ческих банков по сотрудничеству с учреждениями здравоохранения и привлечения страховщиков к внедрению 
медицинского страхования в стране. 

Ключевые слова: страховая компания; банковское учреждение; учреждение здравоохранения; медицинское 

учреждение; финансовое учреждение; стратегическое развитие; стратегия. 
Рис.: 2. Библ.: 17. 

Within the article, theoretical and applied provisions of the functioning of financial and credit institutions in the field of 
health care are deepened. In particular, it is established that for further development of this sphere it is objectively necessary 
to intensify the activities of the mentioned institutions in this direction. Transformation of the role of financial and credit 
institutions in the formation of financial resources of health care institutions will have a positive impact on the efficiency of 
their activities and will improve the quality of financial services. In addition, within the article, the features of the modern 

model of health care in Ukraine are analyzed, and the specific features of its strategic development are studied. In particular, 
the expediency of the active involvement of banking institutions, insurance companies in the process of the medical sector 
reforming in Ukraine, expanding the capacity of commercial banks concerning the cooperation with health care institutions 
and involving insurers in the introduction of health insurance in the country is substantiated. 

Key words: insurance company; banking institution; health care institution; medical institution; financial institution; 
strategic development; strategy. 

Fig.: 2. References: 17. 
JEL Classification: G 23; I18 

Постановка проблеми. Сфера охорони здоров’я є однією з найважливіших складо-
вих забезпечення якості життя в суспільстві й ефективність її функціонування впливає 
на підвищення тривалості життя населення, покращення умов життєдіяльності, забез-
печення здоров’я нації. Саме тому в усіх розвинутих країнах світу приділяється особли-
ва увага розвитку цієї сфери, підвищенню якості її функціонування, перманентному 
удосконаленню обладнання, яке використовується в цій сфері, забезпеченню гідних 
умов праці для лікарів та іншого медичного персоналу.  

 Дубина М. В., Забаштанський М. М., Роговий А. В., 2020 
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Проте не всі країни мають можливість на належному рівні здійснювати фінансування 
сфери охорони здоров’я, що, відповідно, і впливає на ефективність її функціонування. 
Окреслена ситуація притаманна й Україні. На жаль, сфера охорони здоров’я в нашій кра-
їні недостатньо розвинута в порівнянні з іншими провідними країнами світу, має значну 
кількість системних проблем, вирішення яких вимагає впровадження нових механізмів 
фінансування, підвищення ефективності управління закладами охорони здоров’я.  

Цілком зрозуміло вже сьогодні, що діюча сфера охорони здоров’я в Україні 
об’єктивно потребує кардинальних змін, оскільки забезпечити її ефективність в умовах 
обмежених фінансових можливостей держави неможливо. Щорічне збільшення фінан-
сування охорони здоров’я без запровадження інструментів підвищення ефективності 
використання ресурсів та мотивації медичних працівників до підвищення якості послуг, 
що надаються ними населенню, не дозволяє поліпшити якість медичного обслуговуван-
ня [2, с. 193]. Саме тому актуалізуються питання пошуку нової моделі функціонування 
системи охорони здоров’я, впровадження якої б дозволило поступово підвищити якість 
медичних послуг у країні та загалом рівень життя українців.  

Сфера охорони здоров’я також сьогодні піддається впливу об’єктивних глобальних 
процесів. Диджиталізація всіх сфер суспільства, підвищення вимог до якості медичних 
послуг у розвинутих країнах, зростання попиту на висококваліфікованих працівників 
також вимагає врахування цих чинників при реформуванні та удосконаленні функціо-
нування цієї сфери. Світова пандемія COVID-19 лише актуалізувала основні проблеми 
розвитку медицини в усіх країнах та сприяла усвідомленню людством важливості фор-
мування ефективної системи охорони здоров’я не лише в межах країн, а й у світовому 
масштабі. Активне поширення коронавірусу та безпрецедентні заходи, які вживалися 
країнами для подолання наслідків пандемії, також підтвердили важливість підготовки 
якісних лікарів, медичного персоналу, що, у свою чергу, вимагає створення належних 
умов для їхньої роботи.  

Як свідчить досвід боротьби проти коронавірусу в Україні, державі складно було 
швидко адаптуватися до нових загрозливих реалій поширення хвороби, створити безпе-
чні умови роботи для медичного персоналу, вчасно забезпечити лікарні всім необхідним 
обладнанням та медикаментами. Це ще раз підтверджує недостатню ефективність уп-
равління, що зумовлюється передусім недостатнім фінансуванням закладів охорони 
здоров’я, нераціональним його використанням.  

Саме тому в Україні необхідно впровадити новий механізм розвитку сфери охорони 
здоров’я. На сьогодні в країні вже відбувається медична реформа, однак констатувати 
значне підвищення якості медичних послуг не можна. Уже об’єктивно можна стверджу-
вати, що на основі державного фінансування кардинально змінити діючу сферу охорони 
здоров’я навряд чи вдасться. Без залучення приватного капіталу в медичну сферу не-
можливо підвищити якість життя населення. Доказом такого умовиводу є швидкий роз-
виток приватної медицини в країні, відкриття нових приватних клінік та окремих кабі-
нетів. Проте послуги таких установ на сьогодні недоступні більшості населення країни. 
Для вирішення такої проблеми необхідно створити нові механізми фінансування охоро-
ни здоров’я. Ключову роль у них повинні відігравати фінансово-кредитні установи, які 
спроможні, як показує світовий досвід, акумулювати кошти економічних суб’єктів та 
забезпечувати їх ефективне використання, у тому числі й у сфері охорони здоров’я.  

Отже, зміни ролі фінансово-кредитних установ у розвитку сфери охорони здоров’я в 
Україні є важливою складовою формування стратегічних детермінант її подальшого 
функціонування. Враховуючи окреслене, виникає потреба в обґрунтуванні теоретичних 
та прикладних положень трансформації діяльності фінансово-кредитних установ у сфе-
рі охорони здоров’я України.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансування сфери охорони 
здоров’я на сьогодні активно вивчаються науковою спільнотою, враховуючи надважли-
вість цієї сфери для забезпечення здоров’я громадян та підвищення якості їхнього життя. 
До вчених, які активно досліджують цю сферу, необхідно віднести таких: Д. Богдан, 
В. Борщ, Т. Васильєва, С. Вовк, З. Гладун, В. Загорський, Н. Карпишин, З. Лободіна, 
Г. Лопушняк, Н. Мачуга, А. Мокрицька, А. Наволокіна, Ю. Пефтієва, О. Петрух, 
О. Портна, Д. Рябець, Ю. Cафонов, Т. Семигіна, Ю. Шевчук та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, попри численні до-
сліджені у сфері розвитку охорони здоров’я, мало вивченими залишаються питання 
трансформації ролі фінансово-кредитних установ у розбудові цієї сфери, обґрунтування 
їхнього місця в системі її фінансування. 

Метою статті є процеси трансформації ролі фінансово-кредитних установ у сфері 
охорони здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо дослідження з розгляду сутності сфери 
охорони здоров’я та основних специфічних рис її сучасного функціонування в Україні.  

Сфера охорони здоров’я є невід’ємною складовою людської діяльності й відіграє клю-
чову роль у забезпеченні якості життя громадян [10]. Ця сфера, з одного боку, є частиною 
соціальної сфери, наділена власними функціями та посідає своє місце в системі забезпе-
чення розвитку суспільства. Однак, з іншого боку, ця сфера також є складовою системи 
державних фінансів і національної економіки загалом, оскільки її функціонування 
об’єктивно вимагає фінансування. В Україні на сьогодні основним джерелом фінансуван-
ня сфери охорони здоров’я є видатки державного та місцевого бюджетів. Більш детально 
особливості функціонування сфери охорони здоров’я в Україні представлені на рис. 1.  

Отже, окреслені специфічні риси функціонування сфери охорони здоров’я в Україні 
в переважній більшості констатують наявність системних проблем у цій сфері, які 
пов’язані насамперед із дефіцитом фінансових ресурсів, що стримує можливості закла-
дів охорони здоров’я до матеріального оновлення, впровадження нових технологій на-
дання медичних послуг, підвищення кваліфікації персоналу і т. ін. 

Як уже зазначалося, ефективний розвиток сфери охорони здоров’я неможливо за-
безпечити на основі виключно державного фінансування. Саме тому актуальним вже 
декілька років є пошук механізмів залучення приватного капіталу до цієї сфери. Цілком 
зрозуміло, що в цьому процесі активну роль повинні відіграти фінансово-кредитні ус-
танови, які спроможні стати ключовими учасниками сфери надання медичних послуг і, 
як показує досвід інших країн, взяти на себе частково функцію контролю за ефективніс-
тю використання коштів.  

Розглянемо сучасну роль фінансово-кредитних установ у функціонуванні сфери 
охорони здоров’я України.  

Згідно з чинним вітчизняним законодавством до фінансово-кредитних установ на-
лежать банки, страхові компанії, лізингові компанії, кредитні спілки, недержавні пен-
сійні фонди, довірчі товариства, інститути спільного інвестування [12]. Безперечно, не 
всі з перерахованих установ можуть відповідно до своєї діяльності брати участь у роз-
витку сфери охорони здоров’я. Проте, на наше переконання, роль саме банківських ус-
танов, страхових та лізингових компаній повинна підвищитися.  
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СФЕРА 
ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

особливості

функціонування

перевага державного фінансування закладів 
охорони здоров’я

недостатність фінансування закладів охорони 
здоров’я

недостатня ефективність використання 
державних коштів у сфері  охорони здоров’я

низький рівень оплати праці лікарів та іншого 
медичного персоналу

недостатній рівень ефективності управління 
закладами охорони здоров’я

низький рівень використання сучасних 
інформаційних технологій у державних 

закладах охорони здоров’я

складність реалізації реформ у сфері охорони 
здоров’я, їх незавершеність лише поглиблює 

кризові явища в цій сфері

низький рівень громадського контролю за 
функціонуванням державних закладів охорони 

здоров’я

низькі темпи розвитку приватної 
медицини; розвиваються у 

першу чергу високоприбуткові 
напрямки, а саме: стоматологія, 

косметологія, допоміжні 
репродуктивні технології, 

гінекологія 

наявність великої кількості 
бюджетних програм, 

необхідність реалізації яких не 
корелює з тими обсягами 
фінансових ресурсів, що 

виділяються на їх реалізацію

зношеність матеріально-технічної бази, 
недостатньо сучасного медичного обладнання

недосконалість існуючих бюджетних 
механізмів управління 

недотримання принципів комплексності та 
узгодженості при складанні державних 

цільових та бюджетних програм 

неефективне використання медичної 
інфраструктури 

низька довіра населення до вітчизняної сфери 
охорони здоров'я

дефіцит професійних кадрів, відсутність 
вузькопрофільних спеціалістів

низький рівень позабюджетного фінансування 
значний рівень неофіційних витрат пацієнтів на 

лікування 
 

Рис. 1. Особливості функціонування сфери охорони здоров’я в Україні 
Джерело: складено авторами з урахуванням [1, с. 760; 3, c. 220; 4; 8, c. 119; 11, c. 263; 13, c. 166; 15; 17]. 

Проаналізуємо сучасні тенденції функціонування фінансово-кредитних установ у 
сфері охорони здоров’я.  

Банківські установи нині відіграють більш інфраструктурну роль в обслуговуванні 
закладів охорони здоров’я. Ці установи: 

1) надають послуги з обслуговування поточних рахунків лікарів та медичного пер-
соналу, через які виплачується заробітна плата; 

2) надають короткострокові готівкові кредити працівникам закладів охорони здоров’я; 
3) акумулюють додатково та самостійно зароблені закладами охорони здоров’я кош-

ти та ін. 
При цьому варто розуміти, що окреслені послуги є характерними передусім для 

державних закладів охорони здоров’я. Більш важливу роль банки відіграють у розвитку 
закладів приватної медицини, оскільки надають розширений перелік послуг, а саме, 
крім послуг з обслуговування поточних рахунків, банківські установи можуть надавати 
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кредити на розвиток бізнесу в цій сфері, пропонувати більш сучасні технології розраху-
нково-касового обслуговування, залучати тимчасово-вільні кошти приватних медичних 
установ на депозитні рахунки тощо. 

Страхові компанії в Україні не відіграють тієї ролі в розвитку сфери охорони здоров’я, 
як це відбувається в розвинутих країнах. Саме роль цих установ насамперед повинна сут-
тєво збільшитися в межах стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я. На сьогодні 
приватні заклади охорони здоров’я досить успішно співпрацюють із цими фінансовими 
установами за наявності в пацієнтів медичного страхування. Однак таке страхування не є 
поширеним у нашій країні у зв’язку з неможливістю більшості населення їх придбати. Така 
ситуація негативно впливає на фінансування всієї сфери охорони здоров’я, оскільки саме 
кошти фізичних та юридичних осіб, а саме працівників та роботодавців, об’єктивно мо-
жуть бути єдиним джерелом фінансування вітчизняної сфери охорони здоров’я.  

Відповідно, серед усіх фінансово-кредитних установ на сьогодні банки та страхові 
компанії певним чином пов’язані зі сферою охорони здоров’я, проте їхня роль є незнач-
ною. Світовий досвід країн, яким притаманний високий рівень надання медичних пос-
луг, свідчить, що без використання потенціалу фінансових установ забезпечити розви-
ток сфери охорони здоров’я неможливо. Це дозволяє зробити висновок, що 
стратегічний розвиток окресленої сфери неможливий без трансформації ролі зазначе-
них установ у її межах у довгостроковій перспективі.  

Тож, проведемо аналіз ролі фінансово-кредитних установ у стратегічного розвитку 
сфери охорони здоров’я. Для цього розглянемо сутність категорії «стратегічний розвиток» 
та охарактеризуємо основні особливості стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я. 

Стратегічний розвиток є невід’ємною складовою впровадження якісних змін у дія-
льності будь-якої організації та установи. Без наявності стратегії подальшого функціо-
нування підприємства, його діяльність набуває стохастичного характеру й поступово 
буде занепадати. Саме наявність стратегічних цілей дозволяє сформувати цілісний план 
розвитку суб’єктів господарювання та забезпечити підвищення їхньої ролі в розвитку 
окремих сфер та галузей національного господарства.  

Загалом категорія «стратегія» є універсальною дефініцією та використовується у ба-
гатьох сферах наукової діяльності. О. В. Кравченко зауважує, що стратегія – сукупність 
взаємозалежних рішень, що визначають пріоритетні напрямки використання ресурсів, 
зусиль підприємства для реалізації його місії, забезпечення довгострокових конкурентних 
переваг на цільових ринках як засіб реалізації інтересів підприємства [7]. У свою чергу, 
І. Костюк пропонує таке визначення: стратегія – це сукупність дій визначення способу 
передбачити майбутнє, визначити можливі шляхи негативного впливу на країну й заходи 
для його запобігання, а також розроблення методів для досягнення вищого показника 
економічного та соціального рівня розвитку [6]. В. Фролова, досліджуючи особливості 
використання стратегічного підходу для підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ства, стверджує, що стратегія – це план дій організації з виявлення основних напрямів її 
ефективного функціонування на основі максимальної реалізації наявного науково-
технічного потенціалу у взаємозв’язку з внутрішньовиробничими резервами і зовнішнім 
середовищем [14]. Таким чином, стратегія, а відповідно, і стратегічний розвиток безпосе-
редньо пов’язані з реалізацією заходів для стабільного, довгострокового та якісного фун-
кціонування окремих об’єктів, їх прогресивної трансформації, що дозволяє підвищити 
ефективність їхньої діяльності та удосконалити реалізацію ними власних функцій. 

У сфері охорони здоров’я формування відповідної стратегії розвитку є невід’ємною 
складовою здійснення змін для забезпечення якісного та поступального її розвитку. 
Стратегія реформування системи охорони здоров’я ґрунтується не лише на необхідності 
досягнення кінцевої мети, але й на розумінні того, як можна подолати перешкоди на 
шляху до неї [13, с. 168]. 
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На сьогодні в Україні завершився період реалізації Національної стратегії реформу-
вання системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 роки. Основні положен-
ня цієї Стратегії представлено на рис. 2.  

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я
 в Україні на період 2015-2020 роки

МЕТА

визначення ключових проблем системи охорони здоров’я, потенційних напрямів і 
шляхів їх вирішення для формування нової державної політики в галузі, 

включаючи глибинні нормативні трансформації та впровадження нових 
фінансових механізмів, із метою забезпечення прав людини у сфері охорони 

здоров’я

ПРИНЦИПИ

Орієнтованість на людей Орієнтованість на результат Орієнтованість на втілення

ЦІЛІ ЗАДАЧІ

Надання підтримки, у тому числі 
фінансової, незахищеним групам 

населення.

Зростання показників здоров’я населення 
(тривалості життя, зниження 
захворюваності, смертності)

Збільшення фінансової захищеності при 
зверненні за медичною допомогою, щоб

захворювання не стало причиною 
зубожіння або ж відсутність коштів не 

завадила своєчасно звернутися за 
допомогою

Забезпечення готовності та здатності 
системи охорони здоров’я ефективно 

реагувати на кризові ситуації, які несуть 
загрози для здоров’я окремої людини, 

громади або всього населення.

Створення умов для солідарної 
відповідальності за здоров’я 

громадян;

Забезпечення вільного вибору 
постачальників послуг;

Створення прозоріших умов 
роботи та більшої підзвітності в 

галузі охорони здоров’я;

- система охорони здоров’я 
насамперед має дослухатися до 

потреб людей (пацієнтів, 
працівників); 

- якість та безпека послуг, їхня 
здатність адаптуватися до 

вимог і викликів, що постійно 
змінюються, є головними 
засадами системи охорони 

здоров’я, що будуть 
сформовані в результаті 

реформ; 
- система охорони здоров’я 
складається із соціальних
інституцій, робота яких 

залежить від відносин між 
різними учасниками системи,

включаючи управлінців, 
постачальників і покупців 
послуг, дослідників тощо. 

- результативність допомоги 
та/або профілактичних програм, 
фінансова захищеність пацієнтів, 

ефективність використання 
коштів, урахування побажань 

пацієнтів повинні обумовлювати 
прийняття рішень на всіх рівнях;

 - система повинна формувати 
атмосферу, де виконання будь-

якої діяльності регулярно 
оцінюється за результатами та є 

підставою для покращення 
роботи;

- реформи, що передбачають 
залучення приватних надавачів
послуг, повинні пропонуватися 

тільки в тому випадку, якщо вони 
дійсно приведуть до кращих 

результатів або зменшать витрати 
на надання послуг тієї ж якості.

необхідно провести 
підготовчу роботу, втілити 
ідею в життя та здійснити

ретельний моніторинг, який 
чітко відображає 

відповідальних осіб, часові 
межі та механізми 

підзвітності. Нові моделі 
фінансування послуг 

системи охорони здоров’я
мають бути ефективними, 

зменшувати фінансові 
ризики, пов’язані з 

погіршенням
здоров’я, та відкривати 
доступ до відповідних 

послуг.

 
Рис. 2. Концептуальні положення Національної стратегії  

реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 роки 
Джерело: складено авторами з урахуванням [9]. 
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Аналіз основних положень Національної стратегії реформування системи охорони здо-
ров’я в Україні на період 2015-2020 роки свідчить, що велику кількість запланованих захо-
дів так і не вдалося реалізувати в період впровадження цієї Стратегії. Проте цілком зрозу-
міло, що більшість сформованих концептуальних положень необхідно впроваджувати в 
життя для реформування сфери охорони здоров’я з урахуванням можливостей держави. 
Звичайно від початку впровадження норм цієї Стратегії вже пройшло понад шість років і в 
новій стратегії необхідно врахувати всі недоліки від реалізації попередньої стратегії.  

У межах окресленої стратегії чітко був задекларований принцип ефективного викорис-
тання наявних ресурсів, особливо в частині спроможності здійснювати державне фінансу-
вання медичної галузі. Цілком зрозуміло, що без належного фінансування будь-які рефор-
ми впровадити фактично неможливо. На період 2015-2020 років у стратегії було 
запроваджено підхід пріоритетності державного фінансування медичних послуг [9]. Отже, 
цілком логічно допустити, що надалі в новій Стратегії розвитку сфери охорони здоров’я 
першочергову увагу необхідно приділити питанням диверсифікації джерел фінансування 
медичної галузі. При цьому і роль фінансово-кредитних установ повинна підвищитися, по-
глибитися їх взаємодія з медичними установами, змінитися природа такого зв’язку.  

У Національній стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на пері-
од 2015-2020 також зазначено, що «під час першої фази реформи охорони здоров’я гру-
па не рекомендує вдаватися до радикальних змін щодо збору коштів (наприклад, запро-
вадження загальнодержавного соціального медичного страхування). Однак створення 
сприятливих умов для розвитку медичного страхування у довгостроковій перспективі є 
обов’язковим». Це підтверджує необхідність розробки нових механізмів співпраці між 
фінансовим сектором та сферою охорони здоров’я. 

На наш погляд, така співпраця може полягати в такому: 
1) комерційні банки повинні отримати доступ до фінансових ресурсів закладів охо-

рони здоров'я, мати змогу залучати їх на депозитні рахунки з виплатою відсотків за їх 
використання; 

2) страхові компанії повинні почати відігравати свою важливу роль у реалізації ме-
дичного страхування в країні, що дозволить [5, с. 98; 16]: 

– підвищити якість надання медичних послуг; 
– знизити вартість медичних послуг; 
– підвищити конкуренцію серед лікарів за пацієнтів і тим самим сприяти підвищен-

ню якості обслуговування; 
– підвищити ефективність використання фінансових ресурсів у сфері охорони здоров’я; 
– сприяти впровадженню сучасних механізмів управління закладами охорони здоров’я; 
– акумулювати більші обсяги інформації про медичну галузь у країні та ін.; 
3) банківські установи повинні отримати змогу надавати позики медичним закладам 

усіх форм власності, що сприятиме прискоренню закупівлі необхідного обладнання, 
оновлення матеріально-технічного забезпечення лікарень; 

4) активну роль в оновленні обладнання закладів охорони здоров’я повинні почати 
відігравати лізингові компанії, послуги яких є альтернативою залученню кредитів від 
банків і дозволить частково знизити вартість таких запозичень; 

5) ще більш помітну роль фінансові установи повинні почати відігравати в розвитку 
приватної медицини, яка на сьогодні продовжує активно розвиватися в країні. 

Таким чином, подальший розвиток сфери охорони здоров’я в Україні повинен відбу-
ватися з урахуванням об’єктивної необхідності підвищення ролі фінансово-кредитних 
установ у її реформуванні. Саме ці установи дозволяють збільшити обсяги фінансуван-
ня, прискорити процеси трансформації коштів економічних суб’єктів у ресурси розвит-
ку закладів охорони здоров’я, мотивувати лікарів залишатися в країні, стимулювати їх-
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ню працю та, загалом, сприяти ефективності використання коштів у цій сфері з метою 
надання якісних медичних послуг громадянам. Усе це вимагає також зміни й управлін-
ської моделі медичних установ, надання їм фінансової автономії із забезпеченням тота-
льного громадського контролю за їхньою діяльністю.  

Висновки і пропозиції. Отже, у статті проведено дослідження ролі фінансово-
кредитних установ у розвитку сфери охорони здоров’я. Зокрема, встановлено, що подаль-
ший розвиток цієї сфери безпосередньо пов’язаний з активізацією діяльності цих установ у 
галузі медицини. Зокрема, визначено, оперуючи світовим досвідом розбудови сфери охо-
рони здоров’я, що підвищення ролі таких установ є однією з важливіших умов зростання 
ефективності функціонування медичної галузі в країні. У статті детально проаналізовано 
особливості роботи цієї галузі та встановлено, що значна кількість недоліків у її роботі 
пов’язана саме з дефіцитом фінансових ресурсів та їх ефективним використанням.  

У статті проведено детальний аналіз базових положень Національної стратегії рефо-
рмування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 роки, що дало змогу 
встановити, що протягом періоду реалізації такої Стратегії в Україні було закладено фу-
ндамент для ґрунтовних трансформацій у цій сфері. Також встановлено, що проведення 
подальших реформ повинно відбуватися на основі створення умов для значної дивер-
сифікації джерел фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я, впровадження медич-
ного страхування. Це, у свою чергу, підтверджує важливість залучення фінансово-
кредитних установ до подальшого стратегічного розвитку зазначеної сфери. У статті 
приділено увагу потенційно можливим напрямам зміни ролі фінансово-кредитних уста-
нов у розвитку сфери охорони здоров’я.  

Таким чином, для поглиблення взаємодії між фінансовою сферою та сферою охоро-
ни здоров’я на основі активного залучення фінансово-кредитних установ до реформу-
вання медичної галузі, диверсифікації джерел фінансування закладів охорони здоров’я, 
необхідно розробити та впровадити відповідні законодавчі зміни. Саме їхня сутність та 
особливості реалізації потребує проведення додаткових досліджень.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Serhiy Kozmenko, Svitlana Kachula 

SOCIAL PROGRAMS AS A TOOL OF HUMAN DEVELOPMENT  
BUDGET POLICY AND THEIR EFFECTIVENESS ASSESSMENT 

У статті розглянуто теоретичні засади соціальних бюджетних програм як інструменту бюджетної політики 
забезпечення людського розвитку. Показано, що останні роки програмно-цільовий метод став невід’ємною складовою 
бюджетного процесу в Україні. Здійснено загальний аналіз видатків державного бюджету за програмною класифіка-
цією видатків у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів на розвиток освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту. Більш детально проаналізовано ефективність бюджетних програм, де головним розпорядником виступає 
Міністерство соціальної політики України. Узагальнено проблемні аспекти оцінки ефективності реалізації бюджет-
них програм та окреслено заходи оптимізації видатків бюджету відповідно до сучасних потреб суспільства. 

Ключові слова: бюджетна політика; соціальна бюджетна програма; видатки; програмно-цільовий метод; 
ефективність; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист. 

Табл.: 3. Бібл.: 25. 

В статье рассмотрены теоретические основы социальных бюджетных программ как инструмента бюджет-
ной политики обеспечения человеческого развития. Показано, что в последние годы программно-целевой метод 
стал неотъемлемой составляющей бюджетного процесса в Украине. Осуществлен общий анализ расходов государ-
ственного бюджета по программной классификации расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты. Более подробно проанализирована эффек-
тивность бюджетных программ, где главным распорядителем выступает Министерство социальной политики 
Украины. Обобщены проблемные аспекты оценки эффективности реализации бюджетных программ и намечены 
меры оптимизации расходов бюджета в соответствии с современными потребностями общества. 

Ключевые слова: бюджетная политика; социальная бюджетная программа; расходы; программно-целевой 
метод; эффективность; образование; здравоохранение; социальная защита. 

Табл.: 3. Библ.: 25. 

The article considers the theoretical founations of social budget programs as human development ensuring budget poli-

cy tool. It is shown that in recent years the program-target method has become an integral part of the budget process in 
Ukraine. General analysis of state budget expenditures according to the program classification of expenditures in terms of 
the main managers of budget funds for the development of education, health care, social protection is done. The authors have 
analyzed in more detail the effectiveness of budget programs, where the main administrator is the Ministry of Social Policy of 
Ukraine. The problematic aspects of assessing the effectiveness of budget programs are summarized and measures to opti-
mize budget expenditures in accordance with modern needs of society are outlined. 

Key words: budget policy; social budget program; expenses; program-target method; financial support; efficiency; ed-

ucation; health care; the social protection. 
Table: 3. References: 25. 
JEL Classіfіcatіon: E62; H51; H52; H53; H72 

Постановка проблеми. Серед результатів руйнівних наслідків глобальної кризи та 
соціально-економічної нестабільності, спричиненої перебігом та наслідками пандемії 
COVID-19, – падіння економіки, ділової активності, простої, звуження чи припинення 
діяльності підприємств, у багатьох випадках – їх банкрутство, отже, зростання безро-
біття, падіння рівня та якості життя більшості прошарків населення. За таких умов під-
вищується роль та значення адаптивних заходів бюджетної політики у сфері видатків, 
зокрема планування видатків бюджету за пріоритетними напрямами підтримки соціуму, 
інклюзивного розвитку. Найактуальнішим завданням бюджетної політики стає забезпе-
чення достатнього фінансування державних соціальних програм та підвищення ефекти-
вності використання бюджетних коштів для досягнення запланованих цілей в умовах 
бюджетних обмежень. 

 Козьменко С. М., Качула С. В., 2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі забезпечення соціального век-
тора цілей сталого розвитку з використанням інструментарію бюджетної політики та 
необхідності оптимізації і підвищення ефективності видатків державного і місцевих 
бюджетів бюджету з використанням прогресивних технологій бюджетування, реалізації 
державних цільових програм, застосування аудиту ефективності, а також оцінювання 
результатів бюджетних програм, покращення становища в соціальній і бюджетній сфері 
присвячені праці Ф. Журавки та Н. Овчарової [7], Л. Лисяк [2], В. Савченко [19], 
О. Тимченко [21], І. Чугунова [22], С. Шкарлета, І. Долозіної, М. Дубини [25] та інших. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Слід зазначити, що соціа-
льні питання вчені досліджують із різних позицій, однак недостатньо наукових праць 
щодо оцінки ефективності виконання бюджетних програм соціального спрямування, 
людського розвитку. Виникнення нових соціальних викликів для суспільства, 
пов’язаних із погіршенням практично всіх складових людського потенціалу в Україні, 
зумовлюючи падіння загального рівня та якості життя (погіршення стану здоров’я насе-
лення, зниження якості та доступності освітніх та медичних послуг, загострення про-
блем соціального та інституційного середовища), посилюють необхідність забезпечення 
ефективності використання такого інструменту бюджетної політики, як бюджетні соці-
альні програми. Оцінка ефективності реалізації бюджетних програм соціального спря-
мування з метою досягнення цілей сталого розвитку в Україні залишається на сьогодні 
важливою та актуальною теоретичною і практичною проблемою. 

Мета статті – аналіз бюджетних програм як інструменту політики забезпечення 
людського розвитку, узагальнення проблемних аспектів оцінки ефективності їх реаліза-
ції та окреслення заходів оптимізація видатків бюджету відповідно до сучасних потреб 
суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до концепції розвитку людського потен-
ціалу людський розвиток залежить від розміру і структури соціальних інвестицій, що 
передбачає вкладення в освіту, професійну підготовку, перепідготовку, освіту впродовж 
життя, охорону та зміцнення здоров’я, розвиток здібностей людей, сприяння їхній акти-
вній участі в суспільному відтворенні. При цьому необхідно дотримуватися певної рів-
новаги/балансу соціальних інвестицій із реальними інвестиціями, адже останні необ-
хідні для розвитку соціальної інфраструктури, формування підґрунтя для розвитку 
соціальної сфери. Важливе значення для людського розвитку має зменшення нерівності 
в суспільстві, захист соціально вразливих верств/прошарків населення. 

Протягом останніх років бюджетна політика України у сфері видатків більшою мі-
рою сконцентрована навколо соціальних процесів. Це закономірно, адже заплановане 
фінансування соціальних видатків, соціальної інфраструктури суттєво впливає на збе-
реження і розвиток людського капіталу, забезпечуючи соціальний захист певних верств 
населення, підвищення якості послуг у сфері освіти, науки, охорони здоров’я, культур-
ного та духовного розвитку тощо. Фінансовою теорією і реальною практикою доведено, 
що ефективна бюджетна політика у сфері видатків є важливим чинником людського ро-
звитку як каталізатора економічного зростання і його кінцевої мети. Масштабні, дієві, 
результативні вкладення в людський розвиток можливо здійснити лише на рівні держа-
ви. Йдеться про державне фінансове забезпечення соціальної складової цілей сталого 
розвитку до 2030 року – охорони здоров’я, освіти, соціальних гарантій/захисту тощо та 
водночас заохочення/стимулювання приватних соціальних інвестицій. Окремими дослі-
дниками доведено – частка бюджетного фінансування менше за 35 % у загальному об-
сязі фінансування за рахунок усіх джерел спричинить до зловживань із бюджетними 
коштами [24]. 
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Необґрунтовані/неефективні рішення/зміни бюджетної політики, зокрема щодо об-
сягів, структури і цільової спрямованості бюджетних видатків поряд із негативною дією 
екзогенних та ендогенних факторів здатні суттєво погіршити стан соціуму, загальмува-
ти прогресивний розвиток суспільства. І навпаки, стійкість, збалансованість, інклюзив-
ність, контрциклічність та інші характеристики й одночасно цілі бюджетної політики з 
урахуванням бюджетно-податкових можливостей суспільства досяжні за умови фіска-
льної дисципліни, чіткого дотримання бюджетних правил, мінімізації корупції, розроб-
леної бюджетної стратегії, яка враховує соціальні, економічні, демографічні, екологічні, 
інвестиційні, інноваційні та інші аспекти. 

Інноваційним методом підвищення ефективності бюджетної політики у сфері видат-
ків стало впровадження в бюджетну практику багатьох країн програмно-цільового методу 
управління із застосуванням аналізу та оцінки ефективності бюджетних асигнувань на 
всіх стадіях бюджетного процесу. Перехід від управління бюджетними витратами до уп-
равління бюджетними результатами передбачає формування нової бюджетної архітекто-
ніки та використання такого інструменту бюджетної політики, як бюджетні програми. Ці 
програми формуються для концентрації бюджетних коштів на вирішення соціальних, 
економічних, екологічних пріоритетів у середньостроковій та довгостроковій перспективі 
та є вагомим інструментом підвищення ефективності бюджетних видатків.  

За дослідженням І. Чугунова, бюджетна політика матиме дієвий вплив на суспільний 
розвиток за умови подальшого розвитку програмно-цільового методу (далі – ПЦМ) у бю-
джетному процесі, зокрема, «забезпечення прозорості діяльності учасників бюджетного 
процесу щодо досягнення поставлених цілей та виконання завдань за результатами вико-
нання бюджету, проведення аналізу причин неефективного виконання бюджетних про-
грам; упорядкування системи організації діяльності головних розпорядників бюджетних 
коштів щодо формування і виконання бюджетних програм; посилення відповідальності 
головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання відповідності бюджетних про-
грам законодавчо визначеній меті його діяльності та за фінансове забезпечення бюджет-
них програм і результати їх виконання; підвищення якості розробленої бюджетної полі-
тики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів» [22, с. 9-10]. 

Поняття «бюджетна програма» визначається в Бюджетному кодексі України як «су-
купність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного ре-
зультату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів від-
повідно до покладених на нього функцій» [1, ст. 2]. Основою та підґрунтям розробки 
бюджетних програм є прогнозні та програмні документи соціального й економічного 
розвитку суспільства (стратегічні орієнтири розвитку, плани діяльності на середньост-
роковий період, програми діяльності уряду). Бюджетні програми є інструментом реалі-
зації бюджетної політики та втіленням програмно-цільового методу планування і вико-
ристання бюджетних коштів. 

Увага до оцінки ефективності реалізації бюджетних програм соціального спряму-
вання, людського розвитку зумовлена такими обґрунтованими теоретичними положен-
нями: по-перше, такі програми вирішують у межах функцій і повноважень держави 
пріоритетні, життєво важливі проблеми соціуму, завдання підтримки соціально вразли-
вих верств населення і розвитку людини; по-друге, вони передбачають концентрацію 
бюджетних коштів на досягнення чітко визначених, запланованих результатів, досяг-
нення соціальних та інших цілей; по-третє, оптимально/раціонально/результативно ви-
користовуються обмежені бюджетні кошти, що особливо важливо в умовах кризи; по-
четверте, підвищується прозорість бюджетного процесу, адже наслідки реалізації про-
грам віддзеркалюються в наданні якісних публічних послуг, прогресивному людському 
розвитку тощо. 
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Підвищення ефективності використання бюджетних коштів – проблема, що є актуа-
льною практично для будь-якої країни світу. В Україні розроблена нормативно-правова 
база оцінки ефективності бюджетних програм (далі – ОЕБП). Загалом оцінка бюджетної 
програми – «періодичний ґрунтовний аналіз процесу реалізації програми за показника-
ми виконання з метою визначення її ефективності й результативності та прийняття 
управлінських рішень щодо покращення процесу її подальшого впровадження або в ра-
зі необхідності призупинення чи припинення» [9]. У Бюджетному кодексі України 
(ст. 20) зазначено, що на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники мають здійс-
нювати ОЕБП у межах своїх повноважень, що передбачає здійснення заходів з моніто-
рингу, аналізу результативних показників бюджетних програм [1]. Тобто оцінка та моні-
торинг виконання бюджетних програм є вагомими складовими ПЦМ. Враховуючи, що 
на сьогодні програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в Україні застосовується 
на рівні як державного, так і місцевих бюджетів, бюджетні програми розробляються на 
загальнодержавному та регіональному/місцевому рівнях. Сформована система норма-
тивних вимог щодо ОЕБП містить методичні рекомендації, розпорядчі документи тощо. 
Відповідальність за організацію і контроль ОЕБП несе головний розпорядник бюджет-
них коштів. Важливим аспектом є використання результатів ОЕБП на всіх етапах бю-
джетного процесу для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності 
реалізації програм чи внесення необхідних корегувань, особливо у процесі реалізації 
середньострокового бюджетного планування. 

У бюджетній практиці ОЕБП здійснюється на основі аналізу результативних показ-
ників, розрахованих та відображених у відповідних паспортах бюджетних програм, у 
звітах про їх виконання та іншої інформації (наприклад, результатів моніторингу, конт-
рольних заходів, аудиту, обліку тощо). ОЕБП здійснюється для кожної бюджетної про-
грами окремо. За результатами оцінювання головні розпорядники бюджетних коштів 
мають виявляти причини відхилень, розробляти заходи щодо підвищення ефективності 
бюджетних видатків та прийняття відповідних рішень. 

Впровадження державних цільових програм відбувається в поєднанні з програмною 
класифікацією видатків, при цьому бюджетні програми соціального спрямування пе-
редбачають вирішення різних проблемних питань/аспектів, що стосуються підвищення 
рівня та якості життя. Серед них – посилення соціального захисту населення, розвиток 
освіти, зміцнення системи охорони здоров’я тощо. Розглянемо видатки державного бю-
джету України у 2019-2020 рр. на реалізацію окремих бюджетних програм соціального 
спрямування в розрізі Головних розпорядників бюджетних коштів (ГРБК) (табл. 1). 

Видатки бюджету для реалізації соціальних програм, які є основою підтримки люд-
ського розвитку, здійснюється переважно з місцевих бюджетів. Вони становлять понад 
60 % загальних видатків на освіту, близько 80 % видатків на охорону здоров’я. Із дер-
жавного бюджету забезпечується фінансування видатків на соціальний захист і соціа-
льне забезпечення населення. 

Водночас окремі видатки здійснюються з місцевих бюджетів за принципом набли-
ження до споживачів (державні програми фінансування установ соціальної допомоги, 
притулків, соціального захисту визначених відповідним законодавством категорій насе-
лення – ветеранів війни і праці, сімей з дітьми тощо, фінансування витрат з оплати жит-
лово-комунальних послуг та ін.). 

В умовах підвищення самостійності місцевих бюджетів, як результату реформи бю-
джетної децентралізації, зростає кількість регіональних соціальних програм. Так, у 
Дніпропетровській області у 2019 році реалізувалося 46 регіональних програм, із них 5 
програм мають у назві ознаку «соціальні». До них належать: «Цільова соціальна ком-
плексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 
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2021 року», Регіональна цільова соціальна програма «Молодь Дніпропетровщини» на 
2012–2021 роки, Програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровсь-
кій області на 2012–2021 роки та Регіональна цільова соціальна програма «Освіта Дніп-
ропетровщини до 2021 року» [17]. 

Таблиця 1 
Видатки державного бюджету за окремими програмами ГРБК  

у 2019-2020 рр., млрд грн 

Код бюджетної 
класифікації 

Головний розпорядник бюджетних коштів (ГРБК)  
та програми 

2019 2020 
план звіт % план 

2200000 Міністерство освіти і науки України 43,5 39,14 90,0 44,60 
2201160 Підготовка кадрів ЗВО та забезпечення діяльності їх баз 

практики 19,1 19,2 100,5 16,65 
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні 

видатки та кредитування) 73,04 73,1 100,1 83,46 
2211210 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бю-

джетам 69,6 79,4 114,1 77,53 
2211230 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» 1,22 1,02 83,6 1,06 

2211260 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів» - - - 3,50 

2211250 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення яко-
сті освіти 1,5 1,1 73,3 - 

2300000 Міністерство охорони здоров’я України 39,35 39.3 99,9 98,18 
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодер-

жавні видатки та кредитування) 58,62 58,12 99,2 17,71 
2308000 Національна служба здоров’я України 19,26 18,57 96,4 89,10 
2308060 У т. ч.: 

Реалізація програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення - - - 88,88 
230820 Надання первинної медичної допомоги населенню 15,9 16,75 105,3 - 
2308030 Пілотний проєкт із реалізації державних гарантій ме-

дичного обслуговування населення за програмою медич-

них гарантій для спеціалізованої медичної допомоги в 

Полтавській області 0,97 0,965 99,5 - 
2308050 Пілотний проєкт із реалізації державних гарантій ме-

дичного обслуговування населення за програмою медич-
них гарантій для спеціалізованої медичної допомоги 2,00 - - - 

2500000 Міністерство соціальної політики України 229.0 217,5 95,0 293,4 
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальноде-

ржавні видатки та кредитування) 24,27 24,0 98,9 0,80 
Джерело: складено й розраховано за [3; 4]. 

Кожна із перелічених соціальних програм реалізується за кошти бюджету в рамках 
бюджетних програм та залучення інших джерел фінансування. 

Узагальнимо результати звітів щодо виконання окремих бюджетних програм, у ме-
жах яких реалізуються соціальні програми Дніпропетровської області (табл. 2). 

Аналіз звітів про виконання паспортів бюджетних програм загалом і наведених у 
табл. 1 даних свідчить, що в кожному паспорті наводяться результативні показники (кі-
лькісні і якісні) – затрат, продукту, ефективності і якості. Показники ефективності є ро-
зрахунковими, методика їх розрахунків здійснюється відповідно до Концепції застосу-
вання програмно-цільового методу в бюджетному процесі [14]. Показники 
ефективності бюджетної програми (далі – ЕБП) визначаються як відношення продукту 
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(товарів, робіт, послуг) до витрат ресурсів. Це визначення відповідає загальному підхо-
ду до ефективності, згідно з яким ефективність оцінюється як співвідношення результа-
тів і витрачених на їх досягнення ресурсів. Водночас, відповідно до цього критерію, пе-
реважна більшість показників ефективності, наведених у звітах бюджетних програм, не 
відповідають сутності цього поняття. 

Таблиця 2 
Показники ефективності окремих бюджетних програм (БП) реалізації регіональної 

цільової соціальної комплексної програми «Розвиток фізичної культури і спорту  

в Дніпропетровській області» за 2019 рік 

Показники ефективності 
Затв. 
грн 

Факт 
грн 

Зміни 
грн * 

БП: «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (Мета: Ство-

рення умов для забезпечення популяризації та розвитку олімпійських видів спорту на місцевому рівні) 

Середні витрати на один людинодень (далі - СВОЛД) участі в регіональних 
змаганнях з олімпійських видів спорту 135 140 5 
СВОЛД навчально-тренувальних зборів (далі – НТЗ) з олімпійських видів 
спорту з підготовки до всеукраїнських змагань 172 141 -31 
Середні витрати за забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного 
спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпій-
ських видів спорту 1700 1021 -679 
Середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера (далі – 
СРЗОС/Т) з олімпійських видів спорту (щомісячно) 12333 12333 0 
СРЗОС/Т з олімпійських видів спорту (раз на рік 103000 103000 0 
БП: «Утримання центрів фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл  
(Мета: Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю) 
Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізич-
ної культури і спорту «Інваспорт» 9293 9293 0 
БП: Проведення НТЗ і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (Мета: Забезпечення підготовки 
спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю) 
СВОЛД НТЗ з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональ-
них змагань 120 158 38 
СВОЛД НТЗ з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїн-
ських змагань 120 174 54 
СВОЛД участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю 130 168 38 
Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного 
спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з о видів 
спорту осіб з інвалідністю 485 493 8 

Джерело: побудовано за [8]. 

Загалом у 2019 році, за даними Рахункової палати України, ГРБК не виконували тер-
міни розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, визначені в законодавстві 
[17]. Із року в рік ситуація навіть погіршується, адже якщо у 2018 році своєчасно не було 
затверджено 32 % паспортів бюджетних програм, то в 2019 році – 66 %. [3]. Причини по-
лягають не лише в низькій виконавській дисципліні, а й у тривалих термінах погодження 
проєктів органами виконавчої влади, що потребує законодавчого урегулювання. 

Слід зазначити, що в різних країнах світу на практиці використовуються різні мето-
ди оцінки ефективності цільових (або бюджетних) програм: метод аналізу витрат і ви-
гід, метод аналізу витрат і результативності, метод урахування показників майбутніх 
періодів, метод сукупних ефектів від реалізації програм, метод інтегральних оцінок та 
інші, які доцільно апробувати у вітчизняній бюджетній практиці. В Україні для місце-
вих бюджетів розроблена «Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності 
бюджетних програм ГРБК індексно-бальним методом» [12]. Метою такого аналізу є ви-
значення ефективності подібних (аналогічних) бюджетних програм, що виконуються на 
рівні декількох регіонів. 
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Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства фінансів України [15] оцінка 
економічної ЕБП здійснюється шляхом зіставлення її відповідності пріоритетам соціа-
льно-економічного розвитку країни; планам діяльності ГРБК на поточний та середньос-
троковий періоди; нормативно-правовим актам; аналізу мети програми та завдань; ре-
зультативних показників; звітів про виконання за попередні бюджетні періоди тощо. 
Критеріями оцінки ЕПП за напрямами використання бюджетних коштів є визначення 
розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками. Такий підхід 
застосовано для оцінки ЕБП за 2019 р., які фінансуються з державного бюджету, де го-
ловним розпорядником виступає Міністерство соціальної політики України (табл. 3). 

Таблиця 3 
Оцінка ефективності окремих бюджетних програм за 2019 рік  

за напрямами використання бюджетних коштів, млн грн 

КПКВК 
ДБ 

Найменування бюджетної програми План  Факт 
Відхилення 

млн грн % 
2501480 Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо пе-

реміщеним особам для покриття витрат на проживання, 
у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 3011,14 2991,26 -19,88 0,7 

2501570 Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 
звільненим із військової строкової служби 82,31 62,40 -19,91 24,2 

2501590 Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, 
пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування 0,80 0,63 -0,17 21,3 

2501630 Модернізація системи соціальної підтримки населення 
України 559,98 196,47 -363,52 64,9 

2507100 Реабілітація дітей з інвалідністю 80,01 76,62 -3,39 4,2 
2501120 Розселення та облаштування кримських татар та осіб 

інших національностей, які були депортовані з території 
України 49 982,8 46 187,7 -3,80 0,02 

2501160 Довічні державні стипендії 4,22 4,19 -0,04 0,95 
2501180 Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів 680,52 680,51 -0,006 0,0 
2501200 Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 2335,42 2333,38 -2,05 0,09 
2501230 Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на опла-

ту житлово-комунальних послуг у грошовій формі 25 293,1 23 266,8 -2026,3 8,0 
2501450 Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особ-

ливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах 
МДЦ „Артек” і ДЦ „Молода Гвардія” 223,32 220,43 -2,89 1,3 

2501130 Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та ін-
ших найбільш вразливих категорій населення 41,08 36,45 -4,63 11,3 

Джерело: складено та розраховано за даними [9]. 

Відповідно до КПКВК ДБ 2501480 у 2019 році 164 799 сімей отримали адресну до-
помогу, середньомісячний розмір адресної допомоги становив 1512,6 грн на одну сім’ю. 
Ефективність виконання цієї бюджетної програми доволі висока, що відображено у звіті 
про її виконання. 

У межах видатків, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2501570, здійс-
нено виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим із військової 
строкової служби, які звернулися за зазначеною виплатою до органів соціального захис-
ту населення. Значне відхилення від запланованого показника фінансування пов’язане 
із завищеною прогнозною кількістю військовослужбовців, звільнених із військової 
строкової служби. Недостовірність прогнозних розрахунків призвела до зниження ефе-
ктивності бюджетної програми. 
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Ефективність програми за КПКВК 2501630 є найнижчою серед усіх програм внаслі-
док відтермінування створення Державної соціальної служби, отже – скасування чи зу-
пинку торгів, крім того, несвоєчасне виконання ряду робіт (прикладного програмного 
забезпечення), а відповідно, і значного її недофінансування. 

Згідно з паспортом бюджетної програми за КПКВК 2501590 кошти з державного 
бюджету в 2019 році спрямовувались на виплату компенсації роботодавцям п’ятдесяти 
відсотків фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування. Компенсація здійснювалась за кожну осо-
бу, працевлаштовану на нове робоче місце за умови здійснення протягом дванадцяти 
календарних місяців з дня укладання трудового договору з такою особою щомісячної 
виплати їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати. Ця 
програма сприяє створенню нових робочих місць та працевлаштуванню працівників 
шляхом укладення трудових договорів. Відхилення касових видатків за напрямом вико-
ристання бюджетних коштів від планового показника пояснюється не підтвердженням 
окремими роботодавцями права на отримання відповідної компенсації. 

Бюджетна програма за КПКВК 2507100 є актуальною у зв’язку з тим, що згідно зі 
статистичними даними кількість дітей з інвалідністю щороку зростає. Так, станом на 
01.01.2018 року було 159 044 дитини з інвалідністю, а станом на 01.01.2019 їх кількість 
становила 161 594 особи. Передбачені за цією програмою видатки дали можливість у 
2019 році здійснити заходи з реабілітації 4388 дітей з інвалідністю. 

У межах бюджетної програми за КПКВК 2501120 зниження її ефективності відбуло-
ся внаслідок невикористання коштів, несвоєчасного виконання будівельних робіт. 

Бюджетна програма КПКВК 2501200 є актуальною, оскільки дає можливість забез-
печувати фінансування гарантованих державою компенсаційних виплат, доплат, різних 
видів допомоги та пільг, які стосуються всіх постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи громадян відповідно до визначених категорій. Станом на 01.01.2020 їх чи-
сельність становила 1 млн 769 тис. 442 особи. 

У 2019 році за бюджетною програмою КПКВК 2501230 використано 23 266,8 тис. грн. 
Середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким призначено житлові 
субсидії, становила 1822,4 тис. од.; при цьому середньомісячний розмір житлової субсидії 
становив 965,4 грн. Середньомісячна чисельність осіб, яким надано пільги на оплату жит-
лово-комунальних послуг, становила 1782,2 тис. осіб; при цьому середньомісячний розмір 
пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 596,6 грн. 

У межах бюджетної програми за КПКВК 2501450 у 2019 році здійснювалися заходи, 
спрямовані на досягнення мети та завдань, а саме 22 700 дітей, які потребують особли-
вої соціальної уваги та підтримки, забезпечено оздоровленням та відпочинком (у МДЦ 
«Артек» – 11 641 дитину, у ДЦ «Молода гвардія» – 11 059 дітей), що становить 99,8 % 
від запланованої кількості дітей. Слід зазначити, що більшість дітей, які оздоровлюють-
ся в дитячих центрах «Артек» та «Молода гвардія», – це соціально вразливі категорії 
дітей, а саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабез-
печених і багатодітних сімей та діти, які проживають у населених пунктах, розташова-
них на лінії зіткнення (71,2 % від загальної кількості дітей, оздоровлених у цих цент-
рах). Ефективність використання бюджетних коштів за цією бюджетною програмою 
доволі висока. 

Зниження ефективності бюджетної програми за КПКВК 2501130 відбулося внаслі-
док невиконання робіт зі створення та забезпечення функціонування державної устано-
ви “Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі 
людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі 
та насильству стосовно дітей” та її територіальних відділень. 
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На виконання вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю (далі – Конвенція) пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 була затверджена Державна 
цільова програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з ін-
валідністю на період до 2020 року» (далі – Національний план) [6]. Програма спрямована 
на заохочення, захист і забезпечення повного й рівного здійснення особами з інвалідніс-
тю всіх прав людини, свобод у всіх сферах суспільного життя тощо. Станом на кінець ли-
стопада 2020 р. у Національному плані було передбачено 72 заходи, 40 заходів було вико-
нано, 15 – виконано частково, реалізація ще 7 триває і 10 заходів не виконано [4]. Ця 
програма виконується у складі багатьох бюджетних програм: КПКВК 2301180 «Санатор-
не лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями», 
КПКВК 2501090 «Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-
аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків 
посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту» та інших. 

Таким чином, проведений аналіз дає підстави згрупувати причини зниження ефек-
тивності бюджетних програм (за критерієм виконання бюджетної програми «за напря-
мами використання коштів») на суб’єктивні (зумовлені недоліками у прогнозуванні та 
плануванні) і об’єктивні (зумовлені зовнішніми факторами). Низькі фактичні показники 
фінансування порівняно із плановими значеннями пов’язані не лише з недофінансуван-
ням бюджетних програм, що має негативні соціальні наслідки, а й з дією низки 
об’єктивних факторів. 

Водночас відсутність чіткого визначення виконавців та їх відповідальності за вико-
нання конкретних заходів потребує вдосконалення методики контролю за витрачанням 
коштів та методики оцінки соціально-економічних ефектів державних цільових про-
грам, які реалізуються за кошти державного бюджету. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України визначило комплекс систем-
них недоліків виконання державних цільових програм у 2015-2018 рр. [20]. Із визначе-
них недоліків основними при плануванні бюджетних програм у 2019-2020 рр., які впли-
вають на ефективність використання бюджетних коштів, більшість залишається 
актуальними для вирішення. Проте водночас слід виокремити й інші: 

- проблеми у визначенні цілей програми (нечіткість формулювання, нереалістич-
ність досягнення, взагалі змішування понять мета і процес); 

- недосконалість та необґрунтованість результативних показників щодо їх кількості, 
зокрема надмірна деталізація; 

- включення показників, які не дозволяють оцінити ефективність програми; 
- завищення значень окремих показників. 
Наслідками недоліків у плануванні бюджетних програм стають постійні уточнення 

бюджетних призначень, зниження і перерозподіл бюджетних коштів, прийняття неефек-
тивних управлінських рішень, що призводить до нераціонального використання робо-
чого часу та непродуктивного використання чи додаткових витрат бюджетних коштів. 

Останніми роками в Україні зроблено кроки для запровадження світової практики 
здійснення оглядів бюджетних витрат, важливим результатом яких є розроблення реко-
мендацій щодо підвищення якості публічних послуг та забезпечення досягнення цілей 
бюджетної політики й водночас оптимізація видатків державного бюджету в координа-
тах «економія коштів – зростання видатків». Напрацювання у цій сфері тривають, роз-
ширюється коло розпорядників і сфер огляду. Так, якщо в 2018 році за проведення 
оглядів бюджетних витрат було обрано 5 ГРБК і 5 сфер, у 2019 році – 5 розпорядників 
та 9 сфер, то в 2020 році їх кількість зросла відповідно до 12 та 15. Треба зазначити, що 
у 2020 році заплановано охоплення оглядами майже 28 % видатків за бюджетними про-
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грамами із загальної суми видатків державного бюджету [10]. Комплексна оцінка ре-
зультативності/ефективності використання бюджетних коштів, як результат оглядів бю-
джетних витрат за 2019 рік, на сьогодні не оприлюднена, що робить її здійснення не-
прозорим і недоступним громадськості. Впровадження у вітчизняну практику огляду 
бюджетних видатків не має бути формальним, а має стати дієвим інструментом визна-
чення/коригування цілей бюджетної політики людського розвитку. 

Оцінка ефективності реалізації бюджетних програм потребує впровадження нових 
підходів. Як показав аналіз, існуючі на сьогодні підходи спрямовані переважно на ана-
ліз відхилень фактичних значень від планових, що закріплено нормативно-правовими 
актами. Основним об’єктом аналізу є бюджетні видатки на реалізацію програм, а відпо-
відно до ключового принципу програмно-цільового методу мають бути результати реа-
лізації програм. 

Слушною є пропозиція Ф. Журавки та Н. Овчарової щодо здійснення оцінювання ди-
наміки певних показників, що характеризують рівень розвитку соціальної сфери, з форму-
ванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо ефективності програми [7]. До 
цих показників, на наш погляд, доцільно додати показники, що характеризують розвиток 
людського капіталу та дозволять зробити висновки щодо ефективності програм у сфері 
охорони здоров’я, освіти тощо. Важливим є врахування впливу певних негатив-
них/позитивних факторів на показники, виникнення яких не є наслідком реалізації держа-
вних цільових програм для усунення викривлень при оцінці ефективності їх виконання. 

Висновки і пропозиції. Головним завданням бюджетної політики є підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів для підвищення якості публічних послуг 
у сферах, що забезпечують розвиток людини та підтримку її життєдіяльності, шляхом 
удосконалення механізмів управління видатками. Бюджетні програми є дієвим інстру-
ментом сучасної бюджетної політики щодо вирішення стратегічних завдань у соціаль-
ній та інших сферах, які виникають у результаті дії різноманітних чинників зовнішньо-
го та внутрішнього характеру. У процесі оцінювання бюджетних програм соціального 
спрямування формуються показники, яких треба досягти та за якими визначаються 
ефективність реалізації тієї чи іншої програми. У результаті аналізу ефективності бю-
джетних програм соціального спрямування виявлено недофінансування окремих із них, 
що свідчить про невідповідність прогнозних обсягів бюджетних коштів при плануванні 
програм із реальними можливостями їх фінансування, недоліки у плануванні. Згрупо-
вано причини зниження ефективності реалізації бюджетних програм на суб’єктивні 
(зумовлені недоліками у прогнозуванні та плануванні) і об’єктивні (зумовлені зовніш-
німи факторами). 

Реалізація програмно-цільового методу планування та фінансування для забезпе-
чення/стимулювання людського розвитку та підтримки соціально вразливих прошарків 
населення (насамперед, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту) потребує удо-
сконалення. Значну увагу доцільно приділяти формуванню цілей і завдань бюджетних 
програм у середньостроковому форматі в більш тісному зв’язку з проблемами людсько-
го розвитку, для вирішення яких такі програми розробляються. Вітчизняна практика 
формування програмного бюджету свідчить, що певна частина видатків не відповідає 
ознакам бюджетної програми, відображає поточне фінансове забезпечення діяльності 
певних установ. 

Важливим на сучасному етапі є повноцінне впровадження практики здійснення 
оглядів бюджетних витрат, невід’ємною складовою яких є розробка рекомендацій щодо 
підвищення ефективності видатків для надання якісних публічних послуг та забезпе-
чення досягнення цілей бюджетних програм як інструменту бюджетної політики люд-
ського розвитку. 
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Оцінка ефективності реалізації бюджетних програм потребує впровадження нових 
підходів з урахуванням світового досвіду, що є перспективою подальших досліджень. 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FINANCIAL SECURITY  

OF THE STATE SOCIAL PROGRAMS IMPLEMENTATION IN UKRAINE 
У статті розкрито теоретичні засади реалізації державних соціальних програм, визначено їхні особливості як 

інструменту бюджетної політики держави. Виокремлено характерні ознаки фінансового забезпечення державних 
соціальних програм. На основі аналізу окремих державних соціальних програм показана обмеженість джерел фінан-
сового забезпечення їх реалізації. Узагальнено фактори, які впливають на стан фінансового забезпечення реалізації 
державних соціальних програм. Обґрунтовано, що реалізація державних соціальних програм потребує усунення дис-

балансу джерел фінансового забезпечення шляхом консолідації зусиль держави, бізнесу та суспільства в аспекті 
залучення коштів на засадах активізації/стимулювання соціального інвестування, соціального партнерства, соціа-
льної відповідальності, громадського контролю та розвитку відповідних інститутів. 

Ключові слова: соціальна програма; бюджетна політика; програмно-цільовий метод; фінансовий механізм; 
фінансове забезпечення; джерела фінансування; соціальна відповідальність; партнерство. 

Табл.: 4. Бібл.: 25. 

В статье раскрыты теоретические основы реализации государственных социальных программ, определены их 

особенности как инструмента бюджетной политики государства. Выделены характерные признаки финансового 
обеспечения государственных социальных программ. На основе анализа отдельных государственных социальных про-
грамм показана ограниченность источников финансового обеспечения их реализации. Обобщены факторы, влияющие 
на состояние финансового обеспечения реализации государственных социальных программ. Обосновано, что реализа-
ция государственных социальных программ требует устранения дисбаланса источников финансового обеспечения 
путем консолидации усилий государства, бизнеса и общества в аспекте привлечения средств на основе активиза-
ции/стимулирования социального инвестирования, социального партнерства, социальной ответственности, обще-
ственного контроля и развития соответствующих институтов. 

Ключевые слова: социальная программа; бюджетная политика; программно-целевой метод; финансовый меха-
низм; финансовое обеспечение; источники финансирования; социальная ответственность; партнерство. 

Табл.: 4. Библ.: 25. 

The article reveals the theoretical foundations of the state social programs implementation, identifies their features as a 
tool of state budget policy. Characteristic features of state social programs financial support are singled out. Based on the 
analysis of individual state social programs, the limited sources of financial support for their implementation are shown. The 
factors influencing the financial support for the implementation of state social programs are summarized. It is substantiated 

that the implementation of state social programs requires eliminating the imbalance of sources of financial security by con-
solidating the efforts of the state, business and society in terms of raising funds on the basis of activating/stimulating social 
investment, social partnership, social responsibility, public control and development of relevant institutions. 

Keywords: social program; budget policy; program-target method; financial mechanism; financial security; sources of 
funding; social responsibility; partnership. 

Table: 4. References: 25.  
JEL Classіfіcatіon: E62; H50; H53; H72 

Постановка проблеми. Реалізація державних соціальних програм на будь-якому ета-
пі розвитку економіки певної країни є віддзеркаленням дієвості соціальної функції дер-
жави та ефективності її соціальної політики в аспекті підтримки належного рівня/якості 
життя населення. Соціальна орієнтація економіки та розширення спектра сучасних соціа-
льних проблем на фоні загальної нестабільності внаслідок так званої пандемічної кризи в 
умовах дефіциту бюджетних коштів, нагромадження боргів, невизначеності економічної 
динаміки породжують проблеми та актуалізують розробку питань, пов’язаних із фінансо-
вим забезпеченням реалізації державних соціальних програм. 

 Лисяк Л. В., Зюзін В. О., 2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми фінансування соці-
альної функції держави, формування, затвердження, реалізації державних цільових про-
грам та їх фінансового забезпечення, використання закордонного досвіду присвячено праці 
Л. Алєксєєнко і Б. Шулюк [1], О. Амоші [2], В. Гейця [5], М. Забаштанського і Л. Мєшкун 
[12], С. Качули [7; 24] , М. Квак [8], А. Кузнєцової [9], О. Макарової [10], О. Маліновської 
[11], І. Чугунова [21; 23; 24], Т. Шаповалової [22], С. Шкарлета, І. Долозіної і М. Дубини 
[25] та інших. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Учені зосереджують ува-
гу на теоретичних та практичних питаннях формування державних цільових програм, 
їх зв’язку зі стратегічними орієнтирами соціально-економічного розвитку. Водночас 
недостатня увага приділяється визначенню сутності поняття «фінансове забезпечення 
реалізації державних соціальних програм», практично відсутні публікації, в яких за-
кладено підвалини системного підходу щодо залучення фінансових ресурсів із різних 
джерел і задіяння фінансового потенціалу всіх суб’єктів економічних відносин для ре-
алізації державних соціальних програм, стимулювання ролі держави в регулюван-
ні/стимулюванні цього процесу. 

Метою статті є визначення сутності та особливостей державних соціальних про-
грам та розвиток концептуальних засад фінансового забезпечення їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна держава, крім багатьох інших, виконує соці-
альну функцію, системний зміст якої розкривається при її декомпозиції на такі підфун-
кції: освітню, культурно-виховну, охорони здоров’я та соціального захисту. Практична 
реалізація соціальної функції держави передбачає зростання уваги до соціальної сфери 
та посилюється у світлі реалізації Стратегії сталого розвитку до 2030 року [19]. Належ-
на реалізація соціальної функції є необхідною домінантою розвитку суспільства, адже 
якість життя соціуму й кожної людини значною мірою залежить від інституційних умов 
певної країни, стану об’єктів соціальної інфраструктури, ступеня підготовки до трудо-
вої діяльності; профілактики та підтримки нормального фізичного стану, лікування від 
хвороб; продуктивності реалізації власного потенціалу; духовно-морального розвитку 
особистості, збереження цілісності суспільства та спадкоємності поколінь; забезпечен-
ня стабільності матеріального становища в різні періоди життя людей і в різних життє-
вих ситуаціях тощо. 

Для розробки адекватного реаліям механізму фінансового забезпечення реалізації 
державних соціальних програм логіка дослідження потребує уточнення їхньої сутності, 
класифікації, визначення реальних та потенційних джерел коштів. 

Загалом програма – визначає певну послідовність/порядок дій, водночас треба вра-
ховувати її багатогранність, зважаючи на те, що її предметна область, цільова орієнто-
ваність певною мірою залежить від сфери застосування (економічна, соціальна, еколо-
гічна, оборонна тощо). У загальному розумінні Е. Лібанова визначає державну цільову 
програму як комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на вирішення 
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністра-
тивно-територіальних одиниць, узгоджені за строками виконання, складом виконавців, 
ресурсним забезпеченням [17, с. 9]. У загальній сукупності державних цільових про-
грам окремо виділяються соціальні програми. 

У тлумаченні поняття «соціальна програма» найбільш поширеним є такі. За визна-
ченням А. Макарової, соціальна програма – це система «взаємопов’язаних дій або захо-
дів, спрямованих на досягнення певних результатів у соціальній сфері, забезпечену ма-
теріальними та організаційними ресурсами» [10, с. 10]. О. Маліновська та О. Демкович 
розуміють соціальну програму як «сукупність конкретних проектів, що в загальному 
націлені на досягнення стратегічних цілей та вирішення певної соціальної проблеми, 
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використовуючи принцип ефективного управління бюджетними коштами» [11]. На на-
шу думку, серед критеріїв, відповідно до яких програма буде вважатися соціальною, до-
цільно виокремити такі: наявність соціальної цілі (орієнтованість на вирішення соціа-
льної проблеми/завдання); нагальна потреба в цій програмі у суспільства/громади 
(значущість для соціуму); чітко визначений соціальний результат, якого необхідно дося-
гти (різні аспекти підвищення якості життя, розвитку соціальної сфери, зокрема, соціа-
льної інфраструктури, які кількісно визначені). Отже, соціальні програми спрямовані на 
вирішення пріоритетних, актуальних проблем/завдань соціального розвитку, що охоп-
лює прогресивний розвиток людського потенціалу та соціальної сфери. 

Належне фінансове забезпечення державних соціальних програм буде більш ефек-
тивним, якщо спиратиметься на їхню специфіку. Класифікація соціальних програм 
практично не представлена в науковій літературі. Натомість А. Кузнєцовою та 
Є. Гетьман доволі ґрунтовно розроблена класифікація державних цільових програм та 
джерел їх фінансування [9]. Враховуючи ці напрацювання, на наш погляд, доцільно ви-
окремити такі класифікаційні ознаки державних соціальних програм: за джерелами фі-
нансування (бюджетні, приватні, міжнародні, змішані), за способами мобілізації фінан-
сових ресурсів (обов’язкові, добровільні); за впливом на соціальний розвиток 
(забезпечувальні, відтворювальні, розвиваючі, страхові); за механізмами реалізації (фі-
нансування, страхування, кредитування, змішані), за масштабом охоплення (загально-
державні, регіональні, місцеві/локальні), за статусом виконавців (органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, інші виконавці), за періодом реалізації (коро-
тко-, середньо-, довгострокові). 

В ієрархії цільових програм окремо виділяються бюджетні програми. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України бюджетна програма – це «сукупність заходів, спрямованих 
на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію 
яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього фун-
кцій» [3]. Формування бюджетних програм здійснюється відповідно до розроблених 
державних та місцевих цільових програм, які, у свою чергу, створюються відповідно до 
стратегічних документів розвитку держави [19] та адміністративно-територіальних 
утворень, Прогнозу економічного та соціального розвитку країни та інших документів. 

Сучасні підходи до реалізації соціальних програм у фінансовій літературі відобра-
жаються в контексті їх фінансового забезпечення. Слід зазначити, що поняття «фінан-
сове забезпечення» розглядається вченими як метод фінансового (чи фінансово-
кредитного) механізму, що забезпечує розподіл і перерозподіл виробленого в суспільст-
ві ВВП з метою утворення доходів і фондів грошових коштів [4; 13]. О. Василик окрес-
лює сутність фінансового забезпечення як визначену законодавством сукупність захо-
дів, спрямованих на створення фінансової бази для досягнення певних цілей [4], 
В. М. Опарін наголошує на важливості джерел формування фінансового забезпечення, 
визначаючи його як структурну підсистему фінансово-кредитного механізму, яка, у 
свою чергу, є системою джерел і форм фінансування різних сфер суспільства [13, с. 27], 
і реалізується «на основі відповідної системи фінансування (через самофінансування, 
кредитування, зовнішнє фінансування» [13, с. 56]. Л. Мєшкун та М. Забаштанський ви-
значають фінансове забезпечення як відносини щодо формування та розподілу обсягу 
фінансових ресурсів, достатніх для повного забезпечення потреб суспільстві для вирі-
шення певних завдань [12]. Отже, цілком зрозуміло, що фінансове забезпечення є еле-
ментом фінансового механізму, який функціонує як на макро-, так і на мікрорівні. 

Фінансове забезпечення державних соціальних програм має свої особливості, що 
потребує виокремлення цього поняття з-поміж інших. Це комплексний процес пошуку, 
акумулювання розподілу та використання фінансових ресурсів публічних фінансів і за-
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діяння фінансового потенціалу всіх суб’єктів економічних відносин. Ефективність про-
цесу фінансового забезпечення соціальних програм значно залежить від впливу таких 
факторів: достовірності прогнозування, врахування змін макроекономічних параметрів, 
стану інституційного середовища, використання прогресивних форм планування, реа-
льності визначення обсягів фінансування, ступеня доступності (ціни) фінансових ресу-
рсів, врахування ризику, пов’язаного з конкретними джерелами фінансування. 

На наше переконання, фінансове забезпечення реалізації державних соціальних про-
грам має ґрунтуватися на таких принципах: повноти, адекватності, системності, цільової 
спрямованості, адресності, часових обмежень, прозорості, підконтрольності, партнерст-
ва. Також при розробці політики фінансового забезпечення реалізації державних цільових 
соціальних програм необхідно враховувати системний взаємозв’язок між усіма видами 
ресурсів, адже економія одних ресурсів може супроводжуватися перевитратою інших. 

Для ефективного функціонування соціальної сфери, створення умов соціального ро-
звитку суспільства вагоме значення має дієва бюджетна політика, налагоджений фінан-
совий механізм і його вагома складова – бюджетний механізм. Загалом поняття фінан-
сового та бюджетного механізму, перелік їхніх складових і роль у забезпеченні 
виконання функцій держави серед вітчизняних науковців є усталеними й повно відо-
бражається в навчальній і науковій літературі. Так, І. Чугунов визначає, що «бюджетний 
механізм повинен забезпечувати реалізацію бюджетного регулювання держави, відо-
бражати певну спрямованість бюджетних відносин на вирішення економічних і соціа-
льних завдань на конкретному етапі її розвитку» [21, с. 194]. Водночас співвідношення 
складових фінансового (як і бюджетного механізму), теоретичне обґрунтування їх на-
бору для практичної реалізації в аспекті соціального розвитку держави, фінансового 
забезпечення реалізації державних соціальних програм є динамічним процесом, що за-
лежить від багатьох факторів. Як зазначає С. Качула, структура та співвідношення 
елементів фінансового механізму соціального розвитку, досягнення їх функціональної 
збалансованості визначається тими завданнями, які необхідно вирішити в суспільстві з 
урахуванням його потреб та інтересів на певному етапі розвитку суспільства [7, с. 155]. 

Відповідно до теоретичних положень, напрацьованих фінансовою наукою, виокре-
мимо характерні ознаки фінансового забезпечення державних соціальних програм: 

- фінансове забезпечення реалізується згідно із затвердженими нормативно-
правовими актами, що свідчить, що процеси формування та спрямування фінансових 
ресурсів на реалізацію державних соціальних програм стають об’єктом контролю з бо-
ку державних органів та громадянського суспільства; 

- потенційними джерелами фінансового забезпечення державних соціальних про-
грам можуть бути кошти суб’єктів господарювання, домашніх господарств, зарубіжних 
країн (прямо чи опосередковано), кошти міжнародних організацій та фондів, кошти 
державного та місцевих бюджетів. Основним джерелом фінансового забезпечення дер-
жавних соціальних програм на сьогодні залишається бюджетне фінансування, що від-
дзеркалює виконання державою соціальної функції, а отже, сприяє позитивній динаміці 
розвитку соціуму, підвищенню якості життя; 

- фінансове забезпечення соціальних програм полягає у виділенні/запозиченні/ 
отриманні певної суми фінансових ресурсів на вирішення пов’язаних із цим процесом 
завдань, що визначені в соціальній та бюджетно-податковій політиці держави, таким 
чином, виконує регуляторну функцію і може розглядатися як невід’ємна складова сис-
теми державного регулювання; 

- фінансове забезпечення є одним із факторів, що впливає на якість життя населення 
шляхом розвитку певного соціального об’єкта (підвищення соціально-економічної ефекти-
вності певної галузі в аспекті надання соціальних послуг) чи суб’єкта (соціальної групи). 
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Таким чином, враховуючи характерні ознаки фінансового забезпечення, можна визна-
чити це поняття стосовно реалізації державних соціальних програм. Фінансове забезпе-
чення реалізації державних соціальних програм – це суспільно необхідна сукупність фі-
нансових відносин щодо формування і використання коштів, обумовлених 
інструментами, методами та важелями впливу на пріоритетні напрями суспільного розви-
тку, включаючи проблемні питання на досягнутому рівні розвитку економіки, соціальної 
сфери й інституційного середовища. За змістом поняття «фінансове забезпечення реалі-
зації соціальних програм» виступає як метод фінансового механізму, що визначає сукуп-
ність принципів, джерел і форм фінансування, спрямованих на формування, охорону, збе-
реження, зміцнення чи відновлення належного стану соціуму. Економічну сутність 
фінансового забезпечення державних соціальних програм можна представити як систему 
фінансових відносин та як складову регуляторного механізму фінансової політики дер-
жави, що складається із сукупності бюджетного, страхового, кредитного, благодійного, 
інших механізмів та фінансових інститутів. За функціональною ознакою/спрямованістю 
фінансове забезпечення державних соціальних програм полягає в концентрації (мобіліза-
ції) та спрямуванні певної суми коштів на реалізацію завдань для виконання державою 
соціальної функції, усунення соціальних проблем, покращення якості життя, надання со-
ціальних послуг, підтримку інших пріоритетних напрямів розвитку соціуму. У цьому від-
ношенні вагома роль належить бюджетній політиці держави, у процесі формування і реа-
лізації якої забезпечується виконання функцій держави, зокрема, соціальної та 
регуляторної. Видатки бюджету є інструментом бюджетної політики, що набувають регу-
люючого характеру щодо соціального розвитку в результаті дієвої політики держави 
[7, с. 278]. У цьому аспекті фінансове забезпечення реалізації державних соціальних про-
грам виступає як формою реалізації, так і інструментом бюджетної політики. 

Важливим є підвищення ефективності бюджетної політики шляхом активіза-
ції/модернізації існуючих чи створення інноваційних механізмів мотивації процесу за-
лучення формування та розподілу коштів для реалізації соціальних цільових програм 
суб’єктами економіки на засадах партнерства, соціальної відповідальності та відповід-
ної модернізації інституційного середовища, соціальних і фінансових інститутів з ура-
хуванням територіальних, загальнонаціональних та глобальних тенденцій. 

Бюджетна політика реалізує головне суспільне призначення бюджетної системи – 
формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів та їх спряму-
вання на суспільно необхідних напрямах. У контексті засад сталого розвитку дієвий 
вплив інструментів бюджетної політики на соціальну сферу можливий лише через ак-
тивне використання певної форми фінансового забезпечення шляхом виділення достат-
нього обсягу коштів. Тому для успішного досягнення встановлених/окреслених цілей 
соціальних програм як інструменту бюджетної та соціальної політики необхідне функ-
ціонуванню ефективного злагодженого механізму фінансового забезпечення, фінансо-
вого регулювання та інституціонального механізму [7, с. 84–85]. 

Реалізація бюджетної політики в умовах гострого дефіциту бюджетних коштів здій-
снюється шляхом використання сучасних методів бюджетного планування, зокрема 
програмно-цільового методу, який дозволяє пов’язати цілі державних соціальних про-
грам з їх ресурсним забезпеченням. Його застосування передбачає групування видатків 
державного та місцевих бюджетів за програмною класифікацією, формування програм 
та фінансове забезпечення їх реалізації, що дозволить сконцентрувати та ефективніше 
використовувати обмежені кошти бюджету у пріоритетних галузях (освіта, наука, охо-
рона здоров’я, культура та ін.) і пріоритетних напрямах соціального розвитку (наукових 
розвідок про розвиток соціуму – людину, суспільство, умови праці, навколишнє середо-
вище, високотехнологічні виробництва тощо) в умовах економічної циклічності. 
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Перелік державних цільових програм за 2020 рік наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Перелік державних цільових соціальних і екологічних програм, що реалізуються  
в Україні у 2020 році 

Назва цільової програми та документ, 
яким затверджена 

Мета програми 
Термін 

реалізації/ 
виконання 

Загальнодержавна цільова програма «Пит-
на вода України», затверджена Законом 
України від 20.10.2011 № 3933 

забезпечення гарантованих Конституцією Ук-
раїни прав громадян на достатній життєвий 
рівень та екологічну безпеку шляхом забезпе-
чення питною водою в необхідних обсягах та 
відповідно до встановлених нормативів 

2011-2020 

Державна цільова програма радіаційного і 
соціального захисту населення м. Жовті 
Води на 2013-2022 роки, затверджена Пос-
тановою Кабінету Міністрів України 
(КМУ) від 25.06.2012 № 579 

забезпечення захисту мешканців м. Жовті Во-
ди від радіаційного впливу та пов’язаних із 
ним шкідливих чинників, поліпшення соціа-
льного захисту населення, а також збереження 
здоров’я населення міста 

2013-2022 

Державна цільова програма «Національ-
ний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів» на період до 2020 року, 
затверджена Постановою КМУ від 
01.08.2012 № 706 

Забезпечення реалізації прав і задоволення 
потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими 
громадянами, поліпшення умов їхньої життє-
діяльності згідно з Конвенцією про права осіб 
з інвалідністю 

2012-2020 

Державна цільова соціальна програма 
«Молодь України» на 2016-2020 роки, за-
тверджена Постановою КМУ від 
18.02.2016 № 148 

Створення сприятливих умов для розвитку і 
самореалізації української молоді, формуван-
ня її громадянської позиції та національно-
патріотичної свідомості 

2016-2020 

Державна цільова соціальна програма роз-
витку фізичної культури і спорту на період 
до 2020 року, затверджена Постановою 
КМУ від 01.03.2017 № 115 

Визначення провідної ролі фізичної культури і 
спорту як важливого фактору здорового спо-
собу життя, профілактики захворювань, фор-
мування гуманістичних цінностей, створення 
умов для всебічного гармонійного розвитку 
людини, сприяння досягненню фізичної та 
духовної досконалості людини 

2017-2020 

Державна цільова програма з медичної, 
фізичної реабілітації та психосоціальної 
реадаптації постраждалих учасників Рево-
люції Гідності, учасників антитерористич-
ної операції та осіб, які брали участь у 
здійсненні заходів із забезпечення націона-
льної безпеки і оборони, відсіч і стриму-
вання збройної агресії Російської Федера-
ції в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення на період до 
2023 року, затверджена Постановою КМУ 
від 05.12.2018 № 1021 

Забезпечення здійснення заходів з реабілітації 
та реадаптації постраждалих учасників Рево-
люції гідності, учасників антитерористичної 
операції та осіб, які брали участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки 
й оборони, відсіч і стримування збройної аг-
ресії Російської Федерації в Донецькій та Лу-
ганській областях на період до 2023 року 

2018-2023 

Джерело: складено за [14]. 

Серед перелічених у табл. 1 державних цільових програм наведено, крім соціаль-
них, екологічні програми. Аналіз паспортів цих бюджетних програм підтверджує також 
і їхню соціальну спрямованість. Так, Загальнодержавна цільова програма «Питна вода 
України», зважаючи на її мету фактично є турботою про рівень та умови життя, здо-
ров’я населення. Джерела фінансування програми – кошти державного та місцевих бю-
джетів, підприємств питного водопостачання, зовнішніх і внутрішніх запозичень, гран-
тів (міжнародних організацій), коштів міжнародних фондів/програм, благодійних 
внесків. Державна цільова програма радіаційного й соціального захисту населення 
м. Жовті Води на 2013-2022 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 
(КМУ) від 25.06.2012 № 579, має мету, що дозволяє також характеризувати її як соціа-
льно спрямовану. Джерелом фінансування цієї програми є державний бюджет. 
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Враховуючи, що метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалі-
зації державної політики за пріоритетними напрямами розвитку суспільства, окремих 
галузей економіки та адміністративно-територіальних утворень; забезпечення концент-
рації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-
технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших 
проблем [16], державні соціальні програми покликані вирішувати пріоритетні питання 
соціальної політики та соціального розвитку суспільства. Слід зазначити, що формою 
впровадження програмно-цільового методу в Україні є саме реалізація державних ці-
льових програм, а не виключно бюджетних програм, адже інакше це видозмінить влас-
не цільовий принцип методу та перетворить його на різновид кошторисного фінансу-
вання. Тобто державні соціальні програми є практичним втіленням програмно-
цільового методу планування, орієнтованими на вирішення важливих для суспільства 
соціальних цілей на загальнодержавному та місцевому рівнях. 

Аналіз свідчить, що існує певний дисбаланс джерел фінансового забезпечення реа-
лізації державних соціальних програм (табл. 2). Джерелами фінансування є переважно 
державний бюджет (а в останні роки – місцеві бюджети). 

Таблиця 2 
Джерела фінансового забезпечення окремих державних цільових соціальних програм, 

що реалізуються в Україні 

Назва цільової програми Джерела фінансування 
Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конве-
нції про права інвалідів» на період до 2020 року 

Державний і місцеві бюджети 
Інші джерела 

Державна цільова соціальна програма «Молодь України»  
на 2016-2020 рр. 

Державний бюджет 
Місцеві бюджети 
Інші джерела 

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури  
і спорту на період до 2024 року 

Державний бюджет 
Місцеві бюджети  
Інші джерела 

Державна цільова програма з медичної, фізичної реабілітації та психо-
соціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, уча-
сників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення на період до 2023 року 

Державний бюджет 
Місцеві бюджети 
Кошти МБРР (з 2021 р.) 
Інші джерела 

Джерело: складено за паспортами відповідних програм. 

На регіональному/місцевому рівнях формуються цільові соціальні програми, при-
чому їх кількість за останні роки помітно зросла з огляду на активну фазу бюджетної 
децентралізації та підвищення самостійності органів місцевого самоврядування, тери-
торіальних громад. Частина з них – реалізація державних цільових соціальних програм, 
інші – інструмент реалізації соціальної складової стратегічного плану розвитку певного 
адміністративно-територіально утворення. Так, у Дніпропетровській області впродовж 
2019 року реалізовувалось 13 соціальних програм (сім із них реалізується і в 2020-2021 
роках). Прослідковується стала тенденція щодо перенесення дедалі більшої частки фі-
нансування соціальних програм на рівень адміністративно-територіальних утворень. 
Так, у проєкті Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021–2025 роки» та внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України» фінансування програми з Державного 
бюджету взагалі не передбачається (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2021–2025 роки 

Джерела 
фінансування 

Обсяг  
фінансування, 

тис. грн 

У тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

Державний бюджет - - - - - - 
Місцеві бюджети 596 234,2 107 712,9 117 074,0 121 580,9 123 753,1 126 113,3 
Інші джерела 19 263,0 3441,2 3654,5 3848,2 4052,2 4266,9 
Усього 615 497,2 11 1124,1 120 728,5 124 428,1 127 805,3 130 379,2 

Джерело: складено за даними [15]. 

Дані табл. 3 демонструють зростання ролі децентралізованих джерел у фінансовому 
забезпеченні державних соціальних програм, водночас, низькою є частка інших джерел 
фінансування. Таким чином, приклад програми «Молодь України» свідчить, що в умо-
вах бюджетної децентралізації відповідальність за створення можливостей і умов для 
самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя 
повністю перекладається на органи місцевого самоврядування. 

Особливий акцент на фінансове забезпечення державних соціальних програм в Ук-
раїні зумовлюється складнощами в їх фінансуванні, значному недофінансуванні, і в не-
поодиноких випадках – навіть у повному припиненні її реалізації/виконання.  

Відповідно до узагальнених показників звіту про результати виконання Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки (далі – програма) 
за 2019 рік (табл. 4) можемо констатувати, що у зв’язку з проведенням реформи децен-
тралізації збільшилось фінансування з місцевих бюджетів, але економічна криза, спри-
чинена пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями, не дозволила виконати 
планові показники, передбачені програмою у зв’язку з дефіцитом бюджету. 

Таблиця 4 
Фінансування Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  

на 2016–2020 роки у 2019 році 

Джерела 
фінансування 

Річний обсяг фінансування, тис грн 
Відхилення, 

тис. грн 
передбачено  
програмою 

план факт 

Державний бюджет  
(загальний фонд) 

57 470,00 45 406,00 39 750,06 -5655,94 

Місцевий бюджет 60 135,64 107 018,72 100 178,71 -6840,1 
Інші 2117,60 2117,60 2457,21 339,61 
Усього за програмою 119 723,24 154 542,32 142 385,98 -12 156,34 

Джерело: складено за даними [6]. 

Дані табл. 4 свідчать, що не виконано річний обсяг фінансування соціальної програ-
ми «Молодь України» на 2016–2020 роки з державного і місцевих бюджетів, водночас 
фінансування з інших джерел перевищило планові показники на 13,8 %. Загальне фак-
тичне недовиконання у 2019 р. за програмою склало 12 156,34 тис. грн, або 7,9 % від 
запланованого річного обсягу фінансування. Усі заходи програми «Молодь України» на 
2016–2020 рр. здійснювались за бюджетною програмою 3401070 «Здійснення заходів 
державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих 
громадських організацій». Відхилення фактично досягнутих показників у порівнянні із 
плановими в завданнях Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2016–2020 роки відбулося за такими завданнями: «Популяризація та утвердження здо-
рового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді»; «Набуття моло-
дими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розви-
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ток неформальної освіти)», «Створення умов для забезпечення молоді житлом», «За-
безпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій те-
риторії України, та внутрішньо переміщених осіб» і обумовлено також тим, що за раху-
нок місцевих бюджетів до молодіжних заходів було залучено меншу кількість молоді, 
ніж заплановано відповідно до програми. Відхилення фактично досягнутих показників 
у порівнянні із плановими в завданні «Надання фінансової підтримки молодіжним та 
дитячим громадським організаціям» обумовлено тим, що державним замовником (Міні-
стерством культури, молоді та спорту) надано фінансову підтримку меншій кількості 
організацій, ніж було заплановано, оскільки зменшилась кількість учасників (Громадсь-
ка молодіжна організація «Християнська асоціація – YMCA» відмовилася від реалізації 
свого проєкту). Також за рахунок місцевих бюджетів до молодіжних заходів було залу-
чено меншу кількість молоді, ніж заплановано відповідно до програми. Водночас зага-
лом забезпечено виконання запланованої мети та завдань, визначених програмою, у ра-
мках виділених Державним бюджетом України на 2019 р. коштів на реалізацію 
державної політики в молодіжній сфері. 

Слід зазначити, що проблема реалізації/виконання програм є доволі складною. 
Впродовж 2000-2018 рр. жодного року фактичні обсяги фінансування державних цільо-
вих програм не відповідали плановим. Так, у 2018 році виконання планових показників 
загалом становило 33,16 % (при планових показниках 56,41 млрд грн фактичні обсяги 
фінансування становили 18,71 млрд грн) [18]. Звітність про стан виконання державних 
цільових програм за 2019 р. не оприлюднена. 

Одним з елементів виконання державних цільових програм можуть бути інвести-
ційні програми (проєкти), які реалізуються в окремих регіонах/містах/громадах у межах 
державних і регіональних цільових програм за кошти державного бюджету та з інших 
джерел. Ініціювати реалізацію проєктів соціального партнерства місцеві органи влади 
можуть за умови розширення їхніх повноважень та маневру в розпорядженні бюджет-
ними коштами. В Україні для розвитку партнерських відносин між місцевими органами 
влади та бізнесом продовжують формуватися необхідні умови. До них належать: роз-
ширення фінансової самостійності місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи, 
підвищення ролі місцевих податків і зборів у бюджетній забезпеченості виконання пов-
новажень місцевими органами влади, поглиблення децентралізації, формування 
об’єднаних територіальних громад (спільнот) і багато інших. 

У зв’язку з цим місцеві органи влади повинні вирішити такі важливі завдання: розро-
бити якісні соціальні проєкти, необхідні для розвитку соціальної сфери і водночас заохо-
чувати створення ініціативних соціальних проєктів бізнесом. Проєкти, які будуть запро-
поновані бізнесом для реалізації в межах публічно-приватного партнерства, необхідно 
оцінювати в найкоротші терміни з урахуванням їхнього соціального ефекту, впливу на як-
ість життя населення, відповідності стратегічним пріоритетам розвитку регіону. З огляду 
на можливість корупційних ризиків, слід врахувати, що успішність оцінки й реалізації та-
ких проєктів буде залежати від кваліфікації державних службовців (відповідальних за цю 
сферу) і посилення контролю (включаючи громадський) за їхньою діяльністю. 

Узагальнення факторів, які впливають на стан фінансового забезпечення реалізації 
державних соціальних програм, дозволило виокремити серед них найбільш значущі: 

- нестабільність економіки та невизначеність динаміки її розвитку ускладнює розпо-
діл фінансових ресурсів між соціальними програмами з метою якнайповнішого задово-
лення суспільних потреб; 

- недосконалість методики складання програм: нечітке визначення цілей, завдань, 
результативних показників, не розробленість оцінки ефективності програм, що в підсу-
мку призводить до неефективного витрачання коштів; 
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- розбіжність між фактичним фінансуванням програм та плановими програмними 
показниками, що не дозволяє досягти поставлених цілей, отже, результати впроваджен-
ня програм не відповідають очікуваним; 

- безвідповідальність державних замовників і керівників програм за невиконан-
ня/несвоєчасне виконання програм, недосягнення цілей та неспішність/пасивність у 
підготовці звітів. До сьогодні важливою невирішеною проблемою залишається оцінка 
ефективності виконання державних цільових програм (враховуючи їх специфіку). Та-
кож усупереч законодавству заключні звіти, що мають містити основні дані про про-
граму (її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та дже-
рела фінансування програми, виконання завдань і заходів, оцінку ефективності 
виконання програми) своєчасно не оприлюднюються та не розміщуються на вебсайті як 
замовників, так і виконавців; 

- методична, інформаційна, організаційна неузгодженість затверджених до реалізації 
програм; 

- інституційна обмеженість джерел фінансування соціальних програм; 
- відсутність регулярності здійснення державного фінансового контролю за реаліза-

цією програм; 
- нерозвиненість/слабкість громадського контролю. 
Вирішенню окреслених проблем щодо фінансового забезпечення реалізації держав-

них соціальних програм мають сприяти такі заходи: 
- на стадії розробки державних соціальних програм передбачити їх коригування з 

урахуванням можливих змін макроекономічної ситуації, інституційного середовища та 
рівня і якості життя населення, що сприятиме більш ефективному використанню бюдже-
тних коштів та підвищенню рівня довіри й можливості задіяння інших джерел коштів; 

- запровадження бюджетних правил та закріплення їх у бюджетному законодавстві 
щодо обмеження частки бюджетних коштів у загальному обсязі фінансового забезпе-
чення державних соціальних програм та залучення потенційних джерел фінансового 
забезпечення їх реалізації; 

- винесення на громадське обговорення започаткування місцевих соціальних про-
грам/соціальних проєктів і джерел фінансового забезпечення їх реалізації; 

- визначення переліку типових заходів/напрямів, які мають здійснюватися в рамках 
програм та кількісне/пропорційне обмеження спрямування коштів ті заходи, які найле-
гше здійснити в рамках програми (міжнародний обмін, друк буклетів, брошур та інших 
матеріалів, проведення круглих столів, тощо); 

- підвищення відповідальності замовників програм та керівників програм за належну 
розробку, їх відповідність пріоритетам соціального розвитку, наявність методики оцінки 
ефективності виконання програм, своєчасну підготовку звітності та її відкритість; 

- залучення до розроблення методик оцінки ефективності виконання програм відпо-
відно до їх спрямованості (у нашому випадку – специфіки соціальних програм) наукові 
колективи; 

- запровадження систематичного державного фінансового контролю та аудиту, ство-
рення умов для активізації громадського контролю; 

- удосконалення інституційних умов консолідації зусиль суспільства, бізнесу та 
держави щодо реалізації державних соціальних програм; 

- узгодження державних соціальних програм та інших державних цільових програм, 
реалізація яких частково забезпечує досягнення соціальних цілей для уникнення їх дуб-
лювання; 

- імплементація кращого закордонного досвіду удосконалення фінансового забезпе-
чення соціальних програм; 
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- стимулювання реалізації фінансового потенціалу та фінансових ресурсів приватного 
сектору, коштів зарубіжних країн, міжнародних організацій і фондів, та інших джерел, їх 
консолідація на засадах партнерства, благодійництва, соціальної відповідальності. 

В умовах фінансової нестабільності зростання дефіциту державного, а в останні ро-
ки – і місцевих бюджетів особливої значущості набуває покращення фінансового забез-
печення реалізації державних соціальних програм. Це потребує формування механізму 
диверсифікації та консолідації фінансових джерел їх реалізації, упорядкування формаль-
ної складової інституційного середовища стосовно стимулювання потенційних інвесто-
рів, державно-приватного партнерства, залучення соціально відповідального бізнесу то-
що. Важливим аспектом має стати обґрунтоване формування пріоритетів, їх відповідність 
Цілям сталого розвитку 2030, адаптованим до суспільних потреб та українських реалій. 

Формування інституційних засад фінансового забезпечення реалізації державних 
соціальних програм передбачає створення нових та модернізацію/зміцнення/розвиток 
існуючих форм взаємовідносин між його учасниками, зокрема: інститутів соціальної 
відповідальності, соціального партнерства, інституту довіри, інституту контролю та ін-
ших. Забезпечення довгострокових цілей суспільного розвитку потребує їх інтеграції у 
бюджетний процес. Сучасні умови розвитку соціуму визначають пріоритетні напрями 

вдосконалення/модернізації механізму фінансового забезпечення реалізації соціальних 
програм. Серед них – узгодження соціальної та фінансової (насамперед, бюджетної) по-
літик, забезпечення рівноваги макроекономічних та соціальних показників, посилення 
дієвості інструментів бюджетної політики, зокрема – видатків бюджету, підвищення 
стійкості державних цільових фондів, збалансованості бюджету, підвищення ефектив-
ності державного фінансового контролю, удосконалення механізму планування та про-
гнозування державного та місцевих бюджетів (як доходів, так і видатків). 

Практична реалізація завдань довгострокової Стратегії сталого розвитку 2030 пот-
ребує реалізації ключового принципу фінансової політики: органічного сполучення ри-
нкових механізмів саморегулювання, фінансової підтримки та стимулювання соціаль-
ного розвитку та задіяння ефективних механізмів її реалізації. Система державного 
регулювання і фінансового забезпечення (стимулювання, підтримки) повинна містити в 
собі такі підсистеми: правового забезпечення; фінансово-кредитної підтримки; інфра-
структурного й аналітично-інформаційного забезпечення; страхування; наукового за-
безпечення, фінансової освіти й підвищення кваліфікації тощо. Консолідація джерел 
фінансування соціальних програм має бути націленою на досягнення позитивного соці-
ального ефекту/результату. Для цього необхідний ефективно налагоджений, дієвий, 
динамічний, адаптивний регуляторний механізм фінансового забезпечення реалізації 
державних соціальних програм. 

Надзвичайно важливим аспектом є врахування стратегічних орієнтирів соціальної по-
літики держави. Адже її компетенціями є формування системи цілеспрямованих заходів 
для регулювання відносин між індивідами, різними соціальними групами населення що-
до поліпшення суспільного добробуту, підвищення якості та рівня життя, вільного особи-
стісного розвитку, що сприятиме зростанню ефективності функціонування економіки та 
інших сфер держави. Вагомого значення набуває вдосконалення інституційного середо-
вища, створення інституційних умов формування відповідної моделі, яка ґрунтувати-
меться на інтеграції системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку 
суспільства та адаптивно-регуляторної бюджетної архітектоніки [23; 24]. 

Слід акцентувати, що найдосконаліші механізми фінансового забезпечення реалізації 
державних соціальних програм не матимуть ефекту, якщо зроблено помилки у визначенні 
соціальних пріоритетів у тактичному і стратегічному плані, спрямованості на вирішення 
найбільш актуальних і значущих соціальних завдань. Загалом поступальний динамічний 
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прогресивний соціальний поступ має ґрунтуватися на позитивній тенденції розвитку мо-
жливостей самої людини до збереження, примноження, зміцнення і ефективного викори-
стання свого потенціалу. Водночас державна фінансова політика прогресивного суспіль-
ного розвитку має реалізуватися в руслі тісного взаємозв’язку державних методів 
регулювання з ринковими механізмами, поєднувати активне стимулювання інновацій 
(соціальних, фінансових та інших), створення сприятливого інституційного середовища з 
активізацією інвестиційної та інноваційної діяльності, розвитком економіки. 

Висновки і пропозиції. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити 
такі висновки. Ключовою умовою ефективності функціонування систем забезпечення 
життєдіяльності соціуму служить їх фінансове забезпечення, оскільки фінанси є грошо-
вим виразом реальних господарських процесів і дієвим важелем управління ними. Фі-
нансове забезпечення реалізації державних соціальних програм потребує системного 
підходу, формування механізму залучення додаткових позабюджетних джерел фінансу-
вання державних соціальних програм та активізації соціального інвестування. 

Фінансове забезпечення державних соціальних програм відображає сукупність сус-
пільно необхідних взаємопов’язаних економічних відносин, інструментів, важелів, за-
ходів, які реалізуються державою та відповідними фінансово-економічними інститута-
ми для забезпечення оптимального обсягу, структури джерел фінансування проєктів і 
заходів, регулювання необхідного рівня їх результативності й ефективності. 

Фінансове забезпечення реалізації державних соціальних програм охоплює процес 
як надходження коштів, так і їх цільове результативне використання та має ґрунтувати-
ся на таких принципах: повнота, систематичність, цільова спрямованість, адаптивність, 
адресність, часові обмеження, прозорість, підконтрольність, партнерство. 

Для успішної реалізації бюджетних програм та досягнення запланованих результатів 
необхідно формувати таку фінансово-бюджетну політику в цій сфері, яка упорядковує 
основні фінансові потоки та створює умови мінімізації негативних явищ (помилки, не-
цільове чи не результативне використання коштів тощо) при отриманні та використанні 
фінансових ресурсів і прозорість (загальний доступ до інформації з метою контролю). 

Сучасне фінансове забезпечення державних соціальних програм має здійснюватися 
у тісному взаємозв’язку державних методів регулювання з ринковими механізмами. 
Структура видаткової частини бюджету має адаптуватися до змін макроекономічних 
процесів, пріоритетів фінансової та соціальної політики держави. На дієвість фінансо-
вого та зокрема бюджетного механізму забезпечення реалізації державних соціальних 
програм суттєво впливають інституційні перетворення економіки, фінансові можливос-
ті бюджету, державних цільових фондів, приватних інвесторів, міжнародних та націо-
нальних фінансових та благодійних фондів, грантових джерел тощо. 

У сучасних умовах необхідно використання фінансових механізмів (інструментів) 
залучення бізнесу до вирішення питань локального рівня, приділяючи особливу увагу 
створенню інституційних умов активізації партнерських відносин бізнесу і влади для 
реалізації пріоритетних соціальних програм на основі державно-приватного партнерст-
ва, активізації соціальних інвестицій з урахуванням досвіду країн ЄС. 

У контексті необхідності підвищення ефективності видатків бюджету, результатив-
ності бюджетних програм соціального спрямування важливим є створення сприятливих 
умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення, мотива-
ції до продуктивної праці; інклюзивності економічного середовища.  

Завдання визначення концептуальних засад формування оптимальної моделі фінан-
сового забезпечення загалом та державних соціальних програм зокрема, що стоїть пе-
ред сучасною економічною наукою, передбачає також максимізацію соціально-
економічної ефективності функціонування галузей соціальної сфери, що покликані за-
безпечувати суспільний розвиток, зокрема розвиток людського потенціалу та створення 
умов підвищення якості життя населення. 
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ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Евгения Полищук, Сергей Оникиенко 

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Yevheniia Polishchuk, Serhii Onikienko 

RISKS IMPACT ON THE CONSTRUCTION INDUSTRY  
INVESTMENT POTENTIAL 

Будь-яка підприємницька діяльність перебуває під впливом різноманітних ризиків, настання яких може призве-
сти до зменшення очікуваного прибутку, повної або часткової втрати авансованого капіталу, порушення строків 
введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Зазначимо, що будівельна галузь є однією з найважливіших галузей 
економіки: вона надає робочі місця, стимулює діяльність видобувних компанії, компаній-виробників будівельних ма-
теріалів, компаній, що надають послуги з операцій із нерухомістю тощо. Це, у свою чергу, дає підстави стверджу-
вати, що індустрія будівництва має вагомий внесок у структурі ВВП. Так, в Україні в 2019 році цей показник ста-
новив 2,5 % від ВВП, водночас у країнах Європи він сягає 6 %. Такі факти свідчать, що потенціал для росту 
будівельних компаній є, однак є значні перешкоди, які стримують таке зростання. Інвестиційний потенціал будіве-
льної галузі є важливим. І навіть такий показник, як «Отримання дозволів на будівництво» включений до методоло-
гії Doing Business від Всесвітнього банку, який вимірює можливості ведення бізнесу в різних країнах. Цей індикатор 

відображає загальну кількість процедур, час і грошові витрати, необхідні для будівництва складського приміщення, 
включаючи отримання всіх необхідних ліцензій та дозволів, надання всіх необхідних документів, запит і проходжен-
ня всіх належних перевірок, а також підключення до інженерних мереж. На додаток до цього, у 2019 році «Ведення 
бізнесу» вводить новий показник, індекс якості будівельного контролю, який проводить оцінювання: якості регулю-
ючих актів стосуються будівництва, ефективності контролю за якістю і механізмів безпеки, режимів по відпові-
дальності і страхування, а також вимог до рівню професійної кваліфікації. Беручи до уваги той факт, що за декі-
лька років Україна піднялася у цьому рейтингу з 29-го місця (2006 рік) до 6-го (2020 рік), і цей факт можна 
розглядати як досягнення, проте полегшення отримання дозволів, на жаль, не означає зменшення недобросовісних 
акторів на ринку, які перетворюють будівельну галузь на високоризиковане середовище.  

Ключові слова: ризики; будівельна галузь; інвестиційний потенціал. 
Табл.: 4. Бібл.: 10. 

Любая предпринимательская деятельность находится под влиянием различных рисков, наступление которых 
может привести к уменьшению ожидаемой прибыли, полной или частичной потери авансированного капитала, нару-
шение сроков ввода в эксплуатацию объектов строительства. Отметим, что строительная отрасль является одной 
из важнейших отраслей экономики: она предоставляет рабочие места, стимулирует деятельность добывающих 
компании, компаний-производителей строительных материалов, компаний, предоставляющих услуги по операциям с 
недвижимостью и тому подобное. Это, в свою очередь, дает основания утверждать, что индустрия строительства 
имеет весомый вклад в структуре ВВП. Так, в Украине в 2019 году этот показатель составлял 2,5 % от ВВП, в то же 
время в странах Европы он достигает 6 %. Такие факты свидетельствуют, что потенциал для роста строительных 
компаний есть, однако имеются значительные препятствия, сдерживающие такой рост. Инвестиционный потенци-
ал строительной отрасли важно. И даже такой показатель как «Получение разрешений на строительство» включен 

в методологии Doing Business от Всемирного банка, который измеряет возможности ведения бизнеса в разных стра-
нах. Данный индикатор отражает общее количество процедур, время и денежные затраты, необходимые для стро-
ительства складского помещения, включая получение всех необходимых лицензий и разрешений, предоставление всех 
необходимых документов, запрос и прохождения всех необходимых проверок, а также подключение к инженерным 
сетям. В дополнение к этому, в 2019 году «Ведение бизнеса» вводит новый показатель, индекс качества строительно-
го контроля, проводит оценку: качества регулирующих актов, касающихся строительства, эффективности контроля 
за качеством и механизмов безопасности, режимов по ответственности и страхования, а также требований к уров-
ню профессиональной квалификации. Принимая во внимание тот факт, что за несколько лет Украина поднялась в 
этом рейтинге с 29-го места (2006 год) до 6-е (2020), и это можно рассматривать как достижение, однако, облегче-
ние получения разрешений, к сожалению, не означает уменьшения недобросовестных актеров на рынке, которые пре-
вращают строительную отрасль на высокорискованную среду. 

Ключевые слова: риски; строительная отрасль; инвестиционный потенциал. 
Табл.: 4. Бібл.: 10. 

Any entrepreneurial activity is under the influence of various risks, the occurrence of which can lead to a decrease in 
the expected profit, full or partial loss of the advanced capital, violation of the terms of commissioning of construction ob-
jects. Note that the construction industry is one of the most important sectors of the economy: it provides jobs, stimulates the 
activities of mining companies, the companies producing construction materials, and ones providing services for real estate 
transactions, and the like. This, in turn, gives grounds to assert that the construction industry has a significant contribution 
to the GDP structure.  So, in Ukraine in 2019 this figure was 2.5 % of GDP, at the same time, in European countries it 

 Поліщук Є. А., Онікієнко С. В., 2020 
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reaches 6 %. These facts indicate that there is a potential for the growth of construction companies, but there are significant 
obstacles holding back this growth. The investment potential of the construction industry is important. And even such an 
indicator as "Obtaining building permits" is included in the Doing Business methodology from the World Bank, which 
measures the possibilities of doing business in different countries. This indicator reflects the total number of procedures, time 
and money required for the construction of a warehouse, including obtaining all necessary licenses and permits, providing 
all necessary documents, requesting and passing all necessary checks, as well as connecting to utilities. In addition to this, in 
2019, Doing Business introduced a new indicator, the construction control quality index, which asses the quality of regulato-
ry acts related to the construction, the effectiveness of quality control and safety mechanisms, liability and insurance re-
gimes, as well as the requirements to the professional qualifications level. Taking into consideration the fact that over several 
years Ukraine has risen in this rating from the 29th position (2006) to the 6th one (2020), and this can be considered as an 
achievement, however, facilitating the obtaining of permits, unfortunately, does not mean a decrease of unscrupulous actors 
in the market that transform the construction industry into a high-risk environment. 

Key words: risks; construction industry; investment potential. 
JEL Classification: D81; L74 

Постановка проблеми. Будівельна галузь заслуговує на більшу увагу, щоб змен-
шити невизначеність, яка збільшить ймовірність досягнення цілей різних проєктів у 
будівельній галузі. Діапазон невизначеності відрізняється від проєкту до іншого залеж-
но від обставин проєкту. Існує багато джерел невизначеності, а з іншого боку, можна 
управляти цією невизначеністю, використовуючи деякі інструменти та процеси. Нас-
лідки дій шахраїв призводять до того, що ціла будівельна галузь страждає від недовіри 
з боку інвесторів, а значить недоотримує значні обсяги фінансування. Варто зазначити, 
що не всі ризики мають такий вплив, тому метою цієї статті є визначення ризиків, які 
впливають на інвестиційний потенціал будівельної галузі загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі з управління ризи-
ками у проєктах будівництва присвячено роботи таких вчених, як В. Лівшиц [2], 
М. Забаштанський [1], О. Марченко [5], О. Непомнящий, Т. Митропан [3], Д. Нєвєдров 
[10], В. Сироткин [6], О. Стороженко [7], Ю. Суркова [8], К. Тягай [9]. Однак проблеми 
впливу ризиків на інвестиційний потенціал галузі знайшли фрагментарно відображення 
у працях науковців, тому є потреба в узагальнені цих ризиків та визначення їх впливу 
на розвиток будівельної галузі. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. До невирішених проблем, 
крім потреби в систематизації та узагальненні ризиків, потребує також і систематизація 
відповідей на виклики, що спричинюють відповідні ризики.  

Мета статті. Метою статті є узагальнення переліку ризиків, які впливають на інвес-
тиційний потенціал будівельної галузі, та систематизувати можливі відповіді на них. 

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу проєкту будівництва необхідно роз-
різняти поняття «ризик» і «невизначеність». Ризик має ймовірнісну природу й характе-
ризується вірогідністю неотримання запланованого ефекту (результату) від реалізації 
проєкту або ймовірністю виникнення таких умов, які призведуть до негативних наслід-
ків для всіх або окремих учасників проєкту. Невизначеність – характеристика неповно-
ти і недостатньої якості (неточності) вихідної і розрахункової інформації, яка викорис-
товується для аналізу проєкту [1, c. 203]. 

Ризики впливають на різні показники розвитку будівельної галузі (табл. 1-4). 
Що стосується обсягу виробленої продукції за 2019 р. (табл. 1, а), то тут спостеріга-

ється тенденція щодо незначного переважання інженерних споруд над будівлями жит-
лового і нежитлового призначення.  

Щодо розподілу обсягу виробленої продукції за характером будівництва (табл. 1, б), 
то в 2019 р. значно переважало нове будівництво, реконструкція та технічне переосна-
щення над капітальним чи поточним ремонтом.  

Про зростання обсягів будівельно продукції в 2019 р. свідчать і зростання індексів 
будівельної продукції в порівнянні з 2018 р. (табл. 1, в). Так, індекс зростання житлових 
будівель становив 103 %, а нежитлових – 127 %. Дещо вищим є індекс будівельної про-
дукції (інженерних споруд) – 123 %. 
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Таблиця 1 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році, м2 

  
Січень/ 
January 

Січень-
лютий/ 

January-

February 

Січень-
березень/ 
January-

March 

Січень-
квітень/ 
January- 

April 

Січень-
травень/ 
January- 

May 

Січень-
червень/ 
January- 

June 

Січень-
липень/ 
January-

July 

Січень-
серпень/ 
January-

August 

Січень-
вересень/ 
January-

September 

Січень-
жовтень/ 
January-

October 

Січень-
листопад/ 
January-

November 

Січень-
грудень/ 
January-

December 
Будівництво 7051,4 15549,3 27427,7 39468,0 53008,6 67736,8 83856,2 98960,4 116571,4 133878,2 153239,6 181697,9 
Будівлі 3796,2 8211,4 14200,5 20080,2 26398,8 33577,9 40915,6 47956,4 55338,5 62889,7 70752,6 83589,3 

житлові 1797,6 3887,3 6634,9 9323,0 11997,9 14967,1 18180,4 20820,2 23676,5 26560,1 29315,3 33208,8 
нежитлові 1998,6 4324,1 7565,6 10757,2 14400,9 18610,8 22735,2 27136,2 31662,0 36329,6 41437,3 50380,5 

Інженерні споруди 3255,2 7337,9 13227,2 19387,8 26609,8 34158,9 42940,6 51004,0 61232,9 70988,5 82487,0 98108,6 
Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя  та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 
Таблиця 2 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції у 2019 році, % 

  
Січень 

Січень-
лютий  

Січень-
березень  

Січень-
квітень  

Січень-
травень  

Січень-
червень  

Січень-
липень  

Січень-
серпень  

Січень-
вересень  

Січень-
жовтень  

Січень-
листопад  

Січень-
грудень 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
нове будівництво, реконс-
трукція та технічне пере-
оснащення 

79,3 79,8 79,6 79,3 78,8 77,8 77,2 76,4 75,9 75,5 75,2 74,2 

ремонт (капітальний та 
поточний) 

20,7 20,2 20,4 20,7 21,2 22,2 22,8 23,6 24,1 24,5 24,8 25,8 

Таблиця 3 
Індекси будівельної продукції у 2019 році, % 

  Грудень 2019 р. до листопада 2019 р. Грудень 2019 р. до грудня 2018 р. 2019 р. до 2018 р. 
Будівництво 133,9 107,4 120,0 
Будівлі 154,1 110,2 116,3 
житлові 128,3 103,2 103,0 
нежитлові 168,3 113,4 127,4 
Інженерні споруди 119,0 105,1 123,3 
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Таблиця 4 
Загальна площа будівель (нове будівництво), за видами на початок будівництва у січні-вересні 2019 року 1, м. кв. 

  Усього 
Житлові будівлі 2 12309759 

у тому числі  
будинки одноквартирні 2 211206 
будинки з двома та більше квартирами 12065408 
гуртожитки 33145 
Нежитлові будівлі 3839965 

у тому числі  
готелі, ресторани та подібні будівлі 393493 
офісні будівлі 406121 
будівлі торговельні 825828 
будівлі транспорту та засобів зв’язку 125245 
будівлі промислові та склади 737849 
будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 488007 
будівлі нежитлові інші 863422 

Примітки: 1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупова-
них територій у Донецькій та Луганській областях. 

2. Без урахування даних щодо житлових будівель, відомості по яких відсутні (Постанова КМУ від 13.04.2011 р. № 466 (із змінами та доповненнями)). 
Джерело: складено на основі даних Державної служби статистики [4]. 
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Дані табл. 1, г, свідчать, що у 2019 р. площа житлових будівель (нове будівництво) 
(12 309 759 м2 загальної площі) на початок будівництва у січні-вересні 2019 р. переви-
щувала нежитлові будівлі майже в чотири рази (3 839 965 м2 загальної площі). Причому 
серед житлових будівель суттєво переважали багатоквартирні будинки, а серед нежит-
лових будівель – будівлі торговельні. 

Усе це свідчить про наявність попиту на об’єкти будівництва, а значить, індекси ін-
вестування у цю галузь також збільшаться. Тому є необхідність здійснювати раціональ-
ний ризик-менеджмент будівельних проєктів. 

Реалізація інвестиційних будівельних проєктів в Україні здійснюється в умовах під-
вищеної невизначеності, зумовленої істотно нестабільним характером української еко-
номіки, а також процесами глобального характеру. Як зазначає В. Лівшиц, 
«…такою[авт.] економікою є господарська система, якій притаманні досить різкі і по-
гано передбачувані зміни багатьох макроекономічних показників, динаміка яких не від-
повідає нормальному ринковому циклу, а скоріше властива кризовим або посткризових 
економічних процесів. Найважливішими ознаками нестабільності процесу (в тому числі 
і економічного) є: 

- наявність стійкої, нерідко несприятливою, тенденції до формалізації, яка слабо 
піддається змінам існуючого стану системи; 

- наявність невизначеного майбутнього і критичних значень параметрів, які керу-
ють процесом, нестабільної структури в часі; 

- кінцевий горизонт надійної видимості» [2, c. 61]. 
Якщо інвестор вирішує вкласти кошти в одному напрямку (один об’єкт інвестуван-

ня), то він самостійно піддає себе збільшеному ризику. Обов’язковою умовою здорово-
го інвестування  повинно бути кілька варіантів і напрямів. Для цього потрібно провести 
розрахунок, куди інвестувати більше коштів, а куди – менше. Маючи портфель із різних 
варіантів, інвестор мінімізує ризики і однаково отримує дивідендні виплати. 

Здійснивши серію інтерв’ю з 30 представниками будівельної галузі (менеджери се-
редньої та вищої ланки) в період з 01 січня 2020 р. по 01 вересня 2020 р., нами було уза-
гальнено і виділено такі групи ризиків: 

РИЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 
Так, на цій фазі проєкту може виникнути багато ризиків, які можуть призвести до 

втрати авансованого капіталу. Так, наприклад, 
1) Ризик участі у тендері на виконання будівельного проєкту недосвідчених учасни-

ків. Цій групі ризиків піддаються недосвідчені учасники, яким дозволено взяти участь у 
тендері на виконання будівельних проєктів. Тут є ризики долучення до торгів малоква-
ліфікованих та недосвідчених учасників будівельного процесу. Слід уникати політичних 
факторів та зовнішніх впливів / інтересів. Присудження проєкту недосвідченому учас-
нику торгів буде ризиком для проєкту [10, c. 410].  

2) Ризик некоректно визначеного обсягу роботи. Обсяг роботи повинен бути макси-
мально чітким, однозначним і конкретним. Неправильно визначений обсяг роботи приз-
веде до багатьох прогалин та наслідків змін, які стануть основним ризиком для проєкту. 

3) Ризики подовження строків виконання проєкту. Обсяг роботи за проєктом може 
зростати та ускладнюватися, додаючи більше вимог стейкхолдерам, які вони будуть 
змушені виконувати. Це призведе до ризику подовження строків виконання проєкту. 

4) Ризик зміни законів та нормативних актів, і як наслідок, недотримання їх. Закони 
країни змінюються з часом, і більшість клієнтів не повністю контролюють ці зміни. Се-
рйозна зміна законодавства, наприклад, екологічне законодавство, та інші можуть спри-
чинити серйозний ризик для проєкту. 

5) Забруднення навколишнього середовища. Виникає, якщо проєкт будівництва не 
відповідає екологічним нормам [5, c. 492].  



№ 4(24), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

108 

РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 

1) Ризики нестачі робочої сили та/або некваліфікованої робочої сили 
Деякі підрядники не забезпечують необхідною робочою силою проєкт для його за-

вершення, а також кваліфіковану робочу силу для підвищення ефективності проєкту. Це 
призведе до затримки проєкту, а також втрати прибутку підрядника. 

2) Небезпека недобросовісної поведінки підрядника. Деякі підрядники не надають 
кваліфікованих спеціалістів з охорони праці для керівництва роботою для виконання 
своїх завдань з безпекою, що призводить до травмувань або летальних випадків, що 
пов’язані з порушенням правил охорони праці [7, c. 144].  

3) Недосвідчені дизайнери. Деякі підрядники не винаймають необхідних кваліфіко-
ваних інженерів-проектувальників для виконання детального проектування, як зазначе-
но в контракті, що також спричинює різні ризики. 

4) Ризик коливання товарних цін - це загроза того, що зміна ціни на сировину нега-
тивно вплине на виробника, який використовує цю сировину. Сировиною може бути 
бавовна, пшениця, олія, цукор, мідь, алюміній та сталь. Несподівані зміни цін на товари 
після подання заявки матимуть вплив на витрати та ризик для підрядника [6, c. 110]. 

5) Ризик коливання валют є результатом мінливості обмінного курсу від однієї ва-
люти до іншої. Якщо валюта ціни контракту щодо інших валют змінилася з моменту 
подання тендерної пропозиції до моменту подання рахунку-фактури, це могло б мати 
вплив на вартість та ризик для виконавця. 

РИЗИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ФАЗИ 
1) Ризик невдачі в експлуатації проєкту. 
Якщо під час введення в експлуатацію якесь обладнання не працює. Це призведе до 

затримки проєкту, а також втрати прибутку підрядника. 
2) Вихідний продукт не відповідає специфікаціям: Якщо під час введення в експлуа-

тацію обладнання працює, але не відповідає технічним вимогам. Це призведе до затри-
мки проєкту, а також втрати прибутку підрядника. З іншого боку, повернення коштів 
буде виплачене клієнтові, якщо ціна товари при розміщенні замовлення на покупку ни-
жча за ціну товару при поданні заявки [3, c. 83]. 

Відповідні відповіді на вищезазначені ризики такі: 

ВІДПОВІДІ РИЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 
- Клієнт проводить попередню кваліфікацію учасників торгів перед тим, як надісла-

ти запрошення учасникам торгів. До участі в торгах будуть запрошені лише кваліфіко-
вані учасники торгів. 

- Клієнт повинен провести кілька оглядів проєкту з усіма зацікавленими сторонами 
на додаток до інших досліджень 

- Клієнт розробляє процес управління зміною проекту під час тендеру для контролю 
за будь-якими змінами, запитуваними зацікавленими сторонами проєкту до замовника, 
та на етапі виконання для контролю за будь-якими змінами, запитуваними зацікавлени-
ми сторонами для підрядника. 

- Проєктувальники замовника повинні чітко розмежувати обсяг робіт для підрядника. 
- Проєктувальник замовника повинен дотримуватися правил та вказівок агентства із за-

бруднення навколишнього середовища та доручити підряднику виконувати те саме, щоб 
уникнути будь-яких зіткнень з іншим проєктом під час виконання проєкту підрядником. 

- Проєктувальники замовника повинні проводити обстеження ділянки, щілинну тра-
ншею та топографічну зйомку та геотехнічну зйомку. Це розкриває умови підрядника 
для уникнення будь-яких суперечок у майбутньому [8, c. 259]. 
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ВІДПОВІДІ НА РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 
- Підрядник подає у своєму плані виконання під час подання заявки гістограму ро-

бочої сили, план підряду та список ключового персоналу, а також резюме, щоб замов-
ник міг оцінити здатність підрядника виконати проект. 

- Клієнт повинен зазначити у своєму контракті, що підрядник повинен забезпечити 
працівників служби безпеки для кожної певної кількості робіт, що працюють в одній 
зоні, і підрядник повинен дотримуватися цієї вимоги. 

- Підрядник подає у своєму плані виконання під час подання пропозиції резюме всіх 
провідних інженерів-проєктувальників, а також керівника інженерних робіт, щоб замо-
вник міг оцінити здатність дизайнерів підрядників виконати проєкт. 

- Клієнт повинен включити до свого контракту коливання ціни на товар, щоб усунути 
будь-які несподівані зміни або різницю в ціні товару в місяць подання заявки та місяця 
розміщення замовлення на замовлення. Оплата буде виплачуватися підряднику, якщо ціна 
товару при розміщенні замовлення на купівлю перевищує ціну товару при поданні про-
позиції. З іншого боку, повернення коштів буде виплачене клієнту, якщо ціна товару при 
розміщенні замовлення на покупку нижча за ціну товару при поданні заявки. 

- Клієнт повинен включити до свого контракту коливання валюти для подолання 
будь-яких несподіваних змін курсу валют між валютою контрактної ціни та певними 
валютами в місяць подання заявки та місяця подання рахунку. Оплата буде виплачува-
тися підряднику за обмінним курсом контракту валюти щодо інших валют, зазначених у 
контракті, на момент оплати рахунка-фактури нижча за курс валюти контракту щодо 
інших валют, зазначених у контракті, на момент подання заявки. З іншого боку, повер-
нення буде сплачується клієнту, якщо курс валюти контракту щодо інших валют, зазна-
чених у контракті, на момент оплати рахунка-фактури перевищує курс валюти контрак-
ту щодо інших валют, зазначених у контракті, на момент подання заявки. 

ВІДПОВІДІ НА РИЗИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ФАЗИ 
- Підрядник повинен призначити менеджера із забезпечення якості та інспекторів, 

щоб гарантувати, що постачальники / виробники дотримуються процедури якості. 
Приймально-здавальні випробування повинні брати участь і підрядник, і замовник, щоб 
переконатися, що обладнання / матеріал є прийнятним перед відправленням на місце 
для монтажу [9, c. 167]. 

- Якщо будь-яке обладнання не відповідає вимогам щодо випуску продукції, підря-
дник повинен виправити це за сприяння продавців, або клієнт матиме право застосувати 
покарання, зазначене в контракті. 

Висновки і пропозиції. Управління ризиками - необхідна процедура як для клієнта, 
так і для підрядника. Визначення ризиків під час складання нового контракту та приз-
начення відповідної реакції на кожен виявлений ризик призведе до позитивного впливу 
на проект з точки зору часу, якості та вартості. 

Виділення всіх ризиків, які можуть бути підвищені під час фази подачі та тендеру, 
фази виконання та введення в експлуатацію та фази експлуатації, та призначення пом'як-
шення цих ризиків зменшить кількість суперечок між підрядником та замовником, а та-
кож зменшить ризик для підрядника та замовника. Отже, пом’якшення наслідків управ-
ління ризиками у будівельній галузі сприятиме підвищенню її інвестиційного потенціалу. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO ENSURING THE FINANCIAL STABILITY  
OF BANKS IN CURRENT TRANSFORMATION  

OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT  
Досліджено особливості прямого та зворотного підходу до дослідження фінансової стабільності. Виявлено межі 

континуумів станів фінансової стабільності, фінансової крихкості та фінансової нестабільності. Представлено змі-
стовність базових заходів із формування системи забезпечення фінансової стабільності банків. Наочно подано місце 
стратегічної «пастки» банків за умови одновекторності їхніх цільових орієнтирів. Акцентовано увагу на напрямах 
управління банківською установою та забезпечення її фінансової стабільності – функціональному, ситуаційному та 
процесному. Систематизовано вимоги щодо управління банком у контексті забезпечення його фінансової стабільності 
та на цій підставі сформовано функціональність системи управління фінансовою стабільністю окремого банку. 

Ключові слова: фінансова стабільність; банк; фінансова нестабільність; режими фінансування; системний 
підхід; бізнес-модель функціонування банку; ризики. 

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 10. 

Исследованы особенности прямого и обратного подхода к изучению финансовой стабильности. Выявлено пре-
делы континуума состояний финансовой стабильности, финансовой хрупкости и финансовой нестабильности. 
Представлена содержательность базовых мероприятий по формированию системы обеспечения финансовой ста-
бильности банков. Наглядно представлено место стратегической «ловушки» банков при одновекторности их целе-
вых ориентиров. Акцентировано внимание на направлениях управления банковским учреждением и обеспечения его 
финансовой стабильности – функциональном, ситуационном и процессном. Систематизированы требования по 
управлению банком в контексте обеспечения его финансовой стабильности и на этом основании сформирована 
функциональность системы управления финансовой стабильностью отдельного банка. 

Ключевые слова: финансовая стабильность; банк; финансовая нестабильность; режимы финансирования; си-
стемный подход; бизнес-модель функционирования банка; риски. 

Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 10. 

The peculiarities of direct and reverse approach to the study of financial stability are investigated. The boundaries of the 
continuum states of financial stability, financial fragility and financial instability are revealed. The content of basic measures 
for the formation of a system for ensuring the financial stability of banks is presented. The place of the strategic "trap" of 
banks is clearly presented, provided that their targets are one-vector. Emphasis is placed on the areas of management of a 
banking institution and ensuring its financial stability - functional, situational and procedural. The requirements for bank 
management in the context of ensuring its financial stability are systematized and on this basis the functionality of the finan-
cial stability management system of an individual bank is formed. 

Key words: financial stability; bank; financial instability; financing regimes; system approach; business model of bank 
functioning; risks. 

Fig.: 3. Table: 2. References: 10.  
JEL Classification: G21; E63 

Постановка проблеми. Банківська система будь-якої країни, що сформована як на-
дійна, стійка, стабільна, конкурентоспроможна та незалежна, може повноцінно викону-
вати свої функції, а також розвиватися відповідно до національних інтересів держави. 
Важливою умовою динамічного розвитку економіки країни є забезпечення фінансової 
стабільності банків. До того ж в умовах глобальних дисбалансів, інтегрованості фінан-
сових систем різних країн і постійного впливу ризиків, досягнення фінансової стабіль-
ності банківських установ є також одним із ключових завдань урядів і центральних ба-
нків. Світ невпинно змінюється, оскільки перебуває на межі четвертої промислової 
революції, яка, крім великого потенціалу, спричинить потужні ризики нестабільності, 
зокрема й фінансової. Тому актуальність проблеми фінансової стабільності не знижу-
ється, а навпаки посилюється, а наукове товариство активно досліджує цей феномен.  

 Ткаченко Н. В., Хуторна М. Е., 2020 
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Аналіз досліджень і постановка завдання. Однією з перших фундаментальних 
праць, присвячених вивченню теорії фінансової стабільності, є праця Х. Мінскі [1], те-
оретичні положення якої були в подальшому поглиблені та оприлюднені в основній 
праці науковця [2]. Також вагомий науковий внесок у розвиток методології фінансової 
нестабільності зробили A. Crockett [3], R. Ferguson [4], A. Large [5], G. Schinasi [6]. Се-
ред вітчизняних науковців необхідно відзначити науковий доробок О. Барановського, 
Я. Белінської, В. Биховченка, В. Гейця, А. Кузнєцової, О. Луняков, В. Міщенка, 
Л. Примостки, Т. Смовженко, Т. Унковської та інших, які досліджують рушійні чинни-
ки зародження та розгортання світових фінансово-економічних криз, обґрунтовують 
механізм забезпечення фінансової стабільності економіки та макроекономічної стабіль-
ності загалом, працюють над розробкою науково-методичних підходів своєчасного 
прогнозування, попередження та пом’якшення кризових явищ.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Останніми роками органи 
банківського нагляду посилили свої заходи, спрямовані на забезпечення фінансової 
стабільності банків. Сучасний етап розвитку банківництва, що характеризується активі-
зацією ролі банківських установ у фінансовій економіці, зумовлює потребу у форму-
ванні та продукуванні соціально орієнтованого, процесного, корпоративного менедж-
менту в управлінні банківською діяльністю. За таких умов важливості набуває 
формування моделі стабільного функціонування окремих банків, що актуалізує пошуки 
основних напрямів та інструментів подолання кризових явищ в їхній діяльності та 
сприяє забезпеченню стабільності банків.  

Метою статті є обґрунтування методологічних основ забезпечення фінансової ста-
більності банків. 

Виклад основного матеріалу. Взаємозв’язки та взаємозалежності між окремими 
банками, іншими фінансовими установами, суб’єктами реального сектору економіки, 
домогосподарствами та державою є досить складними і такими, що потребують постій-
ної прискіпливої уваги. З огляду на зазначене, коли йдеться про формування фінансової 
стабільності банківських установ, варто акцентувати увагу на обґрунтованому виборі 
комплексу методологічного інструментарію з метою: 

- по-перше, розбудови такої системи як на рівні окремих банків, так і їх сукупності, 
тобто мезорівні; 

- по-друге, комплексного аналізування загроз фінансовій стабільності банків, іден-
тифікування взаємообумовленостей та взаємозв’язків між ними для вчасного впрова-
дження превентивних заходів щодо формування негативних синергетичних ефектів з 
урахуванням прямих та зворотних зв’язків; 

- по-третє, забезпечення прийняття ефективних рішень, які дозволять як створити 
підґрунтя для безперебійного функціонування банківських установ відповідно до їхніх 
фінансово-стратегічних пріоритетів, так і сприятимуть стабільному функціонуванню 
економічних агентів; 

- по-четверте, підтримання фінансової стабільності банків незалежно від фази еко-
номічного циклу, тобто як в умовах економічного пожвавлення, піднесення і економіч-
ного буму, так і кризового та посткризового періодів. 

Варто зазначити, що теоретична концептуалізація фінансової стабільності перебуває 
на початковому етапі свого розвитку і єдиного її концептуального базису досі ще не 
вироблено. При цьому в сучасній науковій літературі виділяють два теоретичних під-
ходи щодо дослідження фінансової стабільності, а саме прямий та зворотний. Безпере-
чно, говорити про універсальність того чи іншого підходу немає сенсу, оскільки абсо-
лютно виправданим є використання різних напрямів розвитку теоретичного підґрунтя з 
розглядуваної проблематики в контексті вирішення різних наукових завдань фінансової 
стабільності. У табл. 1 узагальнено відмінності прямого та зворотного підходів до дос-
лідження фінансової стабільності. 
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Таблиця 1 
Узагальнення відмінностей у підходах до дослідження фінансової стабільності 

Напрями  
дослідження 

Теоретичні підходи до дослідження фінансової стабільності 
Прямий підхід Зворотний підхід 

Базове поняття, яке 
досліджується. 

Фінансова стабільність Фінансова нестабільність 

Теорії, що викорис-
товуються 

Теорія економічної рівноваги, теорія фінансо-
вої рівноваги; теорія життєвого циклу 

Теорія криз, теорія життєвого 
циклу. 

Сукупність понять, 
на яких формується 
науко-базовий ін-
струментарій 

«Розвиток», «зростання», «адаптаційний поте-
нціал», «безперебійність функціонування», 
«превентивний характер дій суб’єктів» 

«Банкрутство», «криза», «загро-
за», «дисбаланси», «стійкість», 
«поточне протистояння шокам». 

Особливості вирішення окремих наукових завдань, зокрема: 
Формування механі-
зму забезпечення 
фінансової стабіль-
ності 

Орієнтація на методи та інструменти забезпе-
чення, що дозволяють упереджувати зниження 
цільового рівня фінансової стабільності. Своє-
часна реакція на тенденції до накопичення 
дисбалансів. 

Орієнтація на методи та інстру-
менти забезпечення, що дозво-
ляють упереджувати фінансову 
нестабільність, тобто настання 
кризового стану установи шля-
хом запобігання критичному 
накопиченню дисбалансів та 
зниженню їхнього негативного 
впливу 

Оцінка рівня фінан-
сової стабільності 

Передбачає встановлення двох еталонних зна-
чень (максимального та мінімального). Мак-
симальне значення відповідає стану абсолют-
ної фінансової стабільності; мінімальне – 
стану фінансової нестабільності. Рівень фінан-
сової стабільності представляється як інтерва-
льне значення між двома критичними точками 

Передбачає оцінку ймовірності 
дефолтного стану установ. Уста-
нови вважаються фінансово ста-
більними, якщо ймовірність їх 
банкрутства близька до нуля 

Моніторинг і конт-
роль за рівнем фі-
нансової стабільнос-
ті 

Об’єктом уваги є відхилення від заплановано-
го тренду розвитку в межах континууму фі-
нансової стабільності 

Об’єктом уваги є дисбаланси, 
накопичення яких провокує ви-
хід системи з континууму станів 
фінансової стабільності 

Джерело: складено авторами. 

За нашими міркуваннями, на влучний та обґрунтований вибір конкретного підходу 
до дослідження фінансової стабільності банків, впливає стан зовнішнього середовища, 
в якому вони функціонують. Зважаючи на модель економічного циклу, що запропоно-
вана Х. Мінскі у рамках «Гіпотези фінансової нестабільності», зазначається, що вико-
ристання прямого підходу є виправданим у випадку домінування в економіці забезпе-
ченого фінансування, що, зазвичай, має місце, коли цикл ділової активності 
економічних агентів перебуває у фазі пожвавлення. Така гіпотеза пояснюється тим, що 
банківські установи саме у фазі пожвавлення ділової активності виявляють підвищену 
обережність під час укладання фінансових угод та мають схильність до переоцінки ри-
зиків, зокрема фінансових. 

Окрім того, під впливом активізації інвестицій спостерігається зростання націона-
льного доходу. Це призводить до зменшення ризиків як кредиторів, так і позичальників 
та зумовлює поступовий перехід економічних агентів до режиму спекулятивного та по-
нціфінансування. Такий стан речей трансформує ставлення економічних агентів до ри-
зику, а також суттєво знижує адекватність його оцінки. За таких умов кредитні устано-
ви входять у континуум станів фінансової крихкості, який, на нашу думку, також 
можна тлумачити як континуум біфуркаційних станів. 

Зазначимо, що за умови своєчасних, дієвих та ефективних заходів тих чи інших 
суб’єктів забезпечення фінансової стабільності банків відбувається їх повернення до кон-
тинууму станів фінансової стабільності. При цьому важливо відновити/зберегти здат-



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 4(24), 2020 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

115 

ність кредитних установ до продукування кредитних ресурсів, оскільки це сприяє ство-
ренню позитивних зворотних зв’язків, оскільки стабільне функціонування економічних 
агентів стимулює позитивні кількісно-якісні зміни в діяльності кредитних установ. 

Залежно від типу режиму фінансування, які трактуємо за Х. Мінскі, перехід банків-
ських установ від стану фінансової стабільності до фінансової нестабільності можна 
представити за допомогою дескриптивної моделі циклічного їх розвитку. Така модель 
дозволяє означити межі континуумів станів їхньої фінансової стабільності, фінансової 
крихкості та фінансової нестабільності (рис. 1).  

 
Рис. 1. Дескриптивна модель циклічного розвитку банківських установ  

у розрізі типів режимів фінансування за Х. Мінскі 
Джерело: побудовано авторами на основі [7, с. 77-79]. 

Представлена на рис. 1 модель ілюструє межі функціонування фінансової стабіль-
ності банків, а також початок формування та критичного накопичення дисбалансів. 
Останні, на наш погляд, є основною причиною зниження фінансової стабільності бан-
ківських установ. З огляду на зазначене можна констатувати, що методологічним бази-
сом обґрунтування змісту діагностичної компоненти фінансової стабільності має бути 
зворотний підхід для формування інструментів ідентифікації та оцінки дисбалансів, 
значущості їх впливу на рівень фінансової стабільності банків. 

Звідси зрозуміло, що фінансову стабільність банків можна тлумачити через компле-
ксне представлення структурних компонентів, які формують внутрішнє середовище для 
скоординованого функціонування її суб’єктів з метою розроблення та реалізації цілесп-
рямованих рішень щодо захисту її об’єктів від внутрішніх та зовнішніх загроз фінансо-
вій стабільності на основі вибору методів, важелів, інструментів їх виявлення, нейтра-
лізації, мінімізації та протидії, ураховуючи як умови зовнішнього середовища (у тому 
числі, фази економічного циклу), так і вид та рівень системної важливості окремих кре-
дитних установ. 
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Політика банків у сфері забезпечення фінансової стабільності є сполучною ланкою 
між концепцією забезпечення фінансової стабільності банківських установ, яка являє 
собою науково обґрунтовану систему поглядів на процес попередження / адапта-
ції / протидії / мінімізації наслідків внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій стабіль-
ності банків у певній країні, та їхньою стратегією у сфері забезпечення фінансової ста-
більності (рис. 2). 

  
Рис. 2. Зміст базових заходів з формування системи забезпечення  

фінансової стабільності банків 
* ФС – фінансова стабільність банків 
Джерело: розроблено авторами. 

На нашу думку, за умови незмінності цільового орієнтира діяльності банківських 
установ та збереження традиційної, орієнтованої на максимізацію ефективності вико-
ристання капіталу бізнес-моделі, у нових умовах функціонування (посилення регулято-
рних вимог, нова парадигма регулювання, несприятливі економічні умови з погляду 
забезпечення високої рентабельності бізнесу) банки попадуть у стратегічну «пастку». 
Вона насамперед полягає в неможливості, орієнтуючись виключно на показник ROE, 
забезпечити зростання вартості бізнесу в довгостроковій перспективі (рис. 3). 
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Рис. 3. Зміст стратегічної «пастки» банків  

за умови одновекторності їхніх цільових орієнтирів 
Джерело: розроблено авторами з урахуванням [8]. 

З огляду на вищезазначене, видається доцільним говорити про імплементацію ідей 
концепції сталого розвитку в методологію забезпечення фінансової стабільності бан-
ківських установ. Варто зауважити, що рівень її імплементації в діяльність економічних 
агентів, особливо стосовно фінансових посередників, невпинно змінюється. Так, у звіті 
Європейської комісії 1997 року про роль фінансових установ у забезпеченні сталого 
розвитку увага акцентується на тому, що фінансові посередники, незважаючи на те, що 
не належать до «брудних» виробництв, не повинні стояти осторонь процесу забезпе-
чення екостабільності людства [9].  

Сучасна практика доводить, що в теорії та практиці банківництва особливої значу-
щості набувають такі напрями управління банківською установою та забезпечення її 
фінансової стабільності – функціональний, ситуаційний та процесний. Так, функціона-
льний напрямок пов’язаний із окремими елементами аналізу, регулювання та контролю 
в практиці банківської діяльності. У свою чергу, ситуаційний напрям активно пошири-
вся у практиці антикризового управління, управління ліквідністю та прибутковістю. 
Говорячи про процесний напрям у контексті забезпечення фінансової стабільності вар-
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то наголосити на систематичній ідентифікації та управлінні взаємопов’язаними проце-
сами (під останніми варто розуміти будь-яку діяльність банківської установи, у процесі 
якої формуються продукти чи послуги в результаті перетворення вхідних потоків) [10]. 

Ключова перевага процесного напряму над функціональним полягає в безперервно-
сті управління фінансовою стабільністю, що забезпечується поєднанням окремих про-
цесів у межах певної системи, а також при їх комбінуванні та взаємодії. Саме управлін-
ня процесами сприяє швидкому адаптуванню діяльності банківської установи до 
трансформацій зовнішнього та внутрішнього середовищ, а й відповідно і покращенню 
якості своєї діяльності. До речі, побудова ефективної системи управління процесами 
передбачає високий рівень організації їх виконання, і це, у свою чергу, є базисом для 
обґрунтованого внутрішнього контролю та управління операційним ризиком. 

На нашу думку, згідно з процесним підходом до управління фінансовою установою 
загалом, так і створення умов для забезпечення фінансової стабільності банків, можна 
виділити сукупність вимог (табл. 2). 

Таблиця 2 
Систематизація вимог щодо управління банком  

у контексті забезпечення його фінансової стабільності 

Найменування 
окремої складової 

Характеристика вимог до окремої складової процесу 

Продуктова Вимоги до якісних і кількісних продуктів , клієнтської бази та стратегічного роз-
витку банку загалом 

Технологічна Вимоги до технології продукування банківських продуктів/послуг, забезпечуваль-
них процесів та якості формалізованого їх опису тощо 

Організаційна Вимоги до організаційної структури, функціональному розподілу між окремими під-
розділами банківської установи, розмежування обов’язків і відповідальності тощо 

Управлінська Вимоги до формування управлінських документів, організації виконання функцій 
менеджменту; процедурності, якості та ефективності внутрішнього контролю; управ-
ління внутрішніми та зовнішніми ризиками; організації прийняття рішень тощо 

Інформаційна  Вимоги до складу, якості, джерел, способів обробки та зберігання інформації, ви-
моги до організації управління інформаційними потоками 

Кадрова Вимоги до працівників банківської установи, тобто закріплення функціональних 
напрямків, вимоги до навчання і підвищення кваліфікації, встановлення системи 
мотивації працівників 

Клієнтська  Вимоги до забезпечення прозорості процесу для окремого клієнта та інших заці-
кавлених осіб 

Майнова Вимоги до кількісних і якісних характеристик використовуваного обладнання, 
техніки, споруд, транспорту та ін. 

Програмно-
технічна 

Вимоги до засобів обробки та зберігання інформації, тобто програмного забезпе-
чення та ін. 

З табл. 2 виходить, що фінансовій стабільності банку властиві функції генерування 
грошових потоків та забезпечення матеріальної основи функціонування фінансової ус-
танови, формування резервів як для покриття наслідків несприятливих подій, так і для 
досягнення активізації нових напрямів роботи, а також для забезпечення поступального 
фінансово стабільного розвитку за рахунок перерозподілу фінансових потоків. 

Висновки та пропозиції. Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок, 
що фінансова стабільність банку є широким комплексним поняттям, що включає в себе 
розгляд питань фінансово-економічного, організаційного та технічного порядку. Про-
блема забезпечення фінансової стабільності банківських установ вимагає розв’язання 
сукупності завдань: підвищення рівня капіталізації та активів банків, наявність довго-
строкових джерел фінансування банків, формування ефективної системи управління 
різними процесами в середині кожної банківської установи, формування сучасних під-
ходів до управління ризиками та ін. Звідси зрозуміло, що функціональність побудова-
ної системи управління фінансовою стабільністю окремого банку повинна доповнюва-
тися такими функціями: 
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- діагностично-прогнозною (формування системи якісного оцінювання фінансової 
стабільності банківських установ шляхом збору та обробки інформації щодо умов зов-
нішнього середовища та діагностика його поточного / потенційного впливу на здатність 
установи безперервно виконувати свої основні функції, ураховуючи рівень внутрішніх 
дисбалансів; виявлення та оцінка загроз фінансовій стабільності банків, моделювання 
можливих наслідків їх реалізації); 

- балансовою (забезпечення такого рівня збалансованості внутрішнього середовища 
кредитної установи / кредитного сегмента фінансового сектору, що дозволяє протисто-
яти розвитку внутрішніх та впливу зовнішніх загроз фінансовій стабільності забезпе-
чення такого рівня, яка дозволяє протистояти розвитку внутрішніх та впливу зовнішніх 
загроз фінансової стабільності);  

- комунікаційною (налагодження якісного процесу обміну інформацією між суб’єктами 
забезпечення фінансової стабільності банків, тобто своєчасного, об’єктивного, повного);  

- превентивною (провадження в практику діяльності превентивних заходів щодо 
подолання або мінімізації наслідків дії загроз, вибір інструментів та методів для попе-
редження / протидії / мінімізації негативних наслідків їх накопичення та розвитку); 

- гармонізаційною та захисною (досягнення балансу прав і обов’язків споживачів та 
надавачів фінансових послуг на ринку); 

- просвітницькою (підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових пос-
луг банківських установ). 
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF PUBLIC FINANCE  
AS THE MAIN DIRECTION OF THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE 

У статті дано оцінку розвитку фінансової системи України на основі аналізу функціонування публічних 
фінансів. Аналіз структури ВВП України за виробничим методом показав посилення тенденції щодо переважання 
сировинних видів діяльності, а не продуктів переробки та кінцевої продукції. Аналіз показника ВВП України показав 
позитивну динаміку у фактичних цінах у національній валюті та нестабільну поведінку в доларовому еквіваленті. 

На основі побудованого прогнозу на 2021 рік щодо виконання бюджету за доходами та видатками з 
використанням методу експоненційного згладжування визначено, що рівень невиконання плану становитиме 5,4 %, з 
високою імовірністю прогнозується зростання дефіциту зведеного бюджету. Темпи приросту доходів та видатків 
зведеного бюджету мають нестабільний і навіть хаотичний характер, що не може гарантувати високої якості 
формування прогнозу за темпами зміни дохідної та видаткової частини. 

Аналіз структури дохідної частини показав, що 60 % податків становлять внутрішні податки на товари та 
послуги, що характеризує стан економіки України як нестабільний та кризовий. Найбільша за обсягом стаття 
видатків – на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

За період з 2012 по 2019 роки загальна сума сформованого боргу збільшилась більше ніж у 3,8 раза, що також 
засвідчує негативний вплив на розвиток фінансової системи України.  

Ключові слова: фінансова система; публічні фінанси; ВВП; доходи бюджету; видатки бюджету; державний борг. 
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В статье дана оценка развития финансовой системы Украины на основе анализа функционирования публичных 
финансов. Анализ структуры ВВП Украины производственным методом показал усиление тенденции преобладания 
сырьевых видов деятельности, а не продуктов переработки и конечной продукции. Анализ показателя ВВП Украины 
показал положительную динамику в фактических ценах в национальной валюте и нестабильное поведение в долла-
ровом эквиваленте. 

На основе построенного прогноза на 2021 выполнения бюджета по доходам и расходам с использованием ме-
тода экспоненциального сглаживания определено, что уровень невыполнения плана составит 5,4 %, с высокой веро-
ятностью прогнозируется рост дефицита бюджета. Темпы прироста доходов и расходов бюджета носят неста-
бильный и даже хаотичный характер, что не может гарантировать высокое качество формирования прогноза по 
темпам изменения доходной и расходной части. 

Анализ структуры доходной части показал, что 60 % налогов составляют внутренние налоги на товары и 
услуги, что характеризует состояние экономики Украины как нестабильное и кризисное. Наибольшая по объему 
статья расходов - на социальную защиту и социальное обеспечение. 

За период с 2012 по 2019 годы общая сумма долга увеличилась более чем в 3,8 раза, что также свидетельству-
ет о негативном влиянии на развитие финансовой системы Украины. 

Ключевые слова: финансовая система; публичные финансы; ВВП; доходы бюджета; расходы бюджета; 
государственный долг. 
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The assessment of the development of the financial system of Ukraine, based on the analysis of the functioning of public 
finance, is done in the article. An analysis of the GDP structure in Ukraine's by the production method showed the tendency 
for the predominance of raw materials, rather than processed products and final products. Analysis of Ukraine's GDP indica-
tor showed a positive trend in prices in national currency and an unstable tendency in dollar terms. 

Using the exponential smoothing method the forecast of budget revenues and expenses execution for 2021 was made. 
The forecast determined that the level of non-fulfillment of the plan is going to be 5.4 %, the budget deficit is predicted to 
grow with a high probability. The growth rates of budget revenues and expenditures are unstable, it cannot guarantee a high 
quality of forecast for changes in the revenues and expenditures. 

The analysis of the revenue structure showed that 60 % of taxes are internal taxes on goods and services, which charac-
terizes the Ukrainian economy state as unstable. The largest expenditure item is social protection and social security. 

During the period from 2012 to 2019, the total amount of debt increased by more than 3.8 times, which also indicates a 
negative impact on the development of the Ukraine financial system. 

Key words: financial system; public finance; GDP; budget revenues; budget expenditures; public debt. 
Fig.: 9. References: 15.  
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Постановка проблеми. Фінансова система є основою функціонування кожної дер-
жави, виступає інструментом її впливу на соціально-економічний розвиток шляхом пе-
рерозподілу валового внутрішнього продукту. Незважаючи на те, що економічні відно-
сини в Україні мають ринковий характер, а складовими фінансової системи є, зокрема, 
фінанси суб’єктів підприємництва, фінанси домогосподарств та фінансовий ринок, в 
Україні головним важелем регулювання соціально-економічного розвитку держави за-
лишаються публічні фінанси. Отже, оцінка фінансової системи України неодмінно 
пов’язана з дослідженням функціонування публічних фінансів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню аналізу фінансової системи 
присвячено публікації як вітчизняних науковців, серед яких С. Кораблін [7], 
С. Чернявський [12], Ю. Урсакій [14], Т. Момот [8], О. Веретенникова [2], 
В. Письменний [9], M. Ігнатишин [4], так і закордонних науковців: В. Шпотенко [15], 
Ю. Ковалева [6], В. Рябцева [10], Л. Бакуменко [1], Ю. Трифонов [13]. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак питання розвитку 
фінансової системи, що базується на показниках функціонування публічних фінансів, 
залишається недостатньо дослідженим. Це зумовило вибір теми та мету дослідження. 

Метою статті є оцінка розвитку фінансової системи України на основі аналізу фун-
кціонування публічних фінансів. 

Виклад основного матеріалу. Стан фінансової системи (ФС) України на цьому ета-
пі можна охарактеризувати як нестабільний та такий, що значною мірою залежить від 
впливу зовнішніх чинників. Як нам відомо, основними сферами ФС є публічні фінанси, 
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств та фінансовий ринок, 
який забезпечує рух фінансових ресурсів між ними. В Україні, на відміну від країн із 
розвиненими фінансовими ринками роль публічних фінансів є пріоритетною з погляду 
регулювання фінансових потоків.  

Традиційно у складі публічних фінансів виділяють державні та місцеві фінанси та 
відповідно аналізують стан державного та місцевого бюджету, але якщо аналізувати з 
погляду інституційної побудови економіки [5], то до публічних фінансів можна також 
віднести фінанси державних фінансових та нефінансових корпорацій. 

Дослідження фінансових відносин стосується сфери розподілу та перерозподілу 
створеного валового внутрішнього продукту (далі ВВП). Структура ВВП країни харак-
теризує стан економіки загалом та з погляду фінансів відображає потенційні можливос-
ті на рівні економіки стабільно формувати фінансові ресурси та сприяти стабільному 
наповненню дохідної частини державного та місцевих бюджетів, значною мірою визна-
чає пріоритетні напрями використання коштів бюджету, особливо в розрізі стимулю-
вання економічної діяльності [11]. 

Стосовно характеристики економіки України як сировинної, то відповідь на це запи-
тання дає структура ВВП, яка сформована за виробничим методом (рис. 1).  
 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 4(24), 2020 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

123 

 
Рис. 1. Структура ВВП України за виробничим методом 

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України. 

Основними видами економічної діяльності в Україні, які забезпечують формування 
ВВП, є сільське, лісове та рибне господарство, переробна та добувна промисловості, оп-
това та роздрібна торгівля, а також транспорт, поштова та кур’єрська діяльність. Аналі-
зуючи структурні зміни ВВП у динаміці, зазначимо, що протягом 2010–2019 рр. поступо-
во зростає частка сільського господарства з 7,4 % у 2010 до 9 % у 2019, що становить 
понад 20 % приросту. При цьому частка переробної промисловості, сировиною для якої є 
якраз продукція сільського господарства, за аналогічний період поступово скорочується з 
13,2 до 10,8 %, що становить 18 %. Про взаємозв’язок між цими видами діяльності свід-
чить отриманий коефіцієнт парної кореляції на рівні 0,9701. Це свідчить про посилення 
тенденції щодо переважання сировинних видів діяльності, а не продуктів переробки та 
кінцевої продукції. На погіршення ситуації в економіці країни також вказує і скорочення 
частки фінансової та страхової діяльності: якщо в 2010 році вона становила 5,7 %, то в 
2019 році – лише 2,8 %, що серед усіх видів діяльності має найвище значення просідан-
ня – понад 50 %. Найбільше зростання за аналізований період демонструють такі види 
діяльності, як державне управління та оборона – 45 %, діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслуговування – 40 %. Крім того, у структурі ВВП України значну 
питому вагу посідають податки на продукти, виробництво та реалізація яких здійснена 
українськими підприємствами. За аналізований період їхня частка зросла з 11,8 до 
14,2 %, що становить більше ніж 20 % приросту. Щодо ознак сировинної економіки, то 
цю характеристику підтверджує аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі станом на 
початок 2020 року: найбільшу частку у структурі займають зернові культури – 20,9, при 
цьому продукти їх переробки лише 0,4 %, друга позиція належить експорту чорних мета-
лів – 17,2 %, крім того, близько 10 % становить руда, шлак та зола, які також є сирови-
ною, а не продуктом кінцевого споживання. У дослідженні С. О. Корабліна [7], за період 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Податки на продукти
Інші
Освіта
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Операції з нерухомим майном
Фінансова та страхова діяльність
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Переробна промисловість 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство



№ 4(24), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

124 

у 20 років було встановлено, що саме сировинна структура української економіки є одні-
єю з основних причин фінансових криз «час і місце всіх трьох валютних криз визначали-
ся сировинною спеціалізацією України та падінням цін на ключові товари її експорту». 
Така ситуації дозволяє робити висновок, що не стан державного бюджету є причиною 
фінансових криз, а навпаки, він є їхнім наслідком та проявом.  

Формування ВВП України загалом відбувається з різною динамікою, залежно від то-
го, в якій валюті його аналізувати. Динаміка ВВП у національній валюті має висхідну 
тенденцію, при цьому коефіцієнт апроксимації становить 0,985, тобто ймовірність про-
гнозу є досить високою (рис. 2). Але, незважаючи на таку ситуацію, можна констатува-
ти соціально-економічний спад та зниження ділової активності. Не менш важливого 
значення при цьому набуває і сама методика визначення ВВП, яка, на думку 
В. Д. Шпотенко [15], має певні недоліки, а саме не враховує впливу негативних факто-
рів неекономічного характеру, не бере до уваги витрати на проведення дозвілля та на 
покращення якості товарів, а особливо не враховує розмір тіньового сектору економіки, 
який за підрахунками експертів [12; 14; 8], а також на основі розрахунків Міністерства 
економічного розвитку України [3] становить від 20 до 50 % обсягу ВВП, залежно від 
методики, яка використовується. 

 
Рис. 2. Порівняльна динаміка ВВП України в гривні та доларовому еквіваленті 

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України. 

На відміну від динаміки, яку демонструє ВВП у фактичних цінах у національній ва-
люті, динаміка ВВП у дол. США має інший вигляд, та нестабільну поведінку, зокрема в 
2014 році відбулось різке падіння більше ніж на 25 %, яке продовжилось в 2015 році ще 
на 30 %, лише починаючи з 2016 року почалось поступове відновлення та зростання 
обсягу ВВП. В основі такої ситуації різкого падіння української економіки були політи-
чні фактори, зокрема втрата частини території, а саме Автономної Республіки Крим та 
частини Луганської та Донецької областей. Враховуючи такі суттєві коливання протя-
гом аналізованого періоду, побудована поліноміальна крива тренду показала загалом 
падіння обсягу ВВП, водночас величина вірогідності апроксимації на відміну від ВВП у 
національній валюті є незначною – 0,273, що не дозволяє отримати якісний прогноз. 

Враховуючи, що для оцінювання та прогнозування загальної економічної ситуації краї-
ни береться до уваги зведений бюджет, то нами проаналізовано показники формування 
цього бюджету з погляду якості запланованих показників та % виконання зведеного бю-
джету як за доходами, так і за видатками. Результати розрахунків наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка та прогнозні значення показників виконання  

зведеного бюджету України 
Джерело: складено авторами за даними Державної казначейської служби України. 

За аналізований період показники виконання зведеного бюджету України в частині 
формування його доходів в окремі періоди (2007, 2011, 2015-2017 рр.) було повністю 
виконано, і навіть спостерігалось незначне перевиконання. Найбільше недовиконання 
було зафіксовано в 2009 році. При цьому варто наголосити на тому, що для аналізу ви-
користовувались відкориговані планові показники, а не ті, які були передбачені в бю-
джеті в момент його першого затвердження. Фактично кожного року відбувалось таке 
коригування. Натомість якщо аналізувати стан виконання бюджету за видатками, то тут 
ситуація є цілком протилежною, а саме не спостерігається в жодному році показник у 
100 %. За аналізований період середнє значення виконання становить 92,62 %, при цьо-
му мінімальне значення – 85,89 % зафіксовано у 2009 році, що відповідає ситуації з фо-
рмування дохідної частини бюджету, а максимальне значення – 94,79 % – у 2015 р., що 
аналогічно й ситуації щодо дохідної частини зведеного бюджету. Розрахований коефіці-
єнт парної кореляції між двома масивами даних (% виконання зведеного бюджету за до-
ходами та за видатками) становив 0,9394, тобто існує тісна залежність між формуван-
ням дохідної та видаткової частини, що є цілком логічним. Побудований прогноз на два 
наступних періоди щодо виконання бюджету за доходами (показник довірчого інтервалу 
становить 95 %) з використанням методу експоненційного згладжування засвідчив, що 
незважаючи на прогноз виконання в 100 % плану на 2020 рік, у 2021 році відсоток не-
виконання становитиме 5,4 %, при цьому різниця між нижньою та верхньою довірчими 
границями становить понад 18 %, що характеризує ситуацію як таку, що має досить 
значний інтервал між оптимістичним та песимістичним сценарієм, а отже, залежно від 
впливу різних чинників процес виконання бюджету за доходами може мати з високою 
ймовірністю зростання дефіциту зведеного бюджету.  

Аналізуючи отримані прогнозні значення за видатками, отримані за аналогічними 
періодами можна спостерігати значно менший розрив – 10,7 % – між верхньою та ниж-
ньою довірчими границями, що є більш позитивним результатом та майже вдвічі ниж-
чим, ніж по доходах. 

97,5

100,1

94,6

97,5

90,7

85,2

97,5

109,4

104,0

80

85

90

95

100

105

110

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

За доходами
Передбачення
Нижня довірча границя
Верхня довірча границя
Поліноміальна (За доходами)

94,1

95,4

93,890,1

88,4

100,8
99,1

80

85

90

95

100

105

110

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

За видатками
Передбачення
Нижня довірча границя
Верхня довірча границя
Поліноміальна (За видатками)



№ 4(24), 2020 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

126 

Розрахований коефіцієнт кореляції для темпових показників має значення 0,8707, 
тобто підтверджує наявність тісної залежності між цими показниками, але слабшу, ніж 
за показниками виконання. Як свідчить рис. 4, темпи приросту доходів та видатків зве-
деного бюджету мають нестабільний і навіть хаотичний характер, говорити про стійку 
тенденцію не є можливим, до того ж на основі таких показників розраховане значення 
величини вірогідності апроксимації є дуже низьким. Що свідчить про невисоку якість 
формування прогнозу за темпами зміни дохідної та видаткової частини.  

Побудовані прогнозні значення темпів приросту доходів та видатків бюджету підт-
верджують попередньо зроблені висновки, оскільки розбіжність між нижньою та верх-
ньою довірчими границями є досить суттєвими. Як і у випадку з показниками виконан-
ня зведеного бюджету, прогнозні розриви по доходах є значно вищими, ніж прогнозні 
розриви по видатках. 

  

Рис. 4. Динаміка та прогнозні значення темпів приросту доходів  

та видатків зведеного бюджету України 
Джерело: складено авторами за даними Державної казначейської служби України. 

Таким чином, формування дохідної та видаткової частини зведеного бюджету є не-
стабільним та важко прогнозованим. Це пов’язано насамперед із постійними змінами, що 
супроводжують податкову політику з погляду наповнення бюджету, внесеннями різнома-
нітних новацій через перегляд як переліку податків, бази оподаткування, ставок, так і 
процедури їх адміністрування. З погляду формування видаткової частини бюджету, то в 
ній проявляється відсутність системного та стратегічного бачення розвитку економіки 
країни загалом, зміна пріоритетів в економічній політиці в коротких часових інтервалах.  

Оцінюючи співвідношення між доходами державного та місцевого бюджетів, які 
включені до складу зведеного бюджету України, можна відзначити, що в Україні держа-
вний бюджет значно перевищує всі місцеві бюджети сумарно, зокрема на 2019 рік в 
1,8 раза. Аналогічна ситуація при цьому спостерігається і по видатковій складовій. Во-
дночас акцентувати увагу на цьому показнику наразі не є доречним, оскільки в Україні 
нині відбувається адміністративно-територіальна реформа, яка супроводжується і про-
цесами фінансової децентралізації. Після впровадження реформа має змінити співвід-
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ношення, з одного боку, збільшивши дохідну частину місцевих бюджетів, але з іншого – 
переклавши на органи місцевої влади і частину функції щодо формування видаткової 
частини. Це певною мірою буде впливати й на суми міжбюджетних трансфертів.  

Стосовно формування державного бюджету, то аналіз цього процесу було здійснено 
за аналогічний період як і по зведеному бюджету. Динаміка виконання плану надхо-
джень (рис. 5) загалом є стабільною та в середньому за аналогічний період становить 
96,66 % при мінімальному значенні у 82,13 % (2009 р.) та максимальному 108,73 % 
(2015 р.) Розрахований коефіцієнт осциляції, що характеризує співвідношення ступеня 
розмаху варіації до середнього значення по вибірці становив 0,275, це означає, що вибі-
рка більше ніж на 70 % є однорідною. З погляду виконання плану надходжень можна 
відзначити, що найбільш стабільними є виконання планових показників по податкових 
надходженнях, у середньому за аналізований період % виконання становив 96,08 %, при 
мінімальному значенні 83,34 % (2009 рік) та максимальному значенні 101,77 % 
(2011 рік). Коефіцієнт осциляції, по податкових надходженнях становить 0,192, що ха-
рактеризує ці дані як однорідні та підтверджують стабільність формування цієї частини 
надходжень. Враховуючи, що податкові надходження є основним джерелом формування 
дохідної частини державного бюджету, така ситуація є дуже важливою, оскільки забез-
печує відносну стабільність у формуванні Державного бюджету України загалом та йо-
го подальше виконання. 

 
Рис. 5. Динаміка виконання плану надходжень до Державного бюджету України, % 

Джерело: складено авторами за даними Державної казначейської служби України 

Найнижчий коефіцієнт осциляції отримано по внутрішніх податках на товари та по-
слуги – 0,189, це значною мірою пояснює і значення отриманого показника по податко-
вих надходженнях загалом, оскільки саме ці податки, до яких належать податок на до-
дану вартість та акцизи (як на ввезені товари, так і на товари вітчизняного 
виробництва), становлять найбільшу питому вагу серед усіх податкових надходжень, 
про що буде зазначено нижче.  

Крім податкових надходжень, досить стабільною є динаміка виконання плану непо-
даткових надходжень та трансфертів від органів державного управління у вигляді реве-
рсної дотації. 
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Найбільш нестабільною є динаміка виконання доходів у вигляді трансфертів від 
міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ та інших, а також надходжень за 
програмами допомоги урядів іноземних держав, Європейського Союзу та інших. Крім 
того, нестабільною є динаміка доходів, які отримані від операцій із капіталом, що підт-
верджується відповідними мінімальними та максимальними значеннями та коефіцієн-
том осциляції. 

Аналізуючи структуру доходів державного бюджету (рис. 6), можна зауважити, що ос-
новним джерелом їх наповнення є сплата податків, які станом на 2019 рік становлять понад 
80 %, а також неподаткові надходження, питома вага яких становить більше ніж 18 %, від-
повідно на інші надходження припадає близько 2 %, що є несуттєвим показником.  

 
Рис. 6. Динаміка структури доходів державного бюджету України 

Джерело: складено авторами за даними Державної казначейської служби України. 

Враховуючи, що у структурі доходів значну частку займають податкові надходжен-
ня, на рис. 7 подано їхню структуру станом на 2019 рік. Очевидно, що з-поміж усіх по-
датків понад 60 % становлять внутрішні податки на товари та послуги, до яких нале-
жать непрямі податки, на другому місці – податки на доходи на прибуток та на 
збільшення ринкової вартості, їхня частка становить 27 %. Певною мірою така структу-
ра податкових надходжень характеризує стан економіки України як нестабільний та 
кризовий, оскільки у стабільній економіці з високим рівнем рентабельності суб’єктів 
господарювання частка прямих податків, таких як податок на прибуток підприємств та 
податок на доходи фізичних осіб є досить високою. 

Для якісного аналізу формування дохідної частини державного бюджету необхідно 
провести аналіз структурних зрушень у динаміці за аналізований період. У наукових пуб-
лікаціях, присвячених дослідженню структурних змін в економічних явищах найчастіше 
виокремлюють показники динаміки та варіації структурних зрушень [4; 5; 6; 10; 13]. 
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Рис. 7. Структура податкових надходжень до державного бюджету України  

станом на 2019 рік 
Джерело: складено авторами за даними Державної казначейської служби України. 

Не менш важливого значення набуває дослідження і видаткової частини державного 
бюджету. На відміну від формування дохідної частини бюджету, виконання видаткової 
частини є більш стабільним, при цьому найбільш повно виконання за видатками відбу-
валось за напрямами: громадський порядок, безпека та судова влада, розбіжність між 
максимальним (98,82 %) та мінімальним (96,58 %) значенням становить лише 4,17 %; 
освіта – максимальне – 95,2 %, мінімальне – 88,44 %, розбіжність 6,76 %; охорона здо-
ров’я – відповідно 97,86 і 94,58 % з розбіжністю 7,39 %. Найменш стабільним виконан-
ня за аналізований період спостерігається за такими напрямами, як економічна діяль-
ність, за якою в 2009 році відсоток виконання становив менше ніж 65 %; житлово-
комунальне господарство, фінансування цього напряму у 2015 році було мінімальним – 
4,36 % за цим напрямом було визначено найбільшу кількість періодів, в які спостеріга-
лось значне невиконання запланованих витрат, що підтверджує розрахований показник 
середнього значення виконання за аналізований період на рівні 52,6 % та відповідний 
коефіцієнт осциляції – 1,49; охорона навколишнього середовища із середнім значенням 
у 75,34 % та мінімальним обсягом виконання у 2010 році в обсязі 37,76 %. Можна зро-
бити висновок, що протягом усього аналізованого періоду напрями житлово-
комунального господарства та охорони навколишнього середовища фінансувалися за 
залишковим принципом. Важливим напрямом фінансування за кошти державного бю-
джету є видатки на оборону – максимальне невиконання 74 % відбулось у 2009 році, 
водночас починаючи з 2014 року відсоток виконання суттєво зріс, що пов’язано з поча-
тком військового конфлікту на Сході України.  

Загалом ситуація щодо виконання плану по видатках державного бюджету засвідчує 
відсутність передусім довгострокової стратегії розвитку держави, ситуативне вирішен-
ня окремих завдань в умовах перманентності кризових явищ в економіці України.  

Стосовно структури витрат державного бюджету, то варто зазначити, що за аналізо-
ваний період вона досить часто змінювалась, а тому, як і у випадку з доходами держав-
ного бюджету, було проведено аналіз структурних зрушень для того, щоб з’ясувати, 
наскільки послідовною є фінансова політика в країні взагалі та її бюджетна складова 
зокрема. Динаміку структури видаткової частини Державного бюджету України подано 
на рис. 8.  
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Рис. 8. Структура витрат державного бюджету України 

Джерело: складено авторами за даними Державної казначейської служби України. 

Найбільшу питому вагу у структурі видатків за усередненим значенням протягом 
аналізованого періоду мають видатки, у вигляді міжбюджетних трансфертів, їхня частка 
становить у середньому більше ніж 28 %, при максимальному значенні в 32,5 % у 2017 
році. Міжбюджетні трансферти відіграють значну роль у формування публічних фінан-
сів, оскільки є інструментами фінансового вирівнювання, «механізм яких спрямований 
на збільшення дохідної бази бюджетів територій із малим податковим потенціалом або 
надмірними витратами на забезпечення суспільного добробуту» [9]. Тут необхідно зве-
рнути увагу на те, що в Україні на цьому етапі триває адміністративно-територіальна 
реформа, яка, зокрема, передбачає і фінансову децентралізацію, тобто може суттєво 
вплинути на суму і й вагу міжбюджетних трансфертів у структурі державного бюджету. 
«Ефективність міжбюджетних відносин та бюджетного вирівнювання має забезпечува-
тися чітким розмежуванням дохідних і видаткових повноважень, а кожен рівень влади 
повинен мати достатні джерела доходів для реалізації покладених на них функцій. Крім 
того, в умовах реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади, місцеві органи влади мають прагнути до забезпечення фі-
нансової стійкості місцевих бюджетів, що призведе до скорочення бюджетних дисба-
лансів територій, забезпечення максимально можливого наближення надання 
гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача, і, зрештою, сприятиме соціаль-
но-економічному розвитку України» [4].  

Якщо не враховувати міжбюджетні трансферти, то серед усіх видатків державного 
бюджету за функціональним призначенням найбільшу питому вагу аз середніми показ-
никами мають видатки, спрямовані на соціальний захист та соціальне забезпечення на-
селення (19,61 %), що відповідає і максимальному значенню за аналізований період в 
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обсязі 22,83 % (2010 рік), при цьому попри незначні коливання по роках питомої ваги, 
за весь аналізований період саме ця стаття витрат була завжди максимальною. Це свід-
чить про соціальну спрямованість бюджету, а також про наявність значної частини на-
селення, що потребує державної підтримки для досягнення мінімальних соціальних 
стандартів у суспільстві. Максимальна частка витрат на соціальний захист та забезпе-
чення, може характеризувати видатки бюджету з негативного погляду, оскільки свідчить 
про формування не стільки бюджету, спрямованого на розвиток, скільки формування 
бюджету «проїдання».  

Наступна максимальна за обсягом стаття витрат – це є загальнодержавне управлін-
ня, причому її середнє значення за аналізований період становить 13,5 %, але розбіж-
ність між мінімальним (9,01 % у 2008 році) та максимальним (17,87 % у 2015 році) зна-
ченням є однією з найбільших. Причому на відміну від інших статей, витрати на 
загальнодержавне управління мають стійку тенденцію до зростання до 2015 року та по-
ступове, але не значне зниження до 2019 року. Загалом ця стаття витрат за аналізований 
період зросла у 2019 році порівняно з 2007 в 1,7 раза. 

Значну частку також має стаття громадський порядок, безпека та судова влада, яка 
станом на 2019 рік становить понад 13 %. Варто зазначити, що серед усіх статей витрат 
найбільшу негативну тенденцію можна відзначити за напрямом економічна діяльність, 
оскільки протягом аналізованого періоду питома вага цієї статті скоротилась у 2,5 раза – 
з 17 % у 2007 до 6,7 % у 2019 році. Скорочення цієї статті витрат свідчить про суттєве 
зменшення фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку економічного розвитку та 
створення привабливих умов для подальшого зростання.  

За період з 2012 по 2019 рр. загальна сума сформованого боргу (рис. 9) збільшилась 
більше ніж у 3,8 раза, при цьому загальна сума боргу, яка включає державний та гаран-
тований державою борг, станом на кінець 2019 року становить 1 998 300 млн грн. Пи-
тома вага загального боргу у ВВП України досягла свого максимуму у 2016 році – бі-
льше ніж 80 %, а починаючи з 2017 року цей показник поступово зменшується та 
станом на 2019 рік становить 50 %.  

У структурі зведеного боргу протягом аналізованого періоду суттєво переважає сума 
державного боргу, яка протягом аналізованого періоду зросла з 77 % у 2012 до 88 % у 
2019 році та становить у середньому 84,44 %, це означає, що питома вага гарантованого 
державою боргу за відповідний період знизилась на 30 %.Якщо аналізувати структуру 
державного боргу за кредиторами, то поступово структура боргу збільшується на ко-
ристь зовнішнього боргу – в 2019 році майже 60 %, при цьому основними кредиторами 
України є міжнародні фінансові організації – Міжнародний валютний фонд, група Сві-
тового банку, уряди іноземних держав, зокрема США, Канади, Німеччини, Європейсь-
кого банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку тощо.  

Стосовно гарантованого державою боргу, то він здебільшого сформований за зовні-
шніми зобов’язаннями, які включають державні гарантії за позиками, отриманими від 
Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Між-
народного банку реконструкції та розвитку, Європейського співтовариства з атомної 
енергії та інших. Стосовно внутрішнього гарантованого державою боргу, то він перева-
жно створений у вигляді державних гарантій по облігаціях Державної іпотечної устано-
ви, НАК «Нафтогаз України» щодо формування стабілізаційного (резервного) енерге-
тичного фонду, «Укравтодору» щодо фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, за 
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і придбання дорожньої техніки 
та обладнання для дочірніх підприємств ПАТ «Державна акціонерна компанія “Авто-
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мобільні дороги України”», Харківського державного авіаційного виробничого підпри-
ємства Державного авіабудівельного концерну «Антонов», а також заборгованість перед 
державними банками – ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк», ПАТ АБ «Укргазбанк». Фактично держава взяла на себе 
додаткові зобов’язання щодо діяльності державних компаній, але більша частина гаран-
тій, зокрема наданих у 2015–2019 рр., пов’язана з діяльністю підприємств у межах про-
грами підвищення обороноздатності та безпеки держави.  

Якщо розглядати структуру державного боргу за інструментами, то станом на кінець 
2019 року 68 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу пред-
ставлено у вигляді цінних паперів, випущених на внутрішньому ринку – облігацій вну-
трішньої державної позики, та випущених на зовнішньому ринку – облігацій зовніш-
ньої державної позики, інша частина представлена у вигляді позик. Враховуючи, що 
переважна більшість загальної суми боргу представлена у вигляді ринкових фондових 
інструментів у подальшому доречно буде проаналізувати стан фондового ринку країни 
та роль інструментів у його розвитку. 

  

  

Рис. 9. Основні показники стану загального боргу держави 
Джерело: складено авторами за даними Міністерства фінансів України. 
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Висновки і пропозиції. Для формування та розвитку публічних фінансів України як 
одного із базових елементів ФС України необхідно: 

- проведення ефективної регуляторної політики; 
- посилення контролю за ефективністю використання бюджетних коштів; 
- удосконалення архітектури бюджетної системи України в бік збільшення фінансо-

вої самостійності місцевих бюджетів і формування бюджетів розвитку відповідно до 
інвестиційних потреб соціально-економічного розвитку регіонів; 

- підвищення ефективності функціонування державного сектору й управління кор-
поративними правами держави; 

- удосконалення регулювання структурних перетворень засобами бюджетно-
податкових важелів, забезпечення у середньостроковій перспективі інституціалізації та 
підвищення ефективності бюджетних інвестицій; 

- забезпечення збалансованості дохідної та видаткової частини бюджету, забезпече-
ності поточних видатків держави її надходженнями;  

- забезпечення розвитку фондового ринку України; 
- забезпечення наповнення бюджету розвитку за рахунок нерегулярних бюджетних 

надходжень (доходів від приватизації, кредитів тощо); 
- посилення ролі середньострокового і довгострокового планування; 
- удосконалення механізму оцінки економічної ефективності реалізації проєктів, 

джерелом фінансування яких є державний бюджет. 
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ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 
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ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Olena Shyshkina, Pavlo Nahornyi 

EVALUATION OF THE RISK OF BANKRUPTCY OF CREDIT INSTITUTIONS 
У статті запропонована методика оцінки ризику банкрутства кредитних установ України на підставі даних 

публічної фінансової звітності. Виділено 13 ключових показників балансу кредитної установи, які можуть викону-
вати індикативну функцію щодо ризику банкрутства. На підставі даних вибірки з 40 банків (20 – діючі банки, 20 – 
банкрути) запропонована система якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності. Проведено 
кластерний аналіз вибірки і сформована матриця контрольних точок відносних балансових показників для різних 

рівнів ризику банкрутства. Отримана матриця використана під час оцінювання ризику банкрутства для 10 най-
більш надійних банків. Сформовано загальні рекомендації щодо нормалізації структури балансу в разі відхилення 
часток ключових показників від оптимальних значень. 

Ключові слова: банкрутство; кредитні установи; банки; ризик; кластерний аналіз; фінансова безпека; баланс; 
показники балансу; надійність. 

Табл.: 4. Бібл.: 18. 

В статье предложена методика оценки риска банкротства кредитных учреждений Украины на основании 

данных публичной финансовой отчетности. Выделено 13 ключевых показателей баланса кредитного учреждения, 
которые могут выполнять индикативную функцию по отношению к риску банкротства. На основании данных вы-
борки из 40 банков (20 – действующие банки, 20 – банкроты) предложена система качественных признаков высокой 
вероятности банкротства/платежеспособности. Проведен кластерный анализ выборки и сформирована матрица 
контрольных точек относительных балансовых показателей для различных уровней риска банкротства. Полученная 
матрица использована во время оценки риска банкротства для топ-10 наиболее надежных банков. Сформированы 
общие рекомендации по нормализации структуры баланса в случае отклонения долей ключевых показателей от оп-
тимальных значений. 

Ключевые слова: банкротство; кредитные учреждения; банки; риск; кластерный анализ; финансовая безопас-
ность; баланс; показатели баланса; надёжность. 

Табл.: 4. Библ.: 18.  

The article represents a methodology for assessing the risk of bankruptcy of Ukrainian credit institutions on the basis of 
public financial reporting data. 13 key indicators of a credit institution's balance sheet were identified, which can perform an 
indicative function in relation to the risk of bankruptcy. Based on the data from a sample of 40 banks (20 are operating 
banks, 20 are bankrupt), a system of qualitative signs of a high probability of bankruptcy / solvency is proposed. A cluster 

analysis of the sample was carried out and a matrix of control points of relative balance sheet indicators for various levels of 
bankruptcy risk was formed. The resulting matrix was used to assess the risk of bankruptcy for the top 10 most reliable 
banks. General recommendations for the normalization of the balance sheet structure in case of deviation of the shares of key 
indicators from the optimal values have been formulated. 

Keywords: bankruptcy; credit institutions; banks; risk; cluster analysis; financial security; balance sheet; balance sheet 
indicators; reliability. 

Table: 4. References: 18. 
JEL Classіfіcatіon: G21; G33; M21; M40 

Постановка проблеми. У будь-якій економічній системі існує поняття банкрутства, 
під яким можна розуміти повну фінансову неплатоспроможність підприємства (органі-
зації, установи). Банкрутувати можуть як нефінансові установи (наприклад, промислові, 
торговельні та інші підприємства), так і фінансові (наприклад, банки, страхові компанії 
та ін.). Ліквідація фінансово-кредитних установ більш суттєво впливає на національну 
економіку, адже в цьому випадку залучені кошти фізичних та юридичних осіб, а отже, 
фінансові наслідки такого явища, як банкрутство, здані подіяти на значно більшу кіль-
кість зацікавлених суб’єктів економіки.  

Для запобігання такому негативному ефекту слід вміти прогнозувати ймовірність 
банкрутства кредитної установи. Щодо цього існує велика кількість різнопланових ме-
тодик, які використовують дані фінансових показників, що характеризують функціону-
ючих суб’єктів економіки. Але в багатьох випадках такі методики або мають досить об-
межену прогностичну значущість, або вимагають даних управлінського обліку, які 
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відсутні у відкритому доступі. Водночас структура балансу відображає фінансовий стан 
суб’єкта підприємницької діяльності, а отже, може слугувати індикатором діагносту-
вання ризику банкрутства кредитної установи. 

Особливо актуально питання оцінки ризику банкрутства в реаліях нестаціонарної 
української економіки, яка характеризується значною внутрішньою нестабільністю, 
спричиненою цілим комплексом внутрішніх та зовнішніх економічних, політичних, со-
ціальних та інших факторів. Таким чином, нині питання розробки ефективної методики 
оцінки ризику банкрутства за даними балансу є актуальним та практично значущим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Банкрутство як економічне явище дослі-
джувалося на всіх етапах розвитку економічної думки починаючи з античного світу й 
завершуючи науковими здобутками сучасних економічних напрямів економічної теорії. 
Початково йшлося про банкрутство окремих осіб. У такому розумінні це економічне 
явище досліджували Платон, Арістотель, Конфуцій та інші філософи і вчені з усього 
світу. Але з часів зародження класичної політичної економії, одним із фундаторів якої 
виступив А. Сміт, дослідженню банкрутства підприємств (тоді мануфактур) почали 
приділяти значно більше уваги. В умовах сьогодення науковий інтерес до цього явища є 
досить високим, що до того ж пояснюється розгортанням фінансово-економічної кризи 
у світовому масштабі, процесами глобалізації, завдяки яким відбувається суттєва зміна 
галузевої спеціалізації тієї чи іншої країни на виготовленні традиційних для неї видів 
продукції, що супроводжується переміщенням процесів виробництва в напрямку більш 
дешевих ресурсів, пільгових режимів оподаткування тощо. 

На різних щаблях розвитку історії причини, методологію оцінки банкрутства ба-
чили по-різному. У сучасній економічній науці зарубіжних країн стосовно проблеми 
банкрутства вирізняються наукові роботи таких учених, як Е. Варрен, О. Харт, 
Ф. Агіон, Т. Джексон, В. Кантріман, Дж. Мур та інші. В Україні тривалий час панува-
ла командно-адміністративна економіка, а отже, сенсу в дослідженнях банкрутства як 
явища ринкової економіки не було. У сучасних умовах, особливо зважаючи на нестій-
кість економічної ситуації і нестаціонарність вітчизняної економічної системи, нев-
пинно зростає науковий інтерес дослідників до проблем банкрутства та методів його 
оцінки. Серед них хочемо виділити наукові здобутки таких науковців, як С. Сажієнко, 
О. Терещенко, М. Берест, І. Троц, А. Шеремет, І. Бланк, К. Мстоян, О. Мохамад, 
Т. Пепа, В. Федорова, А. Кодрашихін, О. Андрєєва, В. Подольська, О. Базілінська, 
А. Меньшова, А. Герасимович, Н. Гребенюк, Ю. Ребрик, В. Коваленко, Н. Возіянова, 
Н. Голощапов, О. Добровольська, Ю. Холодна та ін. Опрацювання значного обсягу до-
сліджень проблем банкрутства світовими та українськими вченими дає підставу стве-
рджувати, що питання оцінки ризику банкрутства кредитних установ на підставі від-
носних балансових показників є багатогранним та актуальним. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні об-
сяги досліджень українських та закордонних науковців проблеми оцінки ризику банк-
рутства кредитних установ, їхній системний характер, питання визначення ймовірності 
банкрутства на підставі ключових балансових показників залишається недостатньо до-
слідженим. Крім того, у науковій періодиці недостатньо уваги приділено систематизації 
рекомендацій щодо нормалізації структури балансу, які б базувались на врахуванні ри-
зикоформуючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища й діагностуванні ви-
дів ризиків, що спричиняються загрозами навколишнього середовища й рівнем ризиків, 
здатним спричинити значні фінансові втрати. Вищезазначені аспекти дозволили сфор-
мувати мету й основні завдання цього дослідження. 

Мета статті полягає у визначенні якісних ознак високої ймовірності банкрутст-
ва/ платоспроможності, побудові матриці контрольних точок відносних балансових по-
казників для різних рівнів ризику банкрутства та наданні відповідних рекомендацій 
щодо нормалізації структури балансу кредитної установи. 
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Реалізація поставленої мети потребує формулювання і вирішення низки окремих за-
вдань, до яких варто віднести: 

- визначення якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності; 
- побудова матриці контрольних точок відносних балансових показників для різних 

рівнів ризику банкрутства; 
- надання відповідних рекомендацій щодо нормалізації структури балансу банківсь-

кої установи. 
Виклад основного матеріалу. Визначимо ключові балансові показники, які мають 

індикативну функцію оцінки ризику банкрутства. До таких відносимо: 
1) Грошові кошти (ГК). Показник, що визначає обсяг найбільш ліквідного активу 

банку – грошової маси. Частка грошових коштів серед активів безпосередньо впливає 
на фінансову стійкість кредитної установи, адже є важливим фактором забезпечення 
ліквідності [7]. Тому показник частки грошових коштів у структурі балансу може ви-
ступати в ролі індикатора ризику банкрутства. 

2) Зобов’язання кредитних установ (ЗКУ). Операції кредитування/депозитування від-
буваються не тільки по вертикалі «банк – клієнт», а й у площині «банк – банк». Відповід-
но, показник зобов’язань кредитних установ відображає обсяг грошей банку, що перебу-
ває на рахунках інших кредитних установ. Передача прав на користування найбільш 
ліквідними активами негативним чином відображається на ліквідності банку, але прино-
сить додатковий процентний дохід [8; 14]. З огляду на це, показник частки зобов’язань 
кредитних установ у структурі балансу може слугувати індикатором ризику банкрутства. 

3) Зобов’язання клієнтів (ЗК). За своїм змістом показник аналогічний попередньо-
му, тільки стосується не інших кредитних установ, а клієнтів. Фактично цей показник 
відображає обсяг однієї з найхарактерніших банківських операцій – кредитування. 
Зміна частки зобов’язань клієнтів впливає на ліквідність банку, отримувані прибутки, 
а отже, і на фінансову стійкість [3]. Таким чином, показник частки зобов’язань клієн-
тів у структурі балансу може бути використаний як індикативний показник діагносту-
вання ризику банкрутства. 

4) Інвестиційні цінні папери (ІЦП). Під інвестиційними цінними паперами найчас-
тіше розуміють векселі, облігації, акції. Залежно від тривалості, особливостей викорис-
тання, кінцевої мети інвестиційні цінні папери поділяють на такі групи: торгівельні, на 
продаж, до погашення. Активні операції з інвестиційними цінними паперами можуть 
виступати додатковим джерелом прибутку [7]. Отже, показник частки інвестиційних 
цінних паперів у структурі балансу може бути включений у систему показників-
індикаторів ризику банкрутства. 

5) Основні засоби та нематеріальні активи (ОЗ_НА). Показник основних засобів 
відіграє виключну роль для підприємств виробничої галузі. У фінансовій сфері цей по-
казник відіграє меншу роль, об’єднаний із нематеріальними активами [3]. Однак, зва-
жаючи на гіпотетичну важливість цього показника для будь-якого підприємства, вирі-
шено також розглядати показник як індикатор ризику банкрутства. 

6) Зобов’язання перед кредитними установами (ЗпКУ). Антагоністичний змістовно 
показник щодо показника ЗКУ. Відображає загальний обсяг вкладених коштів інших 
кредитних установ – клієнтів аналізованого банку. Може виступати джерелом додатко-
вих прибутків від використання залучених коштів, але призводить до посилення залеж-
ності від інших установ, тому чинить неоднозначний вплив на фінансову стійкість під-
приємства [4]. У будь-якому разі показник частки зобов’язань перед кредитними 
установами у структурі балансу може виступати в ролі індикатора ризику банкрутства. 
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7) Зобов’язання перед клієнтами (ЗпК). Це антагоністичний змістовно показник що-
до показника ЗК. Відображає загальний обсяг вкладених коштів клієнтів у аналізований 
банк. Помірні обсяги зобов’язань перед клієнтами сприяють формуванню основної ма-
си банківських активів, але надмірні обсяги цих зобов’язань чинитимуть великий ризик 
порушення фінансової стабільності через занадто мале покриття зобов’язань власним 
капіталом [14]. У будь-якому разі показник частки зобов’язань перед клієнтами у струк-
турі балансу може бути залучений як показник-індикатор у систему показників, що оці-
нюють ризики банкрутства. 

8) Субординований борг (СБ). Цей показник відображає обсяги менш ризикових дов-
гострокових боргів. Проте обсяги цього показника переважно невеликі. Проте суборди-
нований борг чинить вплив на фінансову стійкість кредитної установи [7], а отже, пока-
зник частки субординованого боргу в структурі балансу може бути використаний у ролі 
індикатора ризику банкрутства. 

9) Резерви за зобов’язаннями (РЗ). Цей показник відображає обсяги резервів, ство-
рених для гарантування наданих банком фінансових зобов’язань, таких як гарантії (ба-
нківські гарантії, акцепти тощо) та зобов’язання з кредитування (овердрафт, непокриті 
акредитиви тощо). Зростання обсягів цього показника опосередковано свідчить про ак-
тивізацію окремих видів банківської діяльності, які впливають на фінансову стійкість 
кредитної установи [4]. Тому показник частки резервів за зобов’язаннями у структурі 
балансу може бути віднесений до індикаторів ризику банкрутства. 

10) Зобов’язання (З). Інтегральний показник, який разом із власним капіталом утворює 
балансову суму. Наявність впливу зміни зобов’язань на фінансову стійкість кредитної ус-
танови очевидна, а сам характер впливу слід окремо розглядати [3]. Показник частки зо-
бов’язань у структурі балансу може виступати в ролі індикатора ризику банкрутства. 

11) Статутний капітал (СК). Цей показник дорівнює сумі номінальних вартостей 
всіх розміщених акцій кредитної установи. Для довільного підприємства утворює знач-
ну частку власного капіталу. Статутний капітал є певною формою гарантії повернення 
кредиторам їхніх коштів. Розміри статутного капіталу безпосередньо та опосередковано 
впливають на фінансову стійкість кредитної установи [7]. Тому показник частки статут-
ного капіталу в структурі балансу може слугувати індикатором ризику банкрутства. 

12) Резервні фонди та резерви переоцінки (Р). Цей показник відображає обсяги 
створених банком резервів для зменшення негативних наслідків зовнішніх змін. Збіль-
шення обсягів резервів сприяє забезпеченню фінансової стійкості та стабільності кре-
дитної установи, її платоспроможності [4]. Саме тому показник частки резервних фон-
дів та резервів переоцінки у структурі балансу може виступати в ролі індикатора ризику 
банкрутства. 

13) Власний капітал (К). Інтегральний показник, який разом із зобов’язаннями 
утворює балансову суму. Наявність впливу зміни власного капіталу на фінансову стій-
кість кредитної установи очевидна, а сам характер впливу слід окремо розглядати [7]. 
Показник частки власного капіталу в структурі балансу може бути використаний як ін-
дикатор ризику банкрутства. 

Проведені нами дослідження ґрунтується на статистичних даних публічної фінансо-
вої звітності кредитних установ України (звіту про фінансовий стан). Було обрано 40 
кредитних установ. Серед них 20 вже ліквідовано або перебувають у стані ліквідації, а 
інші 20 є працюючими нині банками [2]. Для кожного обраного банку визначено базо-
вий рік аналізу, щодо даних якого відбувається основна частина дослідження. З метою 
дослідження не тільки поточного стану, а й динамічних характеристик функціонуючих 
банківських установ, до вибірки також включено дані стосовно кожного банку, що нами 
розглядається, за два попередні роки до аналізу базового року. 
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Основна гіпотеза, відносно якої вивчаються балансові показники – «аналізована 
кредитна установа збанкрутує протягом наступного року». Оскільки значну частку рі-
шень стосовно ліквідації кредитних установ прийнято Національним банком України 
(НБУ) протягом 2016-2017 рр. (при цьому переважає кількість прийнятих рішень у 2016 
році), базовим роком аналізу для банків банкрутів визначено 2015 або 2016 рік залежно 
від конкретного банку. Для всіх працюючих банків, з метою уникнення часового лагу, 
визначено базовим роком аналізу 2015 рік. 

Виокремлені балансові показники розглядаються у двох формах: абсолютній та від-
носній. Абсолютні балансові показники відповідають даним, наведеним у звіті про фі-
нансовий стан банку. Вони є зручними для порівняння загального обсягу діяльності 
працюючих банків та банків-банкрутів, але, одночасно, недостатньо ефективними для 
визначення найменш ризикової структури балансу.  

Вирішити проблему недостатньої ефективності показників, що застосовуються, зда-
тні відносні балансові показники, які розраховуються шляхом ділення абсолютних по-
казників на загальну суму балансу, тобто, по суті, являють собою питому вагу тієї чи 
іншої статті в загальній структурі балансу. 

Більшість виконаних розрахунків було здійснено в системі Microsoft Excel, але ок-
ремі операції, зокрема кластерний аналіз, були виконані в системі STATISTICA 12. 

Так, на основі аналізу описової статистики стосовно відносних та динамічних бала-
нсових показників, було визначено перелік основних якісних ознак банкрутства чи пла-
тоспроможності банків. Під якісною ознакою ми розуміємо деяке твердження стосовно 
балансових показників банку, яке не спирається на певні числові значення. Якісну озна-
ку банкрутства/платоспроможності називатимемо спроможною, якщо її дотримання 
свідчить про певне підвищення загальної ймовірності банкрутства/платоспроможності 
аналізованого банку. Умовою визначення належності якісної ознаки стосовно певного 
балансового показника до певної ймовірнісної групи (банкрутства чи платоспроможно-
сті) є низька варіація відповідного показника в банків цієї групи, а також помітна від-
мінність середнього значення цього показника в банків цієї групи від аналогічного зна-
чення у банків іншої групи (низька варіація гарантує одноманітність значень показника 
для кредитних установ заданої групи). 

Наступним етапом цього дослідження став аналіз динамічних показників. Під дина-
мічним показником ми розуміємо кутовий коефіцієнт трендового рівняння, розрахова-
ного за даними трьох років (базового та двох попередніх). Більше за модулем значення 
динамічного показника свідчить про вираженість тренду; знак динамічного показника 
свідчить про напрям тренду [9]. 

Алгоритм дослідження динамічних показників повністю відповідає алгоритму дос-
лідження відносних показників та завершується визначенням якісних ознак. 

У табл. 1 представлено результат визначення і узагальнення якісних ознак високої 
ймовірності банкрутства чи платоспроможності банківської установи. 

Основним недоліком окреслених якісних ознак є нечіткість їх визначення (відсут-
ність конкретних чисельних характеристик). З метою подолання цього недоліку був 
проведений кластерний аналіз (групування всієї вибірки банків у певні кластери) [12].  

Для кожного кластера визначено ризик банкрутства шляхом підрахунку частки зба-
нкрутованих банків, що належать цьому кластера. Щодо кожного відносного балансо-
вого показника будується трендова функція (на основі ризиків банкрутства для кожного 
кластера, а також середнього значення аналізованого відносного показника для банків 
відповідного кластера). З трендової функції підраховуються орієнтовні значення відно-
сного показника для контрольних точок: 0, 25, 50, 75, 100 %.  
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Таблиця 1 
Якісні ознаки високої ймовірності банкрутства чи платоспроможності банку 

Банкрутство Платоспроможність 
Відносні показники 

Мала частка грошових коштів Мала частка основних засобів та нематеріальних 
активів 

Мала частка зобов’язань кредитних установ Мала частка зобов’язань перед кредитними уста-
новами 

Мала частка інвестиційних цінних паперів Невелика частка статутного капіталу 
Мала частка резервів за зобов'язаннями Помірна частка зобов'язань 
Мала частка резервних фондів та резервів переоці-
нки 
Мала частка власного капіталу 

Динамічні показники (період кризи) 
Стабільність частки грошових коштів & 
Мала частка грошових коштів & 
Невеликі абсолютні обсяги грошових коштів 

Невелике збільшення частки зобов’язань & 
невелике зменшення частки власного капіталу 

Зменшення частки інвестиційних цінних паперів Збільшення частки зобов'язань кредитних установ 
з паралельним зменшенням частки зобов’язань 
клієнтів 
Незначні темпи збільшення частки зобов’язань 
перед клієнтами 
Стабільність частки статутного капіталу 

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 3-8; 10; 11; 15-18]. 

За результатами кластерного аналізу була побудована таблиця контрольних точок 
відносних балансових показників для різних рівнів ризику банкрутства (табл. 2), що 
дозволила оцінити загальний ризик банкрутства для довільного банку на основі струк-
тури балансу за даними публічної фінансової звітності.  

Таблиця 2 
Контрольні точки відносних балансових показників  

для різних рівнів ризику банкрутства, % 

Показник 
Рівень ризику 

0% 25% 50% 75% 100% 
ГК 16,8 14,7 12,6 10,5 8,4 

ЗКУ 11,3 7,1 2,9 -1,3 -5,6 
ЗК 55,2 60,4 65,5 70,7 75,8 

ІЦП 12,0 9,2 6,5 3,8 1,1 
ОЗ_НА 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 
ЗпКУ 2,4 10,5 18,5 26,5 34,5 
ЗпК 59,1 64,6 70,2 75,7 81,3 
СБ 7,7 6,2 4,7 3,3 1,8 
РЗ 0,9 0,6 0,3 0,0 -0,3 
З 82,7 87,4 92,2 96,9 101,7 

СК 5,3 16,2 27,1 38,1 49,0 
Р 2,8 2,2 1,5 0,9 0,3 
К 17,3 12,6 7,8 3,1 -1,7 

Джерело: розроблено авторами. 

Запропоновану методику використано для оцінки ризику банкрутства десяти найна-
дійніших банків України, результати оцінювання рівня ризику яких зведено в табл. 3. 

Можемо бачити, що всі банки-лідери за результатами розрахунку інтегральної оцін-
ки ризику характеризуються прийнятним рівнем банкрутства та не мають великої ймо-
вірності збанкрутувати протягом наступного року. Лише банки ПАТ «Сітібанк» та ПАТ 
«Кредобанк» мають дещо підвищений рівень ризику, що потребує від них зваженого 
удосконалення структури балансу.  
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Таблиця 3 
Ризик банкрутства 10 найнадійніших банків України 

№ Банк Ризик, % 
1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 3,93 
2 ПАТ «Креді Агріколь Банк» 4,22 
3 ПАТ «УкрСибБанк БНП Паріба Груп» 5,84 
4 ПАТ «Державний ощадний банк України» 5,98 
5 ПАТ АБ «Укргазбанк» 9,73 
6 ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 6,22 
7 ПАТ КБ «ПриватБанк» 12,82 
8 ПАТ «Сітібанк» 16,67 
9 ПАТ «ОТП Банк» 9,94 

10 ПАТ «Кредобанк» 22,74 
Джерело: розроблено авторами. 

Вищенаведені результати наукового дослідження дозволили розробити систему ре-
комендацій щодо гармонізації структури балансу. Найбільш ефективні заходи й рекоме-
ндації, запровадження яких потребують вітчизняні банківські установи зведені в 
табл. 4.  

Таблиця 4 
Основні рекомендації щодо гармонізації структури балансу кредитної установи 

у випадку відхилень 
№ Показник Напрям Рекомендації 
1 2 3 4 
1 ГК Збільшення 1) Активне залучення грошових коштів фізичних та юридичних осіб 

у формі депозитів. 
2) Активні операції з іноземною валютою та дохід від них. 
3) Обмеження надмірного та ризикового інвестування. 
4) Пропозиція банківських гарантій. 
5) Розширення сфери послуг. Пропонування додаткових платних 
консультаційних та інформаційних послуг, послуг лізингу тощо. 

2 ЗКУ Збільшення 1) Підтримка позитивної репутації банку. 
2) Пропозиція умов кредитування, вигідних для кредитних установ. 
3) Підтримка активної взаємодії з іншими кредитними установами. 

3.1 ЗК Обмеження 1) Детальна перевірка кредитної історії клієнта. 
2) Обмеження пропозиції невигідних для банку умов кредитування. 
3) Цесія проблемних боргів іншим юридичним чи приватним особам. 

3.2 ЗК Збільшення 1) Популяризація послуг банку. 
2) Спрощення умов для кредитування. 
3) Пропозиція вигідних клієнту умов кредитування. 
4) Обмеження процентної ставки. 
5) Співпраця з підприємствами торговельного сектору. 

4 ІЦП Збільшення 1) Розширення пропозиції боргових цінних паперів. 
2) Придбання цінних паперів інших кредитних установ. 
3) Розширення діяльності з акціями. 

5 ОЗ_НА Зменшення 1) Продаж малоефективних основних засобів та нематеріальних ак-
тивів. 
2) Поступове переформування діяльності за рахунок онлайн-
операцій. 
3) Придбання лише дійсно необхідних основних засобів та нематері-
альних активів. 

6 ЗпКУ Зменшення 1) Пропозиція лише виважених та прибуткових умов депозитування. 
2) Погашення попередньої кредиторської заборгованості. 

7.1 ЗпК Обмеження 1) Пропозиція лише виважених та прибуткових умов депозитування. 
2) Погашення попередньої кредиторської заборгованості. 
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4 

7.2 ЗпК Збільшення 1) Популяризація послуг банку. 
2) Підвищення проценту за депозитом. 
3) Пропозиція вигідних клієнту умов депозитування. 
4) Підтримка позитивної репутації банку. 

8 СБ Збільшення 1) Пропозиція вигідних клієнту умов довгострокових депозитів. 
2) Популяризація послуг банку. 

9 РЗ Збільшення 1) Поширення популярності операцій надання банківських гарантій, 
акцептів, овердрафту тощо. 

10.1 З Обмеження 1) Погашення кредиторської заборгованості. 
2) Розширення власного капіталу. 

10.2 З Збільшення  1) Популяризація послуг банку. 
2) Пропозиція вигідних клієнту умов депозитування. 
3) Підтримка позитивної репутації банку. 

11 СК Зменшення 1) Збільшення інших складових власного капіталу (резервів та інше). 
2) Обмеження утримання коштів на збільшення статутного капіталу. 

12 Р Збільшення 1) Розуміння важливості формування резервних фондів та резервів 
переоцінки. 
2) Утримання коштів з прибутку на формування резервних фондів та 
резервів переоцінки. 

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 11-15]. 

Висновки і пропозиції. Теоретичний аналіз досліджень із проблеми банкрутства 
кредитних установ дозволив виділити ключові відносні показники балансу, які мають 
індикативну функцію оцінки ризику ймовірності банкрутства. На основі проведених 
досліджень структури балансу в частині виокремлених ключових відносних балансових 
показників було сформовано якісні ознаки високої ймовірності банкрутст-
ва/платоспроможності кредитної установи протягом одного року. Кластерний аналіз 
вибірки дозволив визначити числові контрольні точки відносних балансових показни-
ків для різних рівнів ризику банкрутства. Отримані значення були застосовані під час 
аналізу ризику банкрутства 10 найбільш надійних банків України. 

За результатами аналізу отриманих якісних та кількісних ознак визначено основні 
рекомендації щодо гармонізації структури балансу кредитної установи у випадку від-
хилень. Подальша перспектива досліджень полягає в уточненні отриманої методології, 
розширенні переліку ключових відносних балансових показників, дослідженні найбі-
льших гравців фінансового ринку України. 
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БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Елена Панченко, Ольга Маслюк, Алёна Гориленко 

БАНКОВСКИЕ РИСКИ КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Olena Panchenko, Olga Maslyuk, Alona Gorilenko 

BANK RISKS AS AN OBJECT OF INSURANCE IN MODERN CONDITIONS 
У статті розкрито сутність і зміст банківських ризиків та визначено необхідності формування єдиного підхо-

ду до встановлення їх переліку для вирішення наявних суперечностей. На основі аналізу різних підходів до класифіка-
ції банківських ризиків визначено необхідність окремого підходу до їх поділу, залежно від організації страхового за-
хисту банківської діяльності. Крім цього, запропоновано поділяти банківські ризики залежно від видів банківської 
діяльності на операційно-технологічні та фінансові ризики, які при цьому поділяються на основні та похідні фінан-
сові ризики. Відповідно до означеної класифікації, обґрунтовано необхідність поділу видів страхування в банківській 
сфері на страхування банківських ризиків і страхування фінансових ризиків. Розкривається зміст комплексного бан-
ківського страхування (ВВВ) як найважливішого виду убезпечення банківських ризиків у сучасних умовах.  

Ключові слова: банківські ризики; операційно-технологічні ризики; фінансові ризики; банківське страхування; 

комплексне банківське страхування; страхування фінансових ризиків. 
Табл.: 1. Рис.: 2. Бібл.: 11. 

В статье раскрывается сущность и содержание банковских рисков и определяется необходимость формирова-
ния единого подхода к установлению их перечня для решения существующих противоречий. На основе анализа раз-
личных подходов к классификации банковских рисков определена необходимость отдельного подхода к их разделению 
в зависимости от организации страховой защиты банковской деятельности. Кроме этого, предложено разделять 
банковские риски в зависимости от видов банковской деятельности на операционно-технологические и финансовые 

риски, которые при этом делятся на основные и производные финансовые риски. Согласно указанной классифика-
ции, обоснована необходимость разделения видов страхования в банковской сфере на страхование банковских рисков 
и страхование финансовых рисков. Раскрывается содержание комплексного банковского страхования (ВВВ) как 
важнейшего вида страхования банковских рисков в современных условиях. 

Ключевые слова: банковские риски; операционно-технологические риски; финансовые риски; банковское стра-
хование; комплексное банковское страхование; страхование финансовых рисков.  

Табл.: 1. Рис.: 2. Библ.: 11. 

The article reveals the essence and content of banking risks and determines the need to form a unified approach to es-

tablishing their list to resolve existing contradictions. Based on the analysis of various approaches to the classification of 
banking risks, the need for a separate approach to their separation, depending on the organization of insurance coverage of 
banking activities, has been determined. In addition, it is proposed to divide banking risks, depending on the types of banking 
activities, into operational, technological and financial risks, which are further divided into main and derivative financial 
risks. According to this classification, the need to separate the types of insurance in the banking sector into insurance of bank 
risks and insurance of financial risks is substantiated. The content of complex banking insurance (BBB) as the most im-
portant type of insurance of banking risks in modern conditions is revealed. 

Key words: banking risks, operational and technological risks, financial risks, bank insurance, Bankers Blanket Bond, 
financial risk insurance. 

Table: 1. Fig.: 2. References: 11. 
JEL Classification: G21; G22 

Постановка проблеми. Банківська діяльність супроводжується значною кількістю 
ризиків, які можуть не тільки погіршувати результати діяльності банків, а і призводити до 
їх банкрутства. У сучасних умовах суттєво зростає інтенсивність банківських відносин, а 
банківські ризики дедалі частіше здійснюють негативний вплив як на розвиток фінансо-
вого ринку, так і економіку країни. При цьому рівень ризиковості банківських операцій 
дуже високий і суттєво відрізняється від портфеля ризиків банків в інших країнах. 

Тому проблемам управляння банківськими ризиками приділяється значна увага, 
особливо в умовах макроекономічної нестабільності. Важливим є формування комплек-
сної системи управління банківськими ризиками, яка передбачає як урахування вимог 
ризик-менеджменту у процесі прийняття ризиків, так і використання механізму страхо-
вого захисту для убезпечення діяльності банківської установи. 
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Отже, банківська система характеризується слабим захистом від чисельних ризиків, 
а вітчизняна теорія управління банківськими ризиками перебуває в процесі формуван-
ня, тому тема дослідження є актуальною і потребує всебічного та детального вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні проблеми страхування ризиків, 
які виникають у процесі діяльності економічних суб’єктів, а також напрями його вдоско-
налення вивчають як вітчизняні, так і закордонні вчені. Теоретичні та практичні аспекти 
страхування ризиків фінансово-кредитної сфери економіки розглядаються в багатьох 
працях таких науковців, як Т. Артюх, В. Бабенко, Н. Внукова, О. Гаманкова, Т. Говорушко, 
М. Клапків, О. Корват, С. Осадець, Я. Шумелда, Т. Яворська та багатьох інших.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте залишаються не-
узгодженими та дискусійними питання організації страхового захисту ризиків, які ви-
никають у процесі здійснення банківської діяльності. Немає єдиного підходу до тракту-
вання категорій, які використовуються у класифікації видів страхових послуг при 
убезпеченні банківських ризиків, що породжує певні суперечності. 

У науковій літературі класифікація банківських ризиків досить широко представле-
на. Проте для формування оптимальної системи управління банківськими ризиками не-
обхідно не тільки виділити ризики за класифікаційними ознаками, а і згрупувати ризики 
на конкретні групи для організації їх страхового захисту. 

На сьогодні в науковій літературі відсутній єдиний підхід до вибору критеріїв кла-
сифікації ризиків у банківській діяльності. Ученими виділяється велика кількість кла-
сифікаційних ознак, на основі яких розкриваються особливості банківських ризиків. 
Тому в рамках цього дослідження зробимо спробу доповнити вивчену класифікацію ба-
нківських ризиків з погляду їх страхування. 

Мета статті. Основою метою дослідження є розкриття особливостей класифікації 
банківських ризиків, з погляду їх страхування та обґрунтування необхідності вдоскона-
лення банківського страхування в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна банківська система має складну та розгалу-
жену структуру, яка забезпечує розподіл і перерозподіл грошових коштів. Банківські 
установи формують грошово-кредитні відносини з усіма ланками фінансової системи 
та напрямками економічної діяльності, а на їх динаміку впливають різноманітні чинни-
ки. При цьому слід враховувати, що банківська діяльність супроводжується різного ро-
ду ризиками, оскільки практично всі операції, які здійснюються банками, є ризиковими.  

У результаті спостерігається велика кількість проявів банківських ризиків, які скла-
дно розмежувати за окремими ознаками. Саме тому в процесі класифікації банківських 
ризиків виникають різні підходи до їх визначення та поділу. Це також пов’язано з тим, 
що в сучасній фінансовій теорії не сформовано загальновизнаної та вичерпної класифі-
кації банківських ризиків з огляду на необхідність створення системи їх убезпечення. 

Проте необхідно враховувати, що банківські ризики можуть і позитивно впливати на 
фінансові результати діяльності банку, а ризикова діяльність приносити прибуток. Вва-
жається, що чим більший за розміром прибуток планує отримати фінансово-кредитна 
установа, тим вище ризик, оскільки спостерігається прямолінійна залежність між при-
бутковістю банківських операцій і їх ризиковістю.  

Банківський ризик – це ймовірність втрати банківською установою частини своїх 
фінансових ресурсів, недоотримання доходу або збільшення витрат унаслідок прове-
дення банківських операцій та здійснення іншої банківської діяльності. 

Ризик являє собою ймовірну подію, яку можна оцінити кількісно за допомогою ви-
значення можливих втрат. Кількісна оцінка ризику може бути виражена абсолютними і 
відносними показниками. Абсолютне вираження ризику являє собою величину можли-
вих втрат при здійсненні певної банківської операції, а величина ризику у відносному 
вираженні – це відношення розміру ймовірних втрат до одного з показників, що харак-
теризує результат банківської діяльності.  
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Визначення ризику в абсолютних і відносних показниках часто практикується бан-
ками. Переважно в абсолютному вираженні ризик обчислюється для однієї банківської 
операції, а у разі визначення ступеня ризику при здійсненні багатьох банківських опе-
рацій використовуються умовні показники. 

Банківські операції дуже різноманітні і кожній із них властиві особливі риси, що 
ускладнює дослідження окремих критеріїв ризиків. Перелік банківських ризиків суттє-
во розширюється в результаті збільшення та ускладнення банківських послуг, а також 
використання інформаційно-комунікаційних технологій і процесів обробки інформації.  

Велика кількість чинників впливають на появу сукупності банківських ризиків і 
способів їх дослідження. Банківські ризики визначаються різними відхиленнями від 
очікуваних результатів і з’являються під впливом великої кількості чинників, які поді-
ляються на внутрішні і зовнішні. Внутрішні чинники – це результати здійснення бан-
ківських операцій, а також професійний рівень працівників банку. Зовнішні чинники 
включають загальні події, що відбуваються в країні, а саме: макроекономічна нестабі-
льність, мінлива політична ситуація, можливі стихійні лиха та ін.  

Здебільшого основні цілі та завдання політики банків спрямовані на забезпечення 
надійності та безперервності роботи фінансово-кредитної установи й реалізуються че-
рез систему управління банківськими ризиками.  

Управління банківськими ризиками – це складна багаторівнева система, яка перед-
бачає використання різноманітних методів і механізмів ризик-менеджменту. Проте від-
сутня єдина система управління ризиками, яка б була прийнятна для всіх фінансово-
кредитних установ, оскільки вони відрізняються внутрішньою структурою і конкурент-
ними умовами діяльності. Тому кожний банк розробляє власну систему ризик-
менеджменту, відповідно до своїх умов і потреб. Однак ефективні системи управління 
ризиками повинні включати складові, які спрямовані на виявлення ризику та його вимі-
рювання, контроль і моніторинг ризику, а також фінансування ризику за допомогою хе-
джування, диверсифікації ризиків, самострахування та страхування. 

Система управління банківськими ризиками ґрунтується на їх класифікації, оскільки 
це дозволяє ефективно застосовувати відповідні методи управління для кожного з них 
окремо. У літературі використовується велика кількість різних підходів до класифікації 
банківських ризиків. 

У процесі своєї діяльності банківські установи постають перед різними видами ри-
зиків, що відрізняються між собою за сферою виникнення, носієм, місцем і часом похо-
дження, зовнішніми і внутрішніми умовами, що впливають на їхній ступінь, а також на 
методи їх аналізу і способи їх убезпечення. Однак завжди всі види ризиків взаємо-
пов’язані між собою і впливають на результати діяльності банку. 

Так, багато науковців поділяють усі банківські ризики на зовнішні та внутрішні.  
Зовнішні ризики, такі як: макроекономічні, політичні, правові, соціальні та інші, 

здійснюють суттєвий влив на діяльність банку й не піддаються контролю.  
Внутрішні ризики, які виникають у процесі діяльності банківських установ підда-

ються ризик-менеджменту як на рівні окремого банку, так і на рівні банківської системи 
загалом. До внутрішніх ризиків належить кредитний ризик, процентний ризик, депози-
тний ризик, ризик ліквідності та ін. 

Також усі банківські ризики поділяються на ризики, які можна ідентифікувати та 
оцінити (кредитний, ринковий, валютний, відсотковий ризики, ризик ліквідності, ри-
зик операційно-технологічний), і на ризики, які не піддаються ідентифікації та кількі-
сній оцінці і які можна тільки мінімізувати (правовий, стратегічний ризики, ризик 
втрати репутації).  
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У процесі класифікації науковці пропонують поділяти банківські ризики на: основні 
ризики – кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий, відсотковий ризик, ризик недо-
отримання прибутку та неплатоспроможності; додаткові ризики – інфляційний, валют-
ний, політичний ризики і ризик зловживань. 

Залежно від видів операцій, банківські ризики поділяються на ризики активних опе-
рацій і ризики пасивних операцій. За допомогою пасивних операцій банк регулює обся-
ги власних коштів для виконання активних операцій. Управління ризиками активних 
операцій передбачає управління кредитними, грошовими, прибутковими ризиками, ри-
зиком ліквідності та іншими видами ризиків.  

Банківські ризики поділяються також залежно від того, кому надаються банківські 
послуги – фізичним чи юридичним особам, та який вони мають характер – коротко-
строковий чи довгостроковий. 

У банківській практиці використовують підхід до класифікації банківських ризиків, 
який орієнтується на Методичні рекомендації щодо організації та функціонування сис-
тем ризик-менеджменту в банках України, які затверджені Постановою Правління НБУ 
№ 361 від 02.08.2004 р. 

З метою здійснення банківського нагляду НБУ виділяє дев’ять категорій ризику, а 
саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ри-
зик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ри-
зик та стратегічний ризик (табл. 1). Ці категорії не є взаємовиключними і будь-який 
продукт або послуга може наражати банк на декілька ризиків. Однак для зручності ана-
лізу, НБУ виявляє та оцінює ці ризики окремо [3]. 

Таблиця 1 
Класифікація банківських ризиків відповідно до Методики НБУ [3] 

1. Кредитний ризик виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе кредитні зо-
бов’язання, виконати умови фінансової угоди з банком 

2. Ризик ліквідності виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в нале-
жні строки 

3. Ризик зміни процентної 
ставки 

виникає через несприятливі зміни процентних ставок 

4. Ринковий ризик виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів і курсів 
іноземних валют  

5. Валютний ризик виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на 
банківські метали 

6. Операційно-
технологічний ризик 

виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутріш-
нього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів 
оброблення інформації з погляду керованості, універсальності, надійнос-
ті, контрольованості і безперервності роботи 

7. Ризик репутації виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клі-
єнтами, контрагентами, акціонерами або органами нагляду 

8. Юридичний ризик виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нор-
мативно-правових актів, угод,  прийнятої практики або етичних норм   

9. Стратегічний ризик виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію 
рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі 

Таким чином, класифікація банківських ризиків охоплює різні рівні та напрями дія-
льність банківської установи. Відповідно до ознак, покладених в основу класифікації, 
формується ефективна система управління банківськими ризиками.  

Для удосконалення системи управління банківськими ризиками розглянемо види 
банківських ризиків з огляду на забезпечення їх страхового захисту. Тобто розробимо 
класифікацію банківських ризиків з погляду їх убезпечення на страховому ринку та 
відповідно до класичних вимог банківського ризик-менеджменту. Тому для вдоскона-
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лення існуючого підходу до класифікації банківських ризиків, визначимо сутність по-
няття «страхування банківських ризиків» та з’ясуємо, для яких банківських ризиків 
може використовуватись страховий захист. 

Страхування банківських ризиків – це захист майнових інтересів банківської уста-
нови страховою компанією в разі настання страхового ризику, передбаченого догово-
ром страхування чи законом.  

Банківські установи – це економічні суб’єкти, які здійснюють підприємницьку дія-
льність на фінансовому ринку, тому з погляду організації страхового захисту, банківсь-
кі ризики доцільно розглядати у складі підприємницьких ризиків.  

Отже, банківські ризики – це підприємницькі ризики фінансово-кредитної установи 
і їх можна поділити на ризики операційно-комерційної, фінансової та інвестиційної ді-
яльності. Основою ризиків операційно-комерційної діяльності є операційно-
технологічні ризики. 

Операційно-технологічні ризики (ОТР) – це потенційні ризики, що виникають через 
недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або інформа-
ційних технологій і процесів обробки інформації з погляду надійності й безперервності 
роботи. ОТР виникають також через неадекватність стратегії, політики і використання 
інформаційних технологій. До інших аспектів ОТР належить імовірність непередбаче-
них подій, наприклад, пожежі або стихійного лиха. ОТР можуть призвести до фінансо-
вих збитків через помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство, що стало причи-
ною того, що інтереси банку постраждають у випадку, коли працівники банку 
перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції в порушення етичних 
норм або із занадто високим ризиком [3].  

Фінансові ризики посідають особливе місце в системі банківського менеджменту. 
Ці ризики можуть впливати на розміри та структуру активів і пасивів, а також на кінце-
ві результати роботи банківської установи. Їхньою особливістю є те, що у процесі стра-
хування вони поділяються на основні та похідні (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура ризиків банківської установи для організації страхового захисту 

Банківські ризики за видами діяльності 

Операційно-комерційна діяльність  Фінансова та інвестиційна діяльність 

Фінансові ризики (основні) – це ймовірність 
заподіяння шкоди банку  в процесі його фінан-
сової діяльності: 
 кредитний ризик; 
 ризик ліквідності; 
 інвестиційний ризик; 
 інфляційний ризик; 
 валютний ризик; 
 депозитний ризик; 
 відсотковий ризик; 
 ризик прийнятих гарантій.  

Фінансові ризики (похідні): 
- ризик недоотримання прибутку в результаті 
діяльності; 
- ризик зниження рівня рентабельності; 
- ризик збитків внаслідок припинення права 
власності на майно. 

Операційно-технологічні ризики – це ймовір-
ність заподіяння шкоди банку в процесі опера-
ційно-технологічної діяльності, у результаті 
впливу як зовнішніх, так внутрішніх чинників 
(недоліки корпоративного управління та сис-
теми внутрішнього контролю, технічні збої у 
процесі використання інформаційних техноло-
гій і при проведенні фінансових операцій, по-
милки персоналу, шахрайство, пожежа, аварія, 
вибух, стихійні лиха та ін.). 
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Серед фінансових ризиків особливе місце посідають кредитні ризики. Кредитний 
ризик суттєво впливає на ризик усієї банківської діяльності, тому управління кредит-
ним ризиком здійснюється як на рівні банку, так і на рівні позичальника. Тому політика 
управління кредитним ризиком дуже різноманітна й передбачає кредитне резервування 
і обов’язкове страхування кредитних ризиків з боку позичальника, що виокремлює його 
в окрему складову страхового ринку – кредитне страхування, яка входить до страху-
вання фінансових ризиків. 

На основі наведеної класифікації виділимо види страхового захисту банківських ри-
зиків, які існують в страховій практиці. Проте слід зазначити, що поняття страхування 
банківських ризиків не співпадає з класифікацією банківських ризиків.  

З погляду організації страхового захисту діяльності банківської установи, окремо виді-
ляють страхування банківських ризиків і страхування фінансових ризиків, які в свою чергу 
включають кредитне страхування та страхування інших фінансових ризиків (рис. 2).  

 
Рис. 2. Види страхування у банківській сфері 

Отже, страхування банківських ризиків у страховій практиці – це страхування опе-
раційно-технологічних ризиків банківською установою. 

Банківське страхування підвищує імідж фінансово-кредитних установ і забезпечує 
безперервність і надійність їхньої діяльності, а також виступає важливою перевагою у 
процесі конкурентної боротьби в банківській сфері. 

Тому в міжнародній страховій практиці часто використовується поліс ВВВ (Bankers 
Blanked Bond) – комплексного банківського страхування. 

Комплексне банківське страхування – це комплексне страхування банків від усіх 
злочинів, тому захисту підлягають: 

1) злочинні дії щодо активів банківської установи:  
- пограбування, крадіжка третіми особами майна з її приміщення або в процесі пе-

ревезення; 
- зловживання персоналу банку (шахрайство і використання підроблених докумен-

тів, розкрадання цінних паперів зі сховища банку тощо); 
2) електронні та комп’ютерні злочини (Electronic &Computer Crime Policy);  
3) професійна відповідальність співробітників банку (Professional Indemnity Policy) 

[4; 9]. 

Страхування кредитів 
Страхування інвестицій  
Страхування прийнятих гарантій 
Страхування недоотримання прибу-
тку в результаті діяльності 
Страхування зниження рівня рента-
бельності та ін. 

Види страхування в банківській 
сфері страхування  

Страхування фінансових ризиків 

Страхування майна в приміщенні банку 
або в процесі перевезення 
Страхування злочинних дій щодо банку 
Страхування електронних і 
комп’ютерних злочинів 
Страхування професійної відповідаль-
ності співробітників  
Страхування банкоматів і готівки в них 
та ін. 

Страхування банківських ризиків 
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Комплексна програма страхування покриває практично всі збитки, пов'язані зі зло-
чинами проти банку і його майна як третіми особами, так і власними співробітниками. 
Ця програма страхування покриває збитки від пошкодження чи втрати майна не тільки 
у межах банку, а і при інкасації готівки, а також збитки при наданні банківських послуг 
на підставі фальшивих документів, цінних паперів або валюти. Вважається, що значну 
кількість злочинів у банківській сфері скоюють самі співробітники, тому цей вид стра-
хування дуже ефективний засіб захисту банківських установ.  

Об’єктом страхування є майнові інтереси фінансово-кредитної установи, що 
пов’язані з ризиком пошкодження чи знищення рухомого або нерухомого майна, а та-
кож втрат прибутку в результаті ненавмисних чи навмисних протиправних дій праців-
ників у процесі здійснення банківської діяльності. 

Страховими ризиками можуть бути: 
- підробка підпису або протиправні зміни в банківських документів; 
- підробка підпису або протиправні зміни в дорученні на зняття грошей з рахунку, 

прийнятому до оплати банком; 
- збиток у результаті сумлінно здійснюваних операцій (роботи) з цінними паперами, 

які містили підроблений підпис або виявились фальшивими, або були вкрадені; 
- збиток від сумлінного прийняття фальшивих грошових знаків інших країн за умо-

ви, що стандартна перевірка не змогла виявити підробку; 
- збиток від навмисних протиправних дій, скоєних співробітником банку, з метою 

завдання шкоди банку або отримання незаконної фінансової вигоди при видачі креди-
тів і проведенні інших банківських операцій; 

- збиток у результаті крадіжки, пошкодження, знищення цінностей, що знаходяться 
в приміщеннях банку, або під час їх перевезення. 

До страхового поліса ВВВ також включається захист, що забезпечує покриття збит-
ків нанесених фінансово-кредитним установам у результаті комп’ютерних злочинів, 
пошкодження комп’ютерної мережі, пошкодження системи електронного переказу 
грошей та ін. Також забезпечується покриття збитків банків, понесених у результаті 
пошкодження їх комп'ютерної системи вірусом. Проте страхування ризику збитків від 
комп’ютерних злочинів у банку не завжди входить у базове покриття і включається до 
програми за бажанням клієнта. 

Страхування професійної відповідальності співробітників банків убезпечує на випа-
док ненавмисної помилки та недбалості, які були допущені в процесі виконання своїх 
професійних обов’язків.  

Додатково в програму комплексного банківського страхування може включатись 
страхування автомобільного парку і майна банку від вогневих і природних ризиків. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, ризики в банківській діяльності мають 
об’єктивний характер, тому властиві більшості банківських операцій. Під банківськими 
ризиками розуміється ймовірність втрати банком частини своїх ресурсів, недоотриман-
ня прибутку або додаткових витрат у процесі банківської діяльності, а метою управлін-
ня банківськими ризиками є зменшення витрат банку і збільшення його рентабельності.  

Проблема класифікації банківських ризиків відрізняється складністю та потребує 
вирішення, особливо з огляду на необхідність формування ефективного механізму їх 
убезпечення. Для оптимізації процесу управління банківськими ризиками необхідно 
враховувати поділ банківських ризиків, з погляду організації їх страхового захисту.  
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CONCEPTUAL PROVISIONS RATIONALE OF THE ESSENCE  
OF THE CATEGORY «INFRASTRUCTURE» 

У статті ґрунтовно здійснено ретроспективне дослідження сутності та значення категорії «інфраструкту-

ра» з позиції застосування різних концепцій та підходів. Були розглянути такі основні концепції: концепція наклад-

них витрат, інституційна концепція, концепція економічного зростання, маркетингова концепція, розподільна кон-

цепція, логістична концепція. Розгляд цієї категорії відбувався під призмою таких наукових підходів: 

інституціонального, ресурсного, галузевого, системного та структурно-функціонального, а також горизонтально-

го та вертикального. Аналіз цих підходів показав, що всі вони є актуальними та правильними, оскільки поняття 

«інфраструктура» є комплексним, багатоаспектним та складним і характеризує відносини, що виникають у проце-

сі забезпечення розвитку окремих господарських систем в рамках національної економіки. 

Ключові слова: інфраструктура; підхід; концепція; система; економіка. 

Рис.: 7. Бібл.: 53. 

В статье основательно осуществлено ретроспективное исследование сущности и значения категории «инфра-
структура» с позиции применения различных концепций и подходов. Были рассмотрены следующие основные кон-

цепции: концепция накладных расходов, институциональная концепция, концепция экономического роста, марке-

тинговая концепция, распределительная концепция, логистическая концепция. Рассмотрение данной категории 

проходил под призмой таких научных подходов: институционального, ресурсного, отраслевого, системного и 

структурно-функционального, а также горизонтального и вертикального. Анализ данных подходов показал, что 

все они актуальны и правильными, поскольку понятие «инфраструктура» является комплексным, многоаспектным 

и сложным, и характеризует отношения, возникающие в процессе обеспечения развития отдельных хозяйственных 

систем в рамках национальной экономики. 

Ключевые слова: инфраструктура; подход; концепция; система; экономика. 

Рис.: 7. Библ.: 53. 

The article thoroughly examines the essence and significance of the category «infrastructure» from the standpoint of dif-

ferent concepts and approaches. The following basic concepts were considered: the concept of overhead costs, the institu-

tional concept, the concept of economic growth, the marketing concept, the distribution concept, the logistics concept. Con-

sideration of this category took place under the prism of the following scientific approaches: institutional, resource, sectoral, 

systemic and functional, as well as horizontal and vertical. The analysis of these approaches showed that they are all rele-

vant and correct, because the concept of «infrastructure» is complex, multifaceted and complex, and characterizes the rela-

tionships that arise in the process of ensuring the development of individual economic systems within the national economy. 

Keywords: infrastructure; approach; concept; system; economy.  
Fig.: 7. References:53. 

JEL Classification: 017 

Постановка проблеми. Інфраструктура є одним із рушіїв економічного розвитку, йо-
го умовою та, відповідно, і наслідком. На сьогодні складно уявити розвиток будь-якої со-
ціально-економічної системи без наявності її інфраструктури. Інфраструктура відіграє 
ключову роль у забезпеченні стійкого та ефективного розвитку економічних систем у 
державі. Рівень розвитку інфраструктури впливає на інвестиційну привабливість країни, 
окремих галузей та секторів національного господарства, підвищення ділової активності. 
Отже, для сталого соціально-економічного розвитку країни та підвищення її конкуренто-
спроможності ключовою складовою виступає всебічний розвиток інфраструктури.  

Проте при дослідженні теоретичних та методичних положень формування та розви-
тку інфраструктури, пізнання її як окремої економічної системи та категорії виникають 
певні складнощі, пов’язані насамперед із відсутністю єдиного підходу до трактування 

 Садчикова І. В., 2020 
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цієї дефініції. Це зумовлено онтологічною складністю самої інфраструктури як об’єкта 
пізнання, її важливістю, що, відповідно, і привело до появи значної кількості міждис-
циплінарних досліджень її сутності та ролі в розбудові окремих систем. Відповідно, по-
ступово сформувалася значна кількість підходів та концепцій до розгляду змісту інфра-
структури. Це сформувало значний теоретичний доробок науковців у цій сфері. Однак 
окреслений процес також призвів до багатоваріантності наукових положень щодо ви-
значення природи інфраструктури, необхідністю конкретизувати її зміст у контексті ре-
алізації нових досліджень. Отже, актуальними залишаються питання дослідження ін-
фраструктури, обґрунтування її сутності через аналіз сформованих наукових підходів до 
розгляду досліджуваного поняття.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності категорії «ін-
фраструктура» присвячені численні наукові роботи як вітчизняних, так і закордонних 
учених. Серед родоначальників цього напряму досліджень можна виділити таких нау-
ковців, А. Янгсон, П. Розенштейн-Родан, А. Сміт. Надалі науковий пошук щодо дослі-
дження інфраструктурного забезпечення економіки був наявний у роботах 
А. Маршалла, Р. Йохімсена, А. Хіршмана, Д. Карка, В. Жаміна, В. Красовського, 
Б. Краснопольського, П. Бєлєнького, Б. Данилишина, О. Дація, М. Корецького, 
С. Мочерного, В. Попова, В. Федько, Н. Федько та багатьох інших. У роботах цих уче-
них розкривається зміст та особливості різних видів інфраструктури (виробничої, соці-
альної, економічної і т. ін.). Також варто відзначити суттєвий внесок у дослідження сут-
ності цієї категорії таких дослідників, як Н. Балдич, П. Бєлєнький, М. Дубина, 
Н. Іванова, М. Скринько, С. Сонько, О. Стойко, М. Юденко, М. Михайлов та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, попри численні на-
працювання вчених у сфері теоретичного, методичного та прикладного обґрунтування 
сутності інфраструктури як окремого економічного об’єкта, її впливу на розвиток гос-
подарських систем та ролі в розбудові національної економіки, актуальними залиша-
ються дослідження концептуальних положень змісту та природи категорії «інфраструк-
тура», враховуючи складний та багатоаспектний характер цієї дефініції. Уточнення та 
детального розгляду потребують питання конкретизації наукових підходів до розгляду 
інфраструктури, їх систематизації та виокремлення особливостей. Також актуальними 
залишаються питання щодо обґрунтування універсальної природи інфраструктури.  

Мета статті. Метою статті є виявлення сформованих у науковій літературі концеп-
цій дослідження сутності категорії «інфраструктура», їх вивчення для конкретизації 
природи інфраструктури як універсального явища. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні достеменно не відомо, коли термін «ін-
фраструктура» почав використовуватися при економічних дослідженнях. Сам термін 
«інфраструктура» походить з латинської мови від слів «infa» – нижче «structura» – бу-
дова [5]. Спочатку термін «інфраструктура» використовувався у вживанні військових, 
де означав сукупність допоміжних (тилових) споруд, які задовольняли потреби зброй-
них сил (до таких споруд належали склади боєприпасів та інших військових матеріалів, 
ракетні бази, полігони, військові аеродроми і т. ін.) [29].  

Зарубіжні дослідники, серед яких можна виділити П. Розенштейн-Родана, Г Грубера, 
Дж. Делмона, Р. Нуркса, А. Хіршмана, А. Пізенті, Х. Зіргера, А. Янгсона, П. Самуельсона 
та інших ввели в економічну наукову літературу категорію «інфраструктура» на початку 
ХХ ст. Першість введення в економічну науку терміна «інфраструктура» належить П. Ро-
зенштейн-Родану, який застосував його у своїй праці «Місце та роль інфраструктури в ро-
звиненому та у суспільстві, що розвивається» [31]. У цьому часовому періоді під інфра-
структурою розуміли сукупність базових галузей економіки (транспорт, зв’язок, 
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енергетика), розвиток яких давав економічний ефект, що сприяло залученню інвестиції. 
Учений-економіст Р. Йохімсен запропонував таке визначення цієї категорії: «інфраструк-
тура – це сукупність матеріальних, інституційних та індивідуальних умов, які є в розпоря-
дженні господарських одиниць і відповідають вирівнюванню доходів, пов’язаних з рівною 
продуктивністю факторів, які дають при оптимальному розміщенні ресурсів забезпечити 
повну інтеграцію та, можливо, найвищий рівень господарської діяльності» [50].  

Наприкінці 60-х на початку 70-х років ХХ ст. починає з’являтися дедалі більше дос-
ліджень з теорії інфраструктури, серед яких варто відзначити роботи таких науковців, 
як Є. Симоніс, Ж. Штолер, В. Михальський, Д. Рей та ін. У роботах Д. Кларка, 
А. Маршалла, А. Хіршмана та інших учених-економістів спостерігається розширення 
сутності поняття інфраструктура, яка, на їхню думку, включає не тільки галузі транспо-
рту, зв’язку, матеріально-технічне забезпечення, а й невиробничу галузь та інституціо-
нальну інфраструктури (нотаріат, органи юстиції, охорони порядку тощо) [9]. Тобто ін-
фраструктура почала включати не тільки виробничу сферу, а й невиробничу – сферу 
послуг, без якої неможливе функціонування насамперед виробничих систем.  

Основні концепції дослідження категорії інфраструктура з врахуванням ролі, яку ві-
діграє інфраструктура в економіці наведено на рис. 1. 

У вітчизняний науковий обіг поняття інфраструктури увійшло наприкінці 40-х років 
ХХ століття, коли термін «інфраструктура» почали використовувати як окрему економі-
чну категорію. У цей час під інфраструктурою розуміли комплекс галузей, які забезпе-
чують належне функціонування промислового та сільського господарства, тобто до ін-
фраструктури відносили будівництво каналів, мостів, портів, доріг тощо [7].  

Що стосується досліджень категорії інфраструктури на теренах колишнього Радян-
ського Союзу, то варто відзначити роботи таких дослідників: Є. Алаєв, В. Жамін, 
Л. Карпов, В. Красовський, І. Маєргойз та багатьох інших. Серед них особлива треба 
відзначити передусім наукові праці В. Жаміна, який у своїх роботах надав досить роз-
горнуте визначення досліджуваної категорії. Під інфраструктурою він розумів «інтегра-
льний елемент виробничих сил, що включає допоміжні та обслуговуючі галузі, види 
виробництв або діяльності, які обслуговують безпосередньо основне виробництво (ви-
робнича інфраструктура), а також галузі та підгалузі невиробничої сфери, що непрямо 
пов’язані з процесом виробництва і виконують численні функції обслуговування всього 
процесу господарювання» [17; 21].  

Незважаючи на значний науковий інтерес до теорії інфраструктури, її взаємозв’язок 
із сучасними економічними теоріями та концепціями, нині немає загальноприйнятного 
підходу до розуміння сутності цієї категорії. Розглянемо більш детально вже сформова-
ні в науковому просторі концептуальні положення пізнання змісту цієї дефініції. 

Н. Іванова, провівши аналіз сутності економічної категорії «інфраструктура», виді-
ляє такі теоретико-методологічні підходи до її визначення: теоретико-економічний, ін-
ституціональний, структурно-функціональний, комплексний [21]. С. Сегеда виокрем-
лює такі з них: економічний, галузевий, регіональний, оціночний [32]. У свою чергу, 
Г. Амброзіус та К.-Г. Франке виділять три підходи при розкритті сутності категорії «ін-
фраструктура: структурний, атрибутивний та функціональний [44].  

О. Богуславський розрізняє такі підходи до розуміння сутності інфраструктури: 
хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, маркетинговий, 
логіко-інформаційний, структурно-логічний, функціональний, комплексний, системний, 
територіальний, процес ний, еволюційний, постіндустріальний, інформаційно-
мережевий, трансформаційний [3]. 
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Зарубіжні концепції дослідження сутності інфраструктури

1

Інституційна 
концепція 

Концепція 
економічного 

зростання

Маркетингова 
концепція

Розподільна 
концепція

Логістична 
концепція

Інфраструктура - це основні потужності, без яких неможливе 
функціонування виробництва

Інфраструктура – це система взаємодіючих агентів сфери 
обігу, що забезпечують зв'язок між фазами виробництва та 

споживання 

Інфраструктура – це інструмент, що сприяє скороченню 
витрат, швидкому зростанню зовнішньої торгівлі і створення 

капіталу й тим самим задовольняє всі зростаючі потреби  
населення 

Інфраструктура - це сукупність видів діяльності, яка сприяє 
реалізації товарів на ринку і формуванню нового попиту на 

товари та послуги

Інфраструктура - це певні види діяльності, які викликають рух 
потоків товарів від виробників до споживачів

Інфраструктура – це система, що обслуговує процеси 
фізичного переміщення товарів через фінансові та 

інформаційні потоки

Концепція 
накладних витрат

П. Самуельсон, Д. Кларк, Д. Аушер, 
М. Крисберг, Е. Моулдер, Х. Стил, 

А. Фінндлей 

2

3

4

5

6

Р. Йохимсен, Д. Хакслі, 
Р. Уестерфілд

У. Ростоу, Р. Нурксе, 
У. Артур Льюїс

Ф. Котлер, Г. Ланкастер

А. Шоу, Ф. Кларк і К. Кларк

Р. Беллон, Дж. Хескет

 
Рис. 1. Зарубіжні концепції дослідження сутності та ролі інфраструктури 

Джерело: побудовано авторкою на основі [21; 22; 24; 35; 41; 43; 51]. 
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Відповідно, М. Юденко та М. Михайлов виділяють два підходи до трактування де-
фініції «інфраструктура», основа цих підходів суто методологічна. Відповідно до пер-
шого підходу, інфраструктуру можна розглядати як економічну категорію, що описує 
комплекс умов для розвитку економіки, забезпечення життєдіяльності; за другим підхо-
дом передбачається розгляд інфраструктури як економічної системи, виступаючи забез-
печувальною підсистемою економіки, що складається з інституційної, матеріальної та 
персональної компонентів [6; 28].  

Т. Трубіцина, досліджуючи інфраструктуру, акцентує увагу на вивченні її з позиції 
функціонального, інституціонального та відтворювального підходу. Вона вважає, що 
тільки в такому випадку можна достеменно визначити склад різних видів інфраструкту-
ри та виокремити функції, які вона виконує, прослідкувати динаміку розвитку інфра-
структури і визначити призначення її в економіці [36]. 

Враховуючи наведені вище концепції розуміння сутності «інфраструктура», можна 
виділити найбільш розповсюджені підходи до розуміння цієї категорії, які наведені на 
рис. 2.  

 

Рис. 2. Основні підходи до трактування сутності поняття «інфраструктура» 
Джерело: побудовано авторкою з використанням: [6; 8; 15; 18; 21]. 

У межах інституціонального підходу інфраструктура досліджується як окрема скла-
дова ринкової економіки та розуміється як одна з найбільш важливих умов суспільного 
розвитку. Визначення категорії інфраструктура за цим підходом наведено на рис. 3. 

Варто зауважити, що в межах інституціональної теорії автори цієї концепції дослі-
дження інфраструктури передусім акцентують увагу на тому, що ця категорія безпосе-
редньо пов’язана із сукупністю правил, норм, принципів, які лежать в основі як розвит-
ку суспільства, так і функціонування економічних систем [15; 46]. 
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Макаренко М. В., 
Слободян А. А. [26]

сукупність умов що забезпечують нормальні умови розвитку 
економіки та суспільства 

Гуменюк О. О. [14]
комплекс ринкових інститутів, що забезпечують взаємозв'язок 

основних макроекономічних потоків, тобто інфраструктура виступає 
комплексом галузей господарства, що обслуговують виробництво  

Журавльова Н. А.  [19]
сукупність особливих інституцій, що надають спеціалізовані послуги 

господарюючим суб'єктам   

Фокіна І. В. [39]
сукупність інституцій (організацій) та інститутів (норм), що 

забезпечують нормальне функціонування ринкової економіки

Енциклопедія сучасної 
України [16]

сукупність специфічних форм, методів і процесів, а також 
різноманітних споруд та комунікацій, що забезпечують загальні умови 

і нормальне функціонування економічної, соціальної, екологічної та 
інших галузей життєдіяльності суспільства, його відтворення та 

розвиток 

Інституційний підхід визначення поняття «інфраструктура»

 

Рис. 3. Визначення сутності категорії «інфраструктура»  

за інституціональним підходом 
Джерело: складено авторкою.  

Другий підхід – ресурсний, у межах якого інфраструктуру розглядають як необхід-
ний ресурс для ефективного розвитку економіки, прискорення господарських процесів 
у країні. Наукові підходи до розгляду цієї дефініції наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Визначення сутності категорії «інфраструктура» за ресурсним підходом 

Джерело: складено авторкою.  

Наступний підхід щодо розгляду поняття «інфраструктура», який трапляється до-
волі часто в науковій літературі, – це галузевий, або ще його називають секторальний. 
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За цим підходом інфраструктура розглядається вченими як сукупність галузей націо-
нального господарства, що забезпечують ефективне функціонування матеріального та 
нематеріального виробництва, якісний розвиток національної економіки. На рис. 5 
наведені окремі наукові концепції до розуміння змісту дефініції «інфраструктурна» за 
галузевим підходом.  

Атамас О. П. [2]

сукупність підприємств і установ господарського комплексу, що обслуговують 
основні галузі виробничої сфери та сфери послуг, а також безпосередньо 
людей. Вони надають послуги для здійснення необхідних виробничих, 

економічних, організаційних зв'язків між складовими частинами господарства, 
забезпечують гідні умови життя населення 

Універсальний 
економічний 
словник [37]

галузі та підгалузі, що забезпечують життєдіяльність людей 

Жамін В. А. [17]

інтегральний елемент виробничих сил, що включає допоміжні та обслуговуючі 
галузі, види виробництв або діяльності, які обслуговують безпосередньо 

основне виробництво (виробнича інфраструктура), а також галузі та підгалузі 
невиробничої сфери, що непрямо пов’язані з процесом виробництва й 

виконують чисельні функції обслуговування всього процесу господарювання

Бойчик І. М. [4]

інфраструктура є сектором економіки загального призначення, тобто її 
елементи можуть в рівній мірі використовуватись всіма суб’єктами ринкових 
відносин: від підприємств малого бізнесу до  транснаціональних корпорацій 

будь-якої галузевої приналежності і виду діяльності, а також державних 
інституцій

Лисяк Н. М. [25]
сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку й 

виробництво міста

Галузевий (секторальний) підхід визначення поняття «інфраструктура»

 Хаджинов І. В. 
[40]

комплекс допоміжних галузей, які обслуговують і забезпечують нормальну 
діяльність соціально-економічних систем

Іванова Н. А.  
[20]

сукупність галузей господарства, покликаних створювати і забезпечувати 
організаційно-економічні, соціальні та юридичні умови для нормального 
функціонування економіки і забезпечення якісної життєдіяльності людей

 

Рис. 5. Визначення сутності категорії «інфраструктура»  

за галузевим (секторальним) підходом 
Джерело: складено авторкою.  

Структрурно-функціональний підхід передбачає розгляд інфраструктури залежно 
від функцій, які вона виконує в сучасному економічному житті та розвитку господар-
ських систем. На рис. 6 наведені визначення трактування змісту інфраструктура за 
цим підходом. 

Наступним підходом до розгляду категорії інфраструктура є системний підхід. Вар-
то зауважити, що окреслений підхід є доволі поширеною методологічною основою для 
розгляду сутності різних категорій, окремих об’єктів та процесів. Відповідно, систем-
ний підхід є найбільш поширеним і серед науковців, які досліджують природу інфра-
структури. 
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Коваленко М. Є. 
[23]

сукупність елементів, які забезпечують безперебійне функціонування 
взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів даної системи

Оксфордський 
словник термінів 

[49]

основні фізичні та організаційні структури та об'єкти (наприклад, будівлі, 
дороги, джерела енергії) необхідні для функціонування суспільства чи 

підприємства

Бутирська І. В. [8]
невід’ємна структурна одиниця господарського комплексу регіону, яка 

забезпечує створення загальних умов для ефективного управління регіональним 
розвитком та функціонуванням усіх його сфер і видів діяльності

Федько В. П., 
 Федько Н. Г. [38]

сукупність видів діяльності, що забезпечують ефективне функціонування 
об’єктів ринкової економіки і їх єдність у певному реальному ринковому 

просторі

Голобоков А. М. 
[11]

основна структура організації або системи, яка необхідна для її функціонування

Васильців Т. Г. 
[10]

  це основа, фундамент, внутрішня будова

Структурно-функціональний підхід визначення поняття «інфраструктура»

Гудзь О. Є. [13]
  в перекладі з латинської ця категорія визначається як  підструктура, частина 

структури системи, що знаходиться під структурою, але пов'язана з нею 
і їй належить  

Рис. 6. Визначення сутності категорії «інфраструктура»  

за структурно-функціональним підходом 
Джерело: складено авторкою.  
Отже, використання системного підходу полягає в розгляді інфраструктури як окре-

мої, цілісної система взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють між собою та мають 
спільну мету функціонування. На рис. 7 наведено базові концепції розгляду інфраструк-
тури за цим підходом.  

Також при розгляді інфраструктури можна використовувати вертикальний та горизон-
тальних підходи. Згідно з вертикальним підходом економічний зміст інфраструктури роз-
кривається всередині певної сфери економіки на різних рівнях її функціонування, напри-
клад, міжнародна, національна, регіональна, сфера матеріального виробництва, галузі 
виробництва підприємства і т. ін. Відповідно до горизонтального підходу групування ін-
фраструктурних галузей буде реалізуватися за сферами діяльності, де розкриватиметься 
їх функціональне призначення: виробнича, соціальна, екологічна та ін. [40; 42; 43]. 

Проаналізувавши дані підходи можна стверджувати, що всі вони є актуальними та 
правильними, оскільки саме поняття інфраструктури є комплексним та багатоаспект-
ним. Відповідно, визначити єдине визначення, всі закономірності та відносини, які 
охоплює категорія «інфраструктура» вкрай складно. Проте у процесі реалізації дослі-
дження у сфері інфраструктурного забезпечення розвитку національної економіки та 
окремих її підсистем і елементів доцільно конкретизувати авторську позицію щодо 
розуміння цієї дефініції.  
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Трибушна В. Х. 
[34]

специфічна система (підсистема) взаємопов'язаних інститутів, цільова функція 
якої є створення загальних умов для функціонування економічних суб'єктів на 

різних ринках

Мамчин М. М.[27]
сукупність складових частин якого-небудь об'єкта, які мають підпорядкований 
допоміжний характер та забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкта 

загалом

Брунець Б. Р. [7]

 єдина цілісна система, в основу якої закладено функцію забезпечення 
виробничої та невиробничої сфер діяльності людини з метою досягнення 

максимально можливого економічного ефекту з урахуванням моральних та 
духовних благ населення, охорони здоров'я та забезпечення умов охорони та 

відтворення навколишнього середовища

Овешникова Л. В. 
[30]

складна цілеспрямована система, для якої є характерною сукупність 
взаємопов'язаних цілей

Тимашев С. А. 
[33]

(квазі) динамічна система, яка розвивається в міру зростання її затребуваності 
для задоволення зростаючих соціально-економічних потреб суспільства

Дубина М. В. [46]

складна, динамічна система, елементи якої мають спільну мету діяльності, яка 
полягає у формуванні та реалізації заходів з метою створення передумов 

функціонування певного явища, об’єкта, процесу, тобто сприяння розвитку 
іншої системи

Кембриджський 
словник термінів 

[48]

основні системи та послуги, такі як транспорт та електроживлення, які 
використовує країна чи організація для ефективної роботи 

Системний підхід визначення поняття «інфраструктура»

Великий 
тлумачний 

словник  [5]

комплекс, який складається із підприємств, установ, систем управління, зв'язків 
тощо, що задовольняє потреби суспільства  чи будь-якої сфери

Гриценко А., 
Соболєв В.   [12]

сукупність елементів, які забезпечують безперебійне функціонування 
взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів цієї системи 

 Алексеєнко Л. М., 
Олексієнко В. М. 

[1]

це складові частини загальної будови економічного життя, які забезпечують 
нормальну діяльність економічної системи загалом 

 
Рис. 7. Визначення сутності категорії «інфраструктура» за системним підходом 
Джерело: складено авторкою.  

Інфраструктура є універсальною, системною категорією економічної науки і 
об’єктивно пов’язана з розвитком господарських відносин у всіх галузях та сферах на-
ціонального господарства. Ключову роль вона відіграє і у розбудові фінансової системи 
країни, її окремих компонентів. Відповідно, окреслене дає змогу стверджувати про 
об’єктний характер інфраструктури, коли її зміст, розуміння сутності досить часто ви-
значається тим процесам, системою або окремим явищем, яке досліджується. Це і зу-
мовлює важливість пізнання сутності інфраструктури та складність розуміння цієї де-
фініції. Проведене дослідження лише підтверджує такий висновок.  
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Висновки та пропозиції. Після проведеного аналізу в межах цієї статті нами були 
розкриті згруповані основні концепції (інституційна, економічного зростання, маркети-
нгова, розподільна та логістична) вивчення інфраструктури з врахуванням ролі, яку во-
на відіграє в економіці. Також досліджені базові підходи до трактування сутності кате-
горії «інфраструктура», основним з-поміж яких є: інституціональний, ресурсний, 
галузевий (секторальний), структурно-функціональний та системний. Отже, можна 
стверджувати, що всі підходи є обґрунтованими та актуальними і їх використанням за-
лежить від конкретного аспекту, під яким розглядається інфраструктура. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що інфраструктура як еконо-
мічна категорія є базовою, комплексною, складною дефініцією, яка характеризує відно-
сини, що виникають у процесі забезпечення розвитку окремих господарських систем у 
межах національної економіки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ 

Valentyna Vyhovska  

CURRENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
OF NON-STATE PENSION SUPPORT IN UKRAINE 

У статті обґрунтовано необхідність проведення комплексного вивчення сучасних проблем розвитку недержав-

ного пенсійного забезпечення в Україні та формування на основі такого аналізу інформаційної платформи для роз-

робки пропозицій щодо підвищення ефективності вказаного інституту соціального захисту для майбутнього доб-

робуту громадян. За результатами дослідження з’ясовано переваги недержавного пенсійного забезпечення. 

Водночас встановлено низку проблем, що уповільнюють його поширення в країні, зокрема: висока вартість недер-

жавного пенсійного забезпечення на тлі низьких доходів працюючих громадян та дефіцит надійних фінансових ін-

струментів. Окреслено коло учасників недержавного пенсійного забезпечення. При цьому акцентовано увагу на фо-

рмах пенсійних виплат, які здійснюють суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, що мають право 

провадити свою діяльність у цій сфері. Наведено кількісну характеристику функціонування недержавних пенсійних 

фондів. Вказано на можливостях позитивного впливу недержавної системи пенсійного забезпечення на розвиток 

національної економіки та підвищення добробуту громадян на основі використання акумульованих нею коштів як 

джерела інвестиційних ресурсів.  

Ключові слова: пенсійна система; пенсійне забезпечення; пенсійні виплати; недержавне пенсійне забезпечення; 

недержавні пенсійні фонди; страхові компанії; банківські установи. 

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 12. 

В статье обоснована необходимость проведения комплексного изучения современных проблем развития него-

сударственного пенсионного обеспечения в Украине и формирование на основе такого анализа информационной 

платформы для разработки предложений по повышению эффективности указанного института социальной за-

щиты для будущего благосостояния граждан. По результатам исследования обозначено преимущества негосудар-

ственного пенсионного обеспечения. В то же время установлен ряд проблем, замедляющих его распространение в 

стране, в частности: высокая стоимость негосударственного пенсионного обеспечения на фоне низких доходов 

работающих граждан и дефицит надежных финансовых инструментов. Очерчен круг участников негосударствен-

ного пенсионного обеспечения. При этом акцентировано внимание на формах пенсионных выплат, осуществляемых 

субъектами негосударственного пенсионного обеспечения, которые имеют право осуществлять свою деятель-

ность в этой сфере. Приведены результаты количественной характеристикы функционирования негосударствен-

ных пенсионных фондов. Указано на возможностях позитивного влияния негосударственной системы пенсионного 

обеспечения на развитие национальной экономики и благосостояние граждан на основе использования аккумулиро-

ванных им средств как источника инвестиционных ресурсов. 

Ключевые слова: пенсионная система; пенсионное обеспечение; пенсионные выплаты; негосударственное пен-

сионное обеспечение; негосударственные пенсионные фонды; страховые компании; банковские учреждения. 
Рис.: 2. Табл.: 3. Библ.: 12. 

The article substantiates the need for a comprehensive study of current problems of private pension provision in 

Ukraine. The purpose of this analysis is to create an information platform for the development of proposals to improve the 

efficiency of this institution of social protection. The study found the benefits of private pension provision. At the same time, a 

number of problems have been identified that are slowing down its spread in the country. These are the high cost of private 

pension provision, low incomes of working citizens and the lack of reliable financial instruments. The circle of participants of 

non-state pension provision is outlined. At the same time, attention is focused on the forms of pension payments made by the 

subjects of non-state pension provision. The quantitative characteristics of the functioning of non-state pension funds are 

given. Opportunities for the positive impact of the private pension system on the development of the national economy and 

the well-being of citizens have been revealed. This impact is realized through the use of funds that have been mobilized by the 

private pension system as a source of investment resources for the country's economy. 

Keywords: pension system; pension provision; pension payments; non-state pension provision; non-state pension funds; 

insurance companies; banking institutions. 

Fig.: 2. Table: 3. References: 12. 
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Постановка проблеми. Забезпечення добробуту та належного рівня життя грома-
дян похилого віку є важливим соціальним завданням державної політики. Умови, в яких 
функціонує національна система пенсійного забезпечення, характеризуються широкою 
палітрою проблем, серед яких: поширення кризових явищ в економіці, посилення тем-
пів трудової міграції, демографічного спаду та старіння населення в країні. При цьому 
витрати Пенсійного фонду України на виплату пенсій збільшуються, як наслідок – від-
бувається зростання його дефіциту, який фінансується за рахунок трансфертів із держа-
вного бюджету. Це призводить до штучного заниження темпів індексації пенсій та не-
відповідності їхніх розмірів життєвим потребам громадян. Вирішення вказаних 
проблем перебуває у площині зміни підходів до реформування системи пенсійного за-
безпечення населення похилого віку. У цьому контексті особливої уваги набувають пи-
тання розвитку таких форм недержавного пенсійного забезпечення, які дозволять реалі-
зувати право громадян на якісний рівень життя в похилому віці або у разі 
непрацездатності в довгостроковій перспективі, незважаючи на турбулентність вітчиз-
няної економіки, трудову міграцію, вікову структуру населення та критичне скорочення 
темпів народжуваності.  

Вказані проблеми актуалізують пошук нових підходів до обґрунтування напрямів 
активізації використання інструментів недержавного пенсійного забезпечення для фор-
мування необхідних підвалин майбутнього добробуту громадян. Для цього необхідно 
провести ґрунтовний аналіз ключових тенденцій у розвитку недержавного пенсійного 
забезпечення.  

Аналіз останніх наукових досліджень. Широкий діапазон питань пенсійного забез-
печення населення є предметом ґрунтовних наукових розвідок широкого кола українсь-
ких та закордонних учених, серед яких: Н. Бахмач, О. Бобирь [1; 11], Б. Надточій [4], 
В. Воскобойніков, Ганслі, М. Теренс [2], Е. Каплан, М. Мак Таггарт, В. Роїк, А. Якимів.  

Теорія та практика діяльності недержавних пенсійних фондів досліджувалась таки-
ми науковцями: Н. Баланюк, О. Кириленко [3], Г. Козак, А. Свиридовська [9; 10], 
К. Штепенко, С. Теслюк, Н. Ткаченко [12]. 

Водночас зміни, що відбуваються в економічній системі країни, актуалізують необ-
хідність наукового переосмислення підходів до розбудови пенсійної системи країни та 
пошуку механізмів посилення ролі недержавних джерел фінансування пенсій.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відзначаючи вагомість вне-
ску науковців у формування сучасних уявлень про організацію недержавного пенсійного 
забезпечення, слід зазначити, що це питання залишається актуальним і потребує науко-
вого переосмислення. Аналіз наукових розробок у цій сфері дає змогу зробити висновок 
про необхідність подальшого вивчення емпіричних даних та національних характеристик 
становлення та розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

Метою статті є висвітлення особливостей становлення та розвитку механізмів не-
державного пенсійного забезпечення в Україні та сформувати інформаційне підґрунтя 
для розробки пропозицій щодо підвищення їх ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна модель пенсійне забезпечення ґрунтуєть-
ся на принципі колективної відповідальності за індивідуальний ризик та складається з 
трьох рівнів, консолідована дія яких має гарантувати права громадян похилого віку на 
соціальний захист та якісний рівень фінансування їхніх життєвих потреб (рис. 1). Тому 
розвиток системи забезпечення в Україні має бути спрямований на формування ресурс-
ної бази для пенсійних виплат, стимулювання населення до пенсійного самозабезпечен-
ня шляхом участі в накопичувальних програмах, створення механізмів координації та 
регулювання фінансових потоків, призначених для виплат пенсій, раціоналізацію фі-
нансового навантаження на всіх учасників трудових відносин.  
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Рис. 1. Графічне представлення структурної будови системи  

пенсійного забезпечення в Україні 
Джерело: побудовано на основі [8]. 

Розуміння відмінностей державного та недержавного пенсійного забезпечення ґрун-
тується на розмежуванні їхнього змістовно-функціонального навантаження, цілей та 
завдань. Основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63 % 
становлять жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійс-
нює Пенсійний фонд України (ПФУ) [8]. Виплата пенсій та фінансування соціальних 
послуг за кошти Пенсійного фонду України є вигідним для громадян із низьким рівнем 
доходів, навіть з огляду на можливі негативні зміни у стані економічної системи держа-
ви та нарощення демографічного навантаження. 

Важливо зазначити, що система недержавного пенсійного забезпечення – це складова 
частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 
добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, 
у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пен-
сійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування пенсійних виплат [7]. На нашу думку, очевидними перевагами недержавного пе-
нсійного забезпечення є наступні можливості: отримання визначеного обсягу пенсійних 
виплат незалежно від зміни демографічної структури суспільства, стану економіки; успа-
дкування пенсійних накопичень; інвестування пенсійні заощадження в різні види активі 
для отримання додаткових доходів у майбутньому тощо. Водночас вважаємо, що висока 
вартість недержавного пенсійного забезпечення (4 % від накопиченого пенсійного капі-
талу) на тлі низьких доходів працюючих громадян та дефіцит надійних фінансових ін-
струментів не дозволяє повною мірою використати згадані переваги. 

Відповідно до норм чинного законодавства у сфері недержавного пенсійного забез-
печення мають право функціонувати такі суб’єкти [7]: 
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Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності й 
субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних пос-
луг за рахунок коштів Пенсійного фонду України 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового держа-
вного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповід-
них недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи 
пенсійного забезпечення 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 громадян, роботодавців та їх 
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат 
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- недержавні пенсійні фонди в межах укладених договорів пенсійного забезпечення 
між адміністраторами таких фондів та їхніми вкладниками; 

- страхові компанії, які реалізують своїм клієнтам послуги страхування довічної пенсії; 
- банківські установи, які можуть приймати від громадян пенсійні депозитні вклади 

в межах суми, визначеної для відшкодування внесків Фондом гарантування вкладів фі-
зичних осіб. 

Формами здійснення пенсійного забезпечення з боку вказаних суб’єктів є пенсійні 
виплати на визначений строк та одноразові виплати. 

На сьогодні повноцінними фінансовими інститутами, що здійснюють формування 
пенсійних заощаджень громадян, є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Як засвідчують 
чинні норми Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», НПФ [7] – це 
юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товари-
ства), функціонує та провадить діяльність тільки з метою накопичення пенсійних вне-
сків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними ак-
тивами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному 
законами України порядку. Кількісна характеристика НПФ наведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості НПФ в Україні у 2009-2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [5]. 

Наведені дані засвідчують суттєве скорочення кількості НПФ, майже вдвічі, що мо-
жна характеризувати, з одного боку, як тенденцію до укрупнення та нарощення фінан-
сової стійкості таких фондів, а з іншого – це говорить про непопулярність такого виду 
послуг серед населення України. Діючі НПФ не досягли великих успіхів у залученні 
значної чисельності учасників. Переважна більшість пенсійних планів актуальних уча-
сників НПФ фінансується за рахунок коштів роботодавців. При цьому самі власники 
таких пенсійних планів не сприймають їх як ефективну альтернативу наявній солідар-
ній системі пенсійного забезпечення та не розраховують на них із позиції формування 
ресурсної бази фінансування своїх життєвих потреб у пенсійному віці. На думку спеці-
алістів у цій галузі [8], НПФ в Україні є дуже дорогими для учасників, оскільки кожно-
го року стягують на оплату послуг у середньому більше ніж 4 % накопиченого пенсій-
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ного капіталу. Для порівняння: фонди колективного інвестування у Сполучених Штатах 
(Fidelity, Vanguard) пропонують інвесторам цінні папери з нульовою платою за послуги. 
В Україні подібні фонди, зазвичай, не розкривають структуру цих витрат своїм учасни-
ка у доступній формі. Зазначимо, що пенсійні активи НПФ розміщують здебільшого в 
державних облігаціях і на депозитних банківських рахунках, оскільки на українському 
ринку недостатній вибір надійних інвестиційних інструментів. Вітчизняні НПФ мають 
схожу структуру інвестиційного портфеля, але плата за послуги значно вирізняється. 

Результати діяльності недержавних пенсійних фондів охарактеризовано за допомо-
гою сукупності показників, які наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності НПФ в Україні у 2009-2019 рр. 

Показник 

Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

ту
 

до
 2

00
9 

Загальна 
вартість 
активів 
НПФ, 
млн грн 857,9 1144,3 1386,9 1660,1 2089,8 2469,2 1980 2138,7 2465,6 2745,2 3143,3 366,4 
Загальна 
кількість 
учасників 
НПФ, 
тис. осіб 497,1 569,2 594,6 584,8 840,6 833,7 836,7 834 840,8 855,3 874,6 175,9 
Пенсійні 
внески, 
всього, 
млн грн  754,6 925,4 1102 1313,7 1587,5 1808,2 1886,8 1895,2 1897,3 2000,5 2160,8 286,4 
у т. числі: 31,8 40,7 50,6 58,6 66,5 71,4 80,3 92,2 124,3 172,1 222,7 700,3 
- від фі-
зичних 
осіб 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0 
- від фі-
зичних 
осіб-
підприє-
мців 722,7 884,6 1051,2 1254,9 1520,5 1736,1 1806,3 1802,1 1772,3 1827,7 1937,3 268,1 
Пенсійні 
виплати, 
млн грн 90,1 158,2 208,9 251,9 300,2 421,4 557,1 629,9 696,3 809,9 947,4 1051,5 
Кількість 
осіб, що 
отрима-
ли(ють) 
пенсійні 
виплати, 
тис. осіб 28,1 47,8 63,1 66,2 69 75,6 82,2 81,3 78,8 81,3 83,9 298,6 
Сума ін-
вестицій-
ного до-
ходу, млн 
грн 236,7 433 559,9 727 953,3 1266 872,2 1080,5 1455,5 1767,7 2200 929,4 

Джерело: складено на основі даних [5]. 
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Станом на кінець 2019 року загальна вартість активів, що були сформовані НПФ, 
становила 3143,3 млн грн – це на 266 пунктів вище ніж у 2009 році. Зазначимо, що з 
огляду на період, за який відбулося зростання абсолютної вартості активів та рівень де-
вальвації гривні, таке підвищення не можна оцінювати позитивно. При цьому загальна 
кількість учасників збільшилась майже вдвічі і на кінець 2019 року дорівнювала 874,6 
осіб. Структура пенсійних контрактів станом на кінець 2019 року така: з вкладниками – 
фізичними особами – 70,2 тис. шт.; з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 
0,1 тис. шт.; з вкладниками – юридичними особами – 6,8 тис. шт. Сукупно недержавни-
ми пенсійними фондами станом на кінець 2019 року було здійснено пенсійних виплат 
83,9 тис. учасникам, що на 200 % більше ніж у 2009 році. Також спостерігається суттєве 
зростання обсягів інвестиційного доходу, що свідчить про зміну підходів до управління 
активами таких фондів. 

В економіці України спостерігається значний дефіцит довгострокового інвестицій-
ного ресурсу, що суттєво обмежує можливості її економічного піднесення. Важливо за-
значити, що причинами відтоку зовнішніх інвестицій є нестабільність економічної та 
політичної ситуації в країні, високий рівень корупції, нестабільність законодавства на 
тлі невідповідної роботи судової гілки влади, відсутність надійних інструментів гаран-
тування безпеки ведення бізнесу та повернення вкладених інвестиційних ресурсів. За 
цих умов необхідно зосередити увагу на пошуку механізмів самофінансування розвитку 
вітчизняної економіки, в тому числі й за участі таких фінансових інститутів, як недер-
жавні пенсійні фонди.  

У табл. 2 наведено законодавчо встановлені обмеження на інвестування активів 
НПФ. 

Таблиця 2 
Ліміти на інвестування активів НПФ  

Активи Встановлені ліміти, % 
Державні цінні папери  50 
Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати  50 
Облігації місцевих позик  20 
Облігації українських підприємств  40 
Акції українських емітентів  40 
Іпотечні облігації  40 
Цінні папери іноземних емітентів  20 
Об’єкти нерухомості  10 
Банківські метали  10 
Акції, які не перебувають в обігу на біржі  10 
Зобов’язання однієї юридичної особи  10 
Цінні папери одного емітента  5 
Інші цінні папери  5 

Джерело: [6].  

Структуру напрямів інвестиційної активності НПФ, що діють на території України, 
можна охарактеризувати як консервативну (табл. 3). Недержавні пенсійні фонди пере-
важно інвестують у державні цінні папери (1443,50 млн грн, або 45,9 % станом на кі-
нець 2019 року) та банківські депозити (1210,8 млн грн, або 38,5 %). Інвестиції в облі-
гації українських підприємств дорівнюють 236,7 млн грн, або 7,5 %, в об’єкти 
нерухомості – 86,8 млн грн, або 2,8 %, та в акції українських та іноземних емітентів – 
45,7 млн грн, або 1,5 %. Наведені дані дозволяють стверджувати, що внаслідок відсут-
ності широкого переліку надійних інвестиційних інструментів та недорозвинутості віт-
чизняного фінансового ринку НПФ не відіграють помітної ролі в економічному підне-
сенні країни та розвитку мережі соціального захисту населення.  
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Таблиця 3 
Напрями інвестування активів НПФ у 2016-2019 рр. 

Активи 
Од. 

виміру 

Рік 

П
и

то
м

а 
в

аг
а 

у 
20

19
 р

., 
(%

) 

Т
ем

п
 р

ос
ту

 
20

19
/2

01
6 

р
р

. 
(%

) 

2016 2017 2018 2019 

Грошові кошти, розміщені на 
вкладних (депозитних) банків-
ських рахунках 

млн 
грн 884,2 1083,3 985,5 1210,80 38,5 136,9 

Цінні папери, дохід за якими 
гарантовано Кабінетом Мініст-
рів України 

млн 
грн 275,8 1004,90 1263,50 1443,50 45,9 523,4 

Облігації підприємств, емітен-
тами яких є резиденти України 

млн 
грн 200,8 202,4 298,6 236,7 7,5 117,9 

Акції українських емітентів млн 
грн 15,7 11,3 43,8 42,7 1,4 272,0 

Об’єкти нерухомості млн 
грн 86 62,6 47,3 86,8 2,8 100,9 

Банківські метали млн 
грн 8,7 10,1 9,8 5 0,2 57,5 

Кошти на поточному рахунку млн 
грн 18,5 22,2 18,5 4,7 0,1 25,4 

Активи не заборонені законо-
давством України 

млн 
грн 22,3 24 26,2 26,2 0,8 117,5 

Дебіторська заборгованість млн 
грн 26,2 41,8 48,3 72,3 2,3 276,0 

Акції іноземних емітентів млн 
грн 0,5 3 3,7 3 0,1 600,0 

Цінні папери, дохід за якими 
гарантовано Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
місцевими радами відповідно 
до законодавства 

млн 
грн 0 0 0 11,6 0,4 * 

Загальна вартість активів млн 
грн 2138,7 2 465,6 2745,20 3143,30 100 14,5 

Джерело: складено на основі даних [5]. 

Результати проведеного аналізу тенденцій розвитку сфери недержавного пенсійного за-
безпечення засвідчують зростання більшості характеризуючих показників. Водночас спо-
стерігається низький рівень охоплення населення України системою недержавного пенсій-
ного забезпечення, що свідчить про звужені темпи її розвитку та низьку ефективність. 

Висновки та пропозиції. Результати дослідження функціонування системи недержа-
вного пенсійного забезпечення дозволили охарактеризувати загальні тренди її розвитку, 
що характеризуються нарощенням вартості активів НПФ та рівня їх концентрації, збіль-
шенням кількості учасників, зростанням розмірів інвестиційних доходів та пенсійних ре-
зервів. Недержавне пенсійне забезпечення є перспективним напрямом фінансування май-
бутнього добробуту громадян пенсійного віку та тих, хто втратив працездатність. 
Досягнення цільових орієнтирів розвитку цієї сфери можливе за умови розроблення та 
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практичного впровадження сукупності заходів, спрямованих на активізацію її розвитку, 
які мають знайти своє відображення в державній стратегії реформування національної 
системи пенсійного забезпечення. Активізація діяльності НПФ сприятиме зниженню на-
вантаження на Пенсійний фонд України та Державний бюджет країни.  
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РЕЦЕНЗІЯ  

НА МОНОГРАФІЮ «РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ», 

ПІДГОТОВЛЕНУ А. І. ІВАЩЕНКО 

 

Вагомим інструментом сталого економічного зростання держави є рівень 

розвиненості бізнес-середовища, зокрема сектору малого і середнього бізне-

су. Дієві заходи державного підтримки та стимулювання МСБ, які реалізу-

ються шляхом застосування фінансових та інституційних важелів, мають ста-

ти основою для стійкого довгострокового економічного зростання з огляду на 

те, що малий та середній бізнес є драйвером економічного розвитку.  

У зв’язку з цим поява функціональних досліджень, які відображають 

теоретичні та практичні аспекти розвитку малого і середнього бізнесу на 

національному та регіональному рівнях у сучасних умовах, є дуже 

своєчасною важливою подією в науковому світі. Монографія «Розвиток 

малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти», де 

ґрунтовно аналізуються вказані вище аспекти розвитку бізнесу, зокрема 

сектору МСБ України, є актуальним, очікуваним, а його результати – затре-

буваними економічною наукою і практикою. 

Монографія складається з чотирьох розділів, у яких поглиблено існуючі 

підходи до визначення малого та середнього бізнесу; розкрито ключові кон-

цепції стимулювання розвитку МСБ в контексті регіонального розвитку; ро-

звинуто методичний інструментарій аналізу розвитку МСБ як на регіональ-

ному, так і на національному рівнях; проведено оцінювання фінансового 

потенціалу та активів МСБ, а також регіональних диспропорцій розвитку 

МСБ; розроблено багатофакторну систему комплексної оцінки регіональної 

спроможності щодо рівня легкості ведення бізнесу; оцінено позиції України в 

різних міжнародних рейтингах; проаналізовано міжнародні програми техніч-

ної допомоги для МСБ та оцінено їх вплив в регіональному контексті. 
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Перший розділ монографії присвячений визначенню динамічних трендів 

розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, а саме досліджено особли-

вості розвитку МСБ в Україні в частині загальних тенденцій розвитку, фор-

мування фінансового потенціалу та структурної характеристики активів.  

У другому розділі розкрито особливості системи підтримки та стиму-

лювання МСБ в Україні та інших країнах світу, зокрема проведено аналіз 

існуючої системи підтримки МСБ в Україні на національному рівні, про-

аналізовано спрощену систему оподаткування як інструмент підтримки та 

стимулювання МСБ з боку держави, а також проведено крос-культурний 

аналіз міжнародних фінансових програм стимулювання МСБ. 

У третьому розділі монографії розглянуто регіональні аспекти розвит-

ку МСБ в Україні. На основі аналізу регіональних диспропорцій розвитку 

малого і середнього бізнесу розроблено багатофакторну систему комплекс-

ної оцінки регіональної спроможності щодо рівня легкості ведення бізнесу, 

внаслідок чого проведено рейтингування кожного з регіонів. 

Четвертий розділ присвячено аналізу позиції України в міжнародних 

бізнес-рейтингах, в якому визначено основні перешкоди для розвитку 

МСБ, а також позитивні сторони реформування інфраструктурного середо-

вища, інституційної підтримки, макроекономічної політики тощо, що ма-

ють суттєвий вплив на покращення позицій України за рівнем розвиненості 

бізнесу в таких рейтингах, як SME Policy Index, Doing Business та 

International Business Compass. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що завдяки об-

раному авторкою підходу, монографія є дуже багатоплановою, проблеми 

розвитку малого та середнього бізнесу України розглянуто з різних ас-

пектів, багатий фактологічний матеріал спонукає до подальших до-

сліджень, зумовлює активізацію творчої думки її читачів. 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 4(24), 2020 
 

 
 

181 

Зауваження до монографії пов’язані переважно з відсутністю загаль-

ної концептуальної бази щодо стратегічних векторів розвитку малого та се-

реднього бізнесу в Україні, що лише підтверджує потребу в подальших на-

укових дослідженнях з цього напряму. Особливо це стає актуальним за 

умов кризового стану економіки. 

Монографія є суттєвим внеском у вирішення складних методологічних 

проблем, пов’язаних з розвитком малого та середнього бізнесу в Україні в су-

часних умовах. Практичне значення монографії полягає у тому, що отримані 

наукові результати можуть бути використані в процесі формування стратегії 

розвитку малого та середнього бізнесу України на період з 2020 року.  

Монографія, подана на рецензію, може бути об’єктом наукового та 

прикладного інтересів широкого кола читачів – від студентів, викладачів і 

науковців до менеджерів підприємств та чиновників різних рівнів. Моно-

графія є завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну те-

му, має наукову і практичну цінність.  

Монографія «Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та 

регіональний аспекти» А. І. Іващенко виконана на належному науково-

методологічному рівні та рекомендується до друку. 

 

Рецензент 

професор кафедри національної економіки  

та публічного управління, д.е.н., доцент, 

ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана»     В. І. Усик  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ 
НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ  

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ» 

 
Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» внесено до переліку 

наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07.05.2019 р. № 612, відповідно до якого журналу надано категорію «Б».  

Журнал розміщено у таких базах даних: НБУ ім. Вернадського, eLIBRARY.RU, українська 
науково-освітня мережа «УРАН», реферативна база даних «Україніка наукова», USJ (Ukrainian 
scientific journals), Index Copernicus; BASE (Bielefeld Academic Search Engine). 

 

Процедура подачі рукописів: 
1. Для публікації статті в науковому виданні «Проблеми і перспективи економіки та управ-

ління» необхідно спочатку в обов’язковому порядку подати: 
– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А); 
– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б).  
Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та по батькові автора (ів) подаються повністю. 

2. Розгляд статті складається з таких етапів: 
– технічна перевірка статті на відповідність основним вимогам щодо її оформлення; 
Зверніть увагу: у кінці статті обов’язково подається інформація про ID автора (у систе-

мі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.  
Наприклад:  ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 

ResearcherID:  
Scopus Author ID: 

– наукове рецензування статті; 
– перевірка статті на відсутність плагіату.  
У разі позитивного висновку стаття приймається до друку. 

3. Після прийняття статті до друку автор повинен:  
– надіслати згоду на обробку персональних даних (Додаток В) 
– надіслати розширену структуровану анотацію (вимоги наведені нижче); 
– підготувати проєкт рецензії на статтю (без підписів рецензентів у довільній формі); 
– сплатити вартість публікації. 

 

Основні вимоги до оформлення рукописів: 
1. Вимоги до наукової статті. Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, ро-

сійською, англійською. 
Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 7 сторінок, максимум – 15 сторінок (остання 

сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).  
Стаття надсилається електронною поштою на адресу: maksim-32@ukr.net. Текст статті наби-

рається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP. 
За потреби редакція надає послуги з перекладу анотацій, статей. 

2. Вимоги до розширеної структурованої анотації 
Анотація повинна бути написана англійською (якщо мова статті українська) або україн-

ською (якщо мова статті англійська) мовами, обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами), 
включаючи ключові слова, і подаватися окремим файлом.  

Приклад оформлення розширеної структурованої анотації наведено в Додатку Г. 
3. Параметри сторінки повинні бути такими: 
Формат А4 (210×297 мм). 
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.  
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути 

вирівняний по ширині аркуша. 
 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ 
РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. 

УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ! 
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4. Структура статті. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.  

4.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю 
без абзацу. 

4.2. Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по 
центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то імена та прізвища запису-
ються в один рядок). Дані про авторів подаються трьома мовами. 

4.3. Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напів-
жирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.  

4.4. Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзац-
ний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея 
статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 600–1000 знаків з пробілами). У статті по-
даються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А).  

4.5. Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзац-
ний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість 
ключових слів – 5–7, які пишуться через крапку з комою. Після ключових слів (кожною з мов) 
необхідно вказати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел (Додаток А). 

4.6. JEL Classіfіcatіon – шрифт Times New Roman (кегель 9), напівжирний, вирівнювання 
по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. JEL Classіfіcatіon подається після 
ключових слів англійською мовою. За необхідності редакція може самостійно визначати JEL 
Classіfіcatіon. 

4.7. Основний текст – шрифт Times New Roman (кегель 12), абзац 0,63 см, вирівнювання 
по ширині, одинарний інтервал.  

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи 
(Times New Roman, кегель 12, напівжирний): 

- Постановка проблеми.  
- Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
- Виділення недосліджених частин загальної проблеми (обов’язково!!!).  
- Мета статті.  
- Виклад основного матеріалу.  
- Висновки і пропозиції.  
- Список використаних джерел. 
Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті. 

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналі-
тичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показ-
ники несе автор. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії) 
Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За 

умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. 
Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока. 

Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є 
лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву роз-
міщують послідовно під ілюстрацією. 

Назва рисунку – шрифт Times New Roman, кегель 12, курсив, вирівнювання по центру без 
абзацу. Пояснювальні підписи (експлікація) – шрифт Times New Roman, кегель 10, курсив, ви-
рівнювання по центру без абзацу. 

Наприклад:  
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Рис. 1. Складові конкурентоспроможності на відповідній стадії розвитку економіки 

Таблиці  
Цифровий матеріал, що наводиться у статті, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 
Розмір тексту таблиць – кегель 10. Усі таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. 

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний 
заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву. 

Наприклад: 
Таблиця 1 

Аналіз показників діяльності підприємства 

Показники 
Формула  

розрахунку 
Фактори,  

що впливають на показник 
Напрями поліпшення  

показників 
1.    
…    

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною части-
ною таблиці справа надписують: «Закінчення табл. 1». 

Формули 
Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил. 
Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференцію-

вання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих 
формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, 
можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не ма-
ють самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не 
виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом 
витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень ве-
личин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул 
Microsoft Equation для WINDOWS. 

Наприклад:  
Ефективна ставка процента для позичальника визначається за формулою (1) 

360
SK

Rt
z h

 


, (1) 

де  SK – величина знижки (%); 
h – період дії знижки (днів); 
z – тривалість відстрочки платежу (днів). 
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4.8. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ДСТУ 8302:2015, розмі-
щувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному 
тексті статті. Список літератури повинен містити не менше 7 джерел. 

Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, 
оскільки це джерело неперевірене і не має наукового підґрунтя. 

Зверніть увагу! Посилання на власні статті дозволяється в кількості не більше 15–20 %  
від загальної сукупності найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел)!!! 

4.9. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком 
References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування 
транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.). 

References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA 
(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).  

Примітка. Після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад ан-
глійською мовою в квадратних дужках. Назви журналу, газети тощо повинні бути надані (крім тра-
нслітерації) також у перекладі англ. мовою. 

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами: 
- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.; 
- для російської мови:   http://translit-online.ru/pasport.html 

 http://translit.net/ru/ 
 http://www.transliteratciia.ru/transliteraciya-imeni-i-familii-dlya-zagranpasporta. 

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку Д. 
У разі необхідності редакція надає послуги з підготовки References. 

5. Обов’язково у кінці статті подаються дані про автора (ів) (трьома мовами): 
– прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 9, напівжирний; 
– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 9; 
– місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 9; 
– електронна адреса автора (ів) – кегель 9 (Додаток А). 
– ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.  

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 
ResearcherID:  
Scopus Author ID: 

6. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у науковому журналі «Проблеми і перс-
пективи економіки та управління» є платним. Вартість публікації однієї сторінки наукової статті 
становить 55 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата підтверджується 
квитанцією.  

Реквізити для оплати можна знайти за посиланням:  
https://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya 
 
Реквізити для оплати:  
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. 
Національний університет «Чернігівська політехніка». 
банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172. 
Код ЗКПО: 05460798. 
Номер рахунку: UA428201720313201001201006996 
Призначення платежу: за публікацію статті в журналі _________  автор  ______ПІБ 
До переліку документів додати квитанцію 

7. Контактна інформація.  
Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: maksim-32@ukr.net 
Контактна особа: Дубина Максим Вікторович. 
Моб. тел.: +38 (099) 376-32-87 
Viber: +38 (099) 376-32-87 
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Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління»  

розміщено на сайті Національного університету «Чернігівська політехніка»,  
де можна переглянути останні номери видання:  

http://ppeu.stu.cn.ua 
 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 
Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи,  
що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть. 

 
Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів тощо) як згоду  

дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження т. ін.). 

Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження в електронній або паперовій формах журналу  

«Проблеми і перспективи економіки та управління» цілком або лише окремих статей, що вже опубліковані у ньому, 

без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно із Законами  

України «Про інформацію» № 2657-XI та «Про науково-технічну інформацію» № 3322-XII. 

 

 

Примітка. Редакція може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій 
авторів. Відповідальність за зміст статті покладається на автора. 

Редакція залишає за собою право: 
- вносити редакційні правки, які не впливають на смисл статті (узгоджуються з автором);  
- повертати матеріали авторам на доопрацювання. 
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Додаток А 
Приклад оформлення статті 

УДК 332.12 

Максим Дубина 

СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД  
ТРАНСКОРДОННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Максим Дубина 

СУЩНОСТЬ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ  
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Maksym Dubyna 

ESSENCE AND COMPONENT COMPOSITION  
OF CROSS-BORDER ECONOMIC SECURITY 

У статті через синтез таких понять, як «транскордонний», «економічна безпека» ви-
значено сутність транскордонної економічної безпеки, яку запропоновано розглядати як 
свободу від негативного зовнішнього та внутрішнього впливів на будь-які спільні дії, спрямо-
вані на посилення та поглиблення співпраці між територіальними громадами або владою, які 
знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, у сфері економічних від-
носин, а саме: виробництва товарів та послуг, розподілу матеріальних благ, обміну, що су-
проводжується за опосередкованої ролі грошей, та споживання фізичними та юридичними 
особами виробленої продукції. Також з’ясовано компонентний склад транскордонної еконо-
мічної безпеки, серед основних елементів якої виділено такі: транскордонна зовнішьоеконо-
мічна безпека, транскордонна виробнича безпека, транскордонна продовольча безпека, тра-
нскордонна енергетична безпека, транскордонна інвестиційна безпека. 

Ключові слова: транскордонне співробітництво; безпека; транскордонний регіон; економічна безпека; еконо-
мічна безпека регіону; транскордонна економічна безпека.  

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8. 

В статье через синтез таких понятий, как «трансграничный», «экономическая безопасность» определена 
сущность трансграничной экономической безопасности, которую предложено рассматривать как свободу от 
негативного внешнего и внутреннего воздействий на любые совместные действия, направленные на усиление и 
углубление сотрудничества между территориальными общинами или властями, находящимися под юрисдикцией 
двух или нескольких договаривающихся сторон в сфере экономических отношений. Также выяснен компонентный 
состав трансграничной экономической безопасности, среди основных элементов которой выделено следующие: 
трансграничная внешнеэкономической безопасность, трансграничная производственная безопасность, транс-
граничная продовольственная безопасность, трансграничная энергетическая безопасность, трансграничная 
инвестиционная безопасность. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество; безопасность; трансграничный регион; экономическая бе-
зопасность; экономическая безопасность региона; трансграничная экономическая безопасность. 

Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 8.  

The essence of cross-border economic security was defined by means of synthesis such terms as ,,cross-border”, 
,,economic security”. Cross-border economic security is independent from negative external and internal influence on any 
cooperative aimed on strengthening and deepening of cooperation between territorial communities or authorities within the 
jurisdiction of two or more contracting parties in economic relations, namely: production of goods and services, distribution 
of material goods, exchange of them, which is followed by indirect role of money and use by physical and legal bodies – 
products which are produced. Also the component composition of cross-border economic security was defined. Among them 
were the following: cross-border economic foreign affairs security, cross-border production, cross-border food security, 
cross-border energetic security, cross-border investment security. 

Keywords: cross-border cooperation; security; cross-border region; economic security; economic security of the 
region; cross-border economic security. 

Fig.: 2. Table: 1. References: 8.  
JEL Classіfіcatіon: G00 
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Додаток Г 

Приклад оформлення розширеної  

структурованої анотації 

Максим Дубина 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ  
ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТІВ 

Максим Дубина 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
И КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТОВ 

Maksym Dubyna 

SCIENTIFIC APPROACHES TO CREDITS SYSTEMATIZATION  
AND CLASSIFICATION 

Credit by its nature is a classic economic category which has been 
already researched in considerable number of scientific works. However, 
multi aspects character of credit and credit relations in general, its constant 
transformation in society lead to increased interest concerning cognition of 
this definition by scientists, Credit relations , as well as money relations, as 
of today penetrate the whole society and its economic sphere. Actually, 
credit is one of the movable forces of the country’s economic development. 
Importance of money-credit relations within economic system of the state 
and its further functioning stipulates increase of scientific interest of 
peculiarities arise study and credit development as an economic category. 
Objective of the article is defining types of credits, their systematization and 
classification by definite peculiarities. Within the article, main types of 
credits were analyzed, which can be defined as of today by analyzing of the 
peculiarities of credit relation functioning and development. Classification of 
all types of credits was implemented on account of the main peculiarities 
identification, to the number of which the following were related: under the 
order of provision, under creditor character, or by the character of the 
borrowers and by the terms depending on the crediting object, under 
percentage rate, by means of funds issue and by branch direction of credit, 
under risk level, by means of credit remuneration and credit payment, at 
presence of collateral. Combined, all defined peculiarities and relevant types 
of credit, shall create integrated system of credits classification, which at the 
present moment comprises the most known and distributed their types. As 
any other object, system of credits types is constantly in the process of its 
dynamic development. Transformation of the state’s economic state, change 
of political configuration of the society development and other exogenous 
factors stipulate as well continuous change of credit system itself, search and 
creation of new mechanisms of credits submission by different types of 
credit institutions, etc. As it is presented by experience of credit market 
development of Ukraine, it is in continuous state of its dynamic 
development, and difficulties arise in development of some financial 
institutions is being changed by activation and rapid development of other 
credit institutions. Thus, system of credits types classification is constantly 
being added by new types of credits and relevant peculiarities, under which 
they can be studied and separated as a single group. 

1800 знаків із 
пробілами!!! 
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New York University]. ProQuest. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI 
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Неопублікована дисертація або дипломна робота 
Lowly, J. (2018). Hibernation of Mammals in Botanical Gardens [Unpublished doc-

toral thesis]. University of Missouri. 

Автореферат 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора. (Рік). Назва роботи [Автореф. тип роботи, Університет]. База даних. 

Адреса URL 
Зверніть увагу: в параметрі «тип роботи», якщо йдеться про український авторефе-

рат, слід зазначати скорочено ступінь і галузь знань. 

Приклади оформлення 
Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка 

[Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова]. 

Зварич, І. Я. (2020). Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки 

[Автореф. дис. д-ра екон. наук, Тернопільський національний економічний універси-
тет]. https://www.tneu.edu.ua/index.php?do=download&id=8737 

Стандарт 
Базовий шаблон оформлення: 
Організація, що розробила стандарт. (Рік). Назва стандарту (Код і номер стандарту). 

Видавництво (організація, що видала стандарт). 
Зверніть увагу: якщо назва організації, що видала стандарт, та видавництва, у якому 

відповідний стандарт надруковано, збігаються, в бібліографічному записі назви видав-
ництва не наводять. 

Приклади оформлення 
НВФ «Інпроект». (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і 

адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б 
Д.1.1-3:2013). Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. 

International Organization for Standardization. (2013). Information technology — Se-

curity techniques — Information security management systems — Requirements 

(ISO/IEC 27001:2013). 

Закон (акт) 
Базовий шаблон оформлення з урахування вимог «The Bluebook»: 
Назва акта, тип акта № номер акта (Рік) (Країна або юрисдикція). Реквізити джере-

ла, в якому опубліковано акт. 

Приклади оформлення 
Про відпустки, Закон України № 504/96-ВР (2020) (Україна). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення 

спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірус-
ної хвороби (COVID-19), Закон України № 587-IX (2020) (Україна). Відомості Вер-

ховної Ради України, (22), с. 19. 
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Патент 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва патенту (Країна патент № номер патенту). Ор-

ган, що видав патент. 

Приклади оформлення 
Васильєв, О. М., Поважний, В. А., & Хан, В. Є.-І. (2018). Адсорбент для видален-

ня цезію з води (Український патент № 122396). Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України. 

Осипенко, В. І., Некоз, О. І., Хандюк, М. В., & Батраченко, О. В. (2015). Вузол екс-

трудера для нагрівання сировини (Український патент № 116022). Державна служба 
інтелектуальної власності України. http://uapatents.com/5-101661-vuzol-ekstrudera-dlya-
nagrivannya-sirovini.html 

 
Примітки:  
1. Не наводять у бібліографічному посиланні таких параметрів: 
• загальну кількість сторінок; 
• місто видання; 
• номер ISBN. 
2. Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.  
3. Назви книги, статті, журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітера-

ції) у перекладі англійською мовою. 
 

Звертаємо Вашу увагу! 
Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів  

англійською мовою категорично заборонено!!! 
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