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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНИХ 
СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто суть та класифікацію соціальних видатків, також проаналізовано динаміку та структуру соціальних видатків в 
Україні. Проаналізовано виконання соціальних витрат державного бюджету. Розкрито низку факторів, що значною мірою визна-
чають напрямки та ефективність соціальних видатків в Україні.

Ключові слова: державний бюджет, видатки бюджету, соціальні видатки, видатки на соціальний захист та соціальне забез-
печення, соціальна сфера.

Балицкая О.И. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрена сущность и классификация социальных расходов, также проанализирована динамика и структура 

социальных расходов в Украине. Проанализированы выполнения социальных расходов государственного бюджета. Раскрыт 
ряд факторов, которые в значительной степени определяют направления и эффективность социальных расходов в Украине.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходы бюджета, социальные расходы, расходы на социальную защиту и со-
циальное обеспечение, социальная сфера.

Balitska O.I. ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE OF PUBLIC SOCIAL EXPENDITURE IN UKRAINE
The article considers the nature and classification of social spending. Analyzed the dynamics and structure of social expenditures in 

Ukraine. Revealed a number of factors that largely determine the direction and effectiveness of social expenditures in Ukraine.
Keywords: state budget, expenditures, social expenditures, spending on social protection and social security, social sphere.

Постановка проблеми. Актуальним питанням 
трансформаційних процесів в Україні залишається 
проблема значної диференціації доходів населення. 
Низький життєвий рівень та суттєва поляризація 
родинного розподілу національного доходу зумов-
люють неспроможність окремих категорій громадян 
забезпечити свої сім’ї всіма життєво необхідними 
благами. За таких умов зростає роль держави у за-
безпеченні громадянам гарантованих Конституцією 
України прав, зокрема на: життя, безпечні умови 
праці, винагороду за працю, захист сім’ї, відпочи-
нок, освіту, житло, охорону здоров’я та медичну до-
помогу, соціальне забезпечення тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених у своїх працях 
досліджували проблеми формування та реалізації 
бюджетної політики в соціальній сфері, серед яких 
Василик О.Д., Дробозіна Л.А., Кравченко В.І., Луні-
на І.О., Опарін В.Н., Родіонова В.М., Павлюк К.В., 
Пасічник Ю.В., Сало І.В., Соколовська А.М. та інші.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз ди-
наміки та структури державних соціальних видатків 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сове забезпечення галузей соціальної сфери здійсню-
ється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів під-
приємств, установ, організацій та соціальних фондів. 
В Україні фінансування соціальної сфери здійсню-
ється переважно за рахунок державних коштів, а 
отже за рахунок державного та місцевих бюджетів. 
Проте через обмеженість бюджетних ресурсів і їх 
неефективність залишаються нерозв’язаними ряд 
проблем щодо фінансування освіти, духовного й фі-
зичного розвитку, охорони здоров’я, соціального за-
хисту населення. 

Сьогодні в Україні соціальна політика держави та 
її діяльність в соціальній сфері мають дуже важливе 
значення для життя суспільства. Причинами цього є 
різке падіння доходів більшої частини населення при 
переході до ринкової економіки, а також орієнтація 
громадян на отримання соціальних послуг саме від 
держави. Особливо гострим стає питання забезпечен-
ня соціальних стандартів життя населення в умовах 
загострення світової економічної кризи.

Доходи громадян істотно зменшуються під час 
кризи, особливо це стосується малозабезпечених 
верств населення, так як вони не можуть самостійно 
задовольнити свої першочергові потреби. Унаслідок 
цього на перше місце виходить потреба в збільшен-
ні фінансування соціальних видатків, посилюється 
соціальна функція держави, тобто функція забез-
печення потреб громадян у суспільних благах і фі-
нансової підтримки найбільш уразливих верств на-
селення [7].

Наслідками кризи, що розпочалася наприкінці 
2008 року, для нашої держави стали: скорочення 
чисельності робочих місць, обсягів виробництва, за-
тримка виплати заробітної плати і, взагалі, посилен-
ня напруги у суспільстві. Ці проблеми, як наслідок, 
призвели до зменшення дохідної частини бюджету 
та, у свою чергу, до обмеження фінансування держа-
вою соціальних програм та виконання нею соціаль-
них зобов’язань.

Бюджет є важливим інструментом перерозподілу 
валового внутрішнього продукту для забезпечення 
соціальної справедливості. Підвищенню його ролі 
в соціальних процесах свідчить формування нового 
бюджетного механізму фінансування соціальної сфе-
ри, що спричинило збільшення бюджетного фінансу-
вання соціальних видатків (табл. 1). 

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
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Аналізуючи наведену таблицю, можна сказати, 
що частка видатків на соціальну сферу та соціальний 
захист населення у структурі усіх видатків зведено-
го бюджету України збільшилася з 176,6 млн грн. у 
2008 році до 283,4 млн грн. у 2012 році. Варто за-
значити, що в абсолютному значенні спостерігається 
стійке зростання частки цих видатків в аналізова-
ний період, проте, аналізуючи відсоткову зміну ви-
датків на соціальну сферу та соціальне забезпечення, 
можемо сказати, що тут немає стійкої тенденції до 
збільшення, а навпаки, спостерігається зменшення 
їх частки в зведеному бюджеті України. Необхідно 
зазначити, що протягом останніх років збільшення 
соціальних видатків було спричинено постійними пе-

редвиборчими кампаніями, які наввипередки декла-
рували підвищення рівня життя населення, зокрема 
мова йшла про підняття розмірів заробітніх плат та 
пенсій.

Найбільшою видатковою статтею Державного 
бюджету України є стаття «видатки на соціальний 
захист та соціальне забезпечення», яка за обсягом 
випереджає охорону здоров’я, освіту та видатки на 
економічну діяльність. Якщо аналізувати динаміку 
видатків на соціальний захист та соціальне забез-
печення державного бюджету в абсолютному вира-
зі, то спостерігається їх зростання. Таке зростання 
пояснюється, в основному, збільшенням видатків 
на оплату праці, на надання пільг та допомог, через 

Таблиця 1
Аналіз структури соціальних видатків державного бюджету за 2008-2012 рр.

Рік

Всього вид-
ків б-ту, 

млрд. грн.
Освіта Охорона 

здоров’я 

Духовний 
і фізичний 
розвиток

Всього на соці-
альну сферу

Соціальний за-
хист і соціальне 

забезпечення

Всього на соці-
альний захист та 
соціальну сферу

млн грн. млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн 

грн. %

2008 312,0 61,0 19,6 33,6 10,8 7,9 2,5 102,5 32,9 74,1 23,8 176,6 56,6

2009 307,4 66,8 21,7 36,6 11,9 8,3 2,7 111,7 36,3 78,8 25,6 190,5 62,0

2010 377,8 79,8 21,1 44,7 11,8 11,5 3 136,0 36,0 104,5 27,7 240,5 63,7

2011 416,8 86,2 20,68 48,9 11,7 10,1 2,6 145,9 35,0 105,4 25,3 251,3 60,3

2012 492,4 101,5 20,61 58,4 11,9 13,6 2,8 173,5 35,3 109,9 22,3 283,4 57,6

Джерело: Висновки щодо виконання Державного бюджету України.

Таблиця 2
Державні соціальні видатки в Україні у 2008-2012 рр.

Категорія видатків 2008 2009 2010 2011 2012

Охорона здоров’я, млрд. грн. 33,6 36,6 44,7 49,0 58,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення, млрд. грн. 74,1 78,8 104,5 105,4 125,3

Соціальні видатки зведеного бюджету, млрд. грн. 107,7 115,4 149,2 154,4 183,8

% ВВП 11,4 12,6 13,6 11,9 13,0

Пенсійний фонд України, млрд. грн. 150,3 186,3 191,4 211,0 233,7

Фонд загальнообов’язкового державного страхування України на 
випадок безробіття, млрд. грн. 4,7 5,9 6,8 8,1 6,9

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві, млрд. грн 3,7 3,5 4,0 4,6 5,7

Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездат-
ності, млрд. грн. 7,2 7,5 8,2 7,6 9,3

Видатки фондів державного соціального страхування, млрд. грн. 165,9 203,2 210,4 231,3 255,6

Державні соціальні витрати, усього, млрд. грн. 273,6 318,6 359,6 385,7 439,4

% ВВП 28,8 34,9 32,8 29,6 31,2

Джерело: Офіційний сайт державної казначейської служби.

Таблиця 3
Інформації щодо відсотків виконання державного бюджету за видатками у 2008-2012 рр. (%)

Показники
Роки

2008 2009 2010 2011 2012

Всього 96,7 96,6 98,7 97,1 95,2

З них:

Загальнодержавні функції 93,9 84,9 97,8 98,0 96,6

Оборона 99,2 98,7 97,2 98,6 89,8

Громадський порядок, безпека та судова влада 97,1 98,2 98,8 99,0 97,8

Економічна діяльність 92,9 96,7 93,7 87,5 85,4

Охорона навколишнього природного середовища 94,7 93,4 96,6 83,5 85,1

Житлово-комунальне господарство 75,7 67,9 95,6 25,1 47,8

Охорона здоров’я 94,0 95,5 97,9 94,1 91,0

Духовний і фізичний розвиток 91,9 94,9 94,5 93,4 85,7

Освіта 98,3 99,4 99,5 98,9 98,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення 98,6 99,2 99,7 99,2 97,4

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів 97,6 98,6 98,8 99,0 97,4

Джерело. Висновки щодо виконання Державного бюджету України.
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підвищення розмірів мінімальних соціальних стан-
дартів, і покриття дефіциту Пенсійного фонду, що 
пов’язано з підвищенням розмірів прожиткового мі-
німуму [1].

На підставі аналізу частки соціальних видатків в 
зведеному бюджеті України, яка складає в середньому 
60%, можна говорити про значний рівень соціалізації 
бюджету. Також про значні обсяги видатків зведеного 
бюджету в соціальну сферу свідчить аналіз коштів, 
що передаються до бюджетів інших рівнів, оскільки 
значну частину серед них займають саме видатки со-
ціальної спрямованості, так як більшість державних 
соціальних видатків реалізуються на місцевому рівні 
через трансфертну політику. Зокрема, за період дослі-
дження частка коштів, що передаються до бюджетів 
інших рівнів в середньому становила 25,9% та в 2012 
році зросла на 60,979 млрд. грн. порівняно з 2008 ро-
ком та становили 124,5 млрд. грн. [8].

Частка державних соціальних видатків у ВВП 
зросла у 2012 році на 2,4% порівняно з 2008 роком, 
а саме з 28,8% до 31,2% (табл.2). 

Зауважимо також, що соціальні видатки, а осо-
бливо видатки на соціальне забезпечення та соціаль-
ний захист населення порівняно з іншими напрям-
ками державних видатків фінансуються практично у 
повному обсязі від запланованого (табл. 3).

Політика соціальних виплат та гарантій повинна 
ґрунтуватися на об’єктивній економічній ситуації. 
Сучасний стан розвитку системи соціального захисту 
характеризується: невідповідністю ресурсних мож-
ливостей держави потребам населення в соціальному 
захисті; невисокою якістю послуг та ефективністю 
заходів соціального захисту; задоволенням соціаль-
них потреб вразливих верств населення неналежним 
чином. Тому соціальні виплати мають здійснюватися 
враховуючи суспільну доцільність, економічну об-
ґрунтованість, ефективність системи соціального за-
хисту у поєднанні з соціальною справедливістю.

Загалом, система соціального захисту та соціально-
го забезпечення в Україні характеризується наступни-
ми ознаками, які значною мірою визначають напрями 
та ефективність державних соціальних видатків: 

• Різноманітні пільги, соціальні виплати та со-
ціальні послуги в Україні безпосередньо передбачені 
у 58 законах та більше ніж 120 підзаконних норма-
тивно-правових актах.

• Згідно з чинним законодавством, в Україні іс-
нує близько 120 категорій пільговиків, з яких лише 
45 визначаються за соціальною ознакою, а 57 – за 
професійною.

• В Україні налічується понад 130 категорій 
одержувачів різних соціальних виплат, з яких лише 
70 отримують виплати за соціальною ознакою, та 
близько 50 – за професійною.

• Усі пільгові, в т. ч. соціально незахищені, ка-
тегорії мають право на більш як 120 видів пільг та 
понад 60 видів соціальних виплат.

• «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
є найбільшою видатковою статтею бюджету – навіть 
більшою, ніж видатки на охорону здоров’я, освіту та 
економічну діяльність [9].

Висновки з проведеного дослідження. Соціальне 
забезпечення в нашій державі має відповідати вимо-
гам Європейського кодексу соціального забезпечен-
ня, що містить мінімальні стандарти захисту, які 
держави мають надавати у зв’язку з дев’ятьма тра-
диційними соціальними ризиками: хворобою, безро-
біттям, старістю, трудовим каліцтвом, професійною 
хворобою, материнством, інвалідністю, втратою го-
дувальника, утриманням дітей.

Сьогодні основним джерелом фінансового забезпе-
чення соціальної сфери є бюджетні кошти, але вони 
не можуть в повному обсязі забезпечити соціальні 
потреби суспільства, тому виникає необхідність за-
лучення додаткових інвестиційних ресурсів. На да-
ному етапі розвитку держави постала потреба виво-
дити соціальну сферу на новий, більш якісний рівень 
функціонування.
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Постановка проблеми. Ринкові умови господарю-
вання в Україні вимагають кардинально змінити під-
ходи до освітньо-професійних чинників економічного 
зростання вітчизняної економіки. У добу глобалізації, 
перманентних соціальних трансформацій, науково-
технологічних відкриттів, інформатизації суспільства 
вища освіта має не лише виконувати роль стабіліза-
тора – вона мусить також проявляти себе каталіза-
тором випереджаючих технологій, спричиняючи тим 
самим поступ суспільства в його стабільному розви-
тку. У «надрах» вищої освіти має відбуватися оцінка 
і корекція ціннісних орієнтирів суспільства, тут слід 
шукати раціональний баланс традиційних та інфор-
маційно-інноваційних технологій.

Інноваційність – основна риса постіндустріаль-
ного суспільства, у якому «пріоритет перейшов від 
переважного виробництва товарів до виробництва 
послуг, проведення досліджень, організації систе-
ми освіти і підвищення якості життя» [1, c. 102]. 
Перехід до інноваційно-інформаційного суспільства, 
пише В.В. Ткачук, «вимагає зміни цілей, змісту, 
методів і технологій підготовки людини до життя у 
суспільстві, що набуває нових ознак, серед яких ви-
діляють: прискорення процесу змін, що відбувають-
ся у суспільстві, демасифікацію і дестандартизацію 
усіх сторін економічного і соціального життя, інди-
відуалізацію життя і діяльності, вивільнення часу у 
зв’язку із зміною характеру праці та використанням 
побутової техніки (Е. Тоффлер); зміни характеру ви-
користання, зберігання і перетворення інформації, 
утвердження якісно нової технології та організації 
інформаційних процесів, створення інформатики як 
особливої галузі індустрії (Е. Масуда); появу фабрик 
мислення (П. Діксон); створення синтезу телебачен-
ня, комп’ютерної техніки та енергетики (Дж. Пел-
тон); перехід до «електронних книг» (Х. Еванс); по-

яву Homo educatus – людини освіченої (В. Огнев’юк); 
створення концептуального простору, заснованого на 
комп’ютерних технологіях (Дж. Нейсбіт)» [2, c. 4].

У свою чергу, «інформаційне суспільство – це 
новий, особливий етап життєдіяльності цивіліза-
ції. Він базується на інтелекті. Його головною ді-
йовою особою є людина, яка володіє інформацією, 
комп’ютерною і лазерною технікою, біотехнологіями 
і генною інженерією, електронікою, теле- і відеоко-
мунікаціями тощо», – пише В. Андрущенко [3, c. 
12-13]. Важливо, щоб інформаційне суспільство мало 
чітку гуманістичну спрямованість і визначалось та-
кими базовими цінностями, як пріоритет громадян-
ських прав і свобод, соціальна активність, ініціатив-
ність, право вибору, відповідальність [4, c. 49-50].

Інноваційна економіка неможлива без освітнього 
та науково-технічного супроводу – вирішальним стає 
рівень інтелектуального потенціалу. Для підготовки 
професіоналів з інноваційним мисленням потрібна 
така система вищої освіти, яка б відповідала потре-
бам особистості, здатної реалізувати себе в постійно 
змінному суспільстві, яка, долаючи притаманний їй 
консерватизм, стає гнучкою, націленою на дотриман-
ня таких принципів, як органічна єдність наук, що 
забезпечує широту світогляду; єдність навчання до-
сліджень та просвіти; єдність масового навчання з 
індивідуалізацією вихованця; єдність у різноманітті; 
свобода творчості у процесі досліджень, викладан-
ня та навчання; самооновлення шляхом підготовки 
вчених-викладачів; повнота пропонованого науко-
вого знання; автономія при достатньому державно-
му фінансуванні; поширення культурних традицій; 
індивідуалізація форм навчання за темпом засво-
єння знань; толерантність та повага до культурних 
відмінностей; регіональна відмінність; вільний від-
повідальний вибір; розширення нерегульованої со-
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ціальної діяльності; демократичне виховання; пере-
хід від кількісного зростання до якісного розвитку; 
формування гуманітарних традицій через принципи 
різноманіття, наукового аналізу, індивідуальної від-
повідальності, забезпечення свободи вибору, прин-
циповість та вимогливість, повага до унікальності 
та дух жорсткої конкуренції, науковість, гуманізм, 
демократизм, поступовість та неперервність, рівність 
можливостей [5, c. 197].

Саме освіта є визначальним інноваційним чинни-
ком формування і підвищення конкурентоспромож-
ності робочої сили і включає не лише рівень освіти, 
а й освітній потенціал та освітню компетентність, 
результатом сформованості якої є готовність до інно-
ваційної діяльності, сприйняття змін, розвинений ін-
дивідуальний стиль діяльності та досконалий рівень 
розвитку культури [6, с. 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам формування освітнього потенціалу, особливос-
тям і закономірностям сучасної освіти та її реформу-
ванням відповідно до індивідуальних та суспільних 
потреб присвячені численні праці науковців, а саме 
радянських (А.І. Анчишкіна, Є.П. Барамикова, Н.К. 
Лойко, В.І. Марцинкевича, С.Г. Струмиліна, В.К. 
Розова, С.Н. Усанова та ін.) та сучасних (Я.Я. Бо-
любаша, Г.І. Євтушенко, І.Л. Каленюк, О.А. Кратта, 
В.І. Куценко, Т.Є. Оболенської, М.Ф. Степко та ін.) 
вчених.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна зазначити, що у вітчизняній системі освіти 
нагромадилося багато проблем, які стримують її роз-
виток. Основними серед них є: відсутність чітких прі-
оритетів у розвитку освітнього потенціалу суспіль-
ства відповідно до перспектив постіндустріального 
розвитку; незадовільний рівень матеріально-техніч-
ного і кадрового забезпечення навчальних закладів; 
високий рівень уніфікації професійної освіти, що 
зменшує можливості формування індивідуальних 
траєкторій навчання та зумовлює випуск робітників 
і фахівців з низьким рівнем адаптивних здібностей; 
відсутність механізмів зацікавленої участі працедав-
ців у підготовці кадрів унаслідок розриву партнер-
ських відносин навчальних закладів і підприємств; 
декларативність, непослідовність державної освіт-
ньої політики, що спричиняє відірваність обсягів та 
професійно-кваліфікаційної структури випускників 
професійних навчальних закладів від потреб ринку 
праці, якості підготовки – від вимог роботодавців до 
робочої сили і міжнародних стандартів якості освіти; 
зниження ефективності професійної освіти внаслідок 
відсутності системи прогнозування попиту на робіт-
ників та фахівців і, відповідно, структурних переко-
сів у підготовці кадрів.

Водночас проблема формування освітнього по-
тенціалу суспільства залишається недостатньо ви-
вченою. Це виявляється, зокрема, у відсутності ці-
лісного теоретико-методологічного обґрунтування 
сутності освітнього потенціалу суспільства як поєд-
нання освітнього потенціалу населення та потенціа-
лу системи освіти, недостатніх наукових досліджен-
нях для здійснення комплексного аналізу тенденцій 
та закономірностей розвитку освітнього потенціалу 
суспільства і відповідно механізму його формування 
в умовах інформаційно-інноваційного суспільства та 
включення освітньої сфери в систему ринкових від-
носин.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
умовах становлення інформаційного суспільства ак-
туалізуються якісні аспекти розвитку особистості, 
пов’язані з формуванням її освітнього потенціалу. 

Це зумовлено перетворенням знань у стратегічний 
ресурс розвитку усіх сфер життєдіяльності суспіль-
ства. Економіка сучасних розвинених країн усе біль-
ше спирається на знання, як чинник підвищення 
продуктивності праці та економічного зростання. 
У зв’язку з цим підвищуються вимоги до загально-
освітньої та професійної підготовки робочої сили, 
посилюються трансформаційні процеси в освітній 
сфері. Досвід розвинених країн засвідчив доціль-
ність перегляду ролі освіти в умовах становлення ін-
формаційного суспільства, зокрема, усвідомлення її 
економічної значущості та визнання освітньої сфери 
продуктивною галуззю, що «виробляє» головну про-
дуктивну силу сьогодення – освітній потенціал. 

Для потреб інноваційного розвитку країни освіта 
відіграє надзвичайно важливу роль. Вона є не лише 
зв’язуючою, але й конструктивною ланкою в систе-
мі трьох головних складових інноваційної економіки 
– «наука–освіта–виробництво». У цьому поєднанні 
освітній потенціал виступає одночасно як джерело 
поповнення науки кадрами і як головний фактор ово-
лодіння робочою силою, всім населенням сучасними 
знаннями, необхідними для забезпечення економіч-
ного, соціального і культурного розвитку суспільства 
на основі використання передових досягнень науки, 
технологій, інновацій.

Освіта як складна соціально-економічна категорія 
розкривається в таких аспектах: 1) освіта як процес 
передачі знань та інформації, втілення навичок та 
умінь; 2) освіта як результат процесу передачі сус-
пільно-значимих знань; 3) освіта як організаційно-
економічна система, тобто галузь соціально-еконо-
мічної діяльності. В широкому сенсі освіта охоплює 
всі форми і методи цілеспрямованого і ненавмисного 
впливу соціально-природного середовища на люди-
ну, які поруч з самоосвітою мають своїм результатом 
формування і розвиток її особистості.

У такому розумінні освіта стає основою для фор-
мування освітнього потенціалу суспільства. 

В економічній літературі при визначенні катего-
рії «освітній потенціал» не існує єдиної точки зору. 
Досить часто «освітній потенціал» розуміється як то-
тожний «фондові освіти». Так, російські вчені С.Л. 
Костанян і В.О. Жамін під освітнім потенціалом (або 
фондом освіти) розуміють «нагромаджені затрати 
суспільства на навчання, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку сукупної робочої сили», «показник, 
який характеризує кількість людино-років освіти, 
нагромаджену всіма зайнятими у народному госпо-
дарстві. Він може бути виражений у вигляді три-
валості загальної та професійної освіти, а також у 
вартісній формі, що відображає народногосподарські 
затрати на навчання наявної робочої сили» [7].

Українські вчені В. Куценко та Г. Євтушенко ви-
значають людський капітал як «сукупність знань, 
здібностей і кваліфікації, як здатність кваліфікова-
ної робочої сили створювати прибуток у вигляді час-
тини заробітної плати та прибутку підприємств» [8, 
с. 136].

Освітній потенціал розвитку охоплює не тільки 
економічні можливості, а всю їх сукупність (еко-
номічні, соціальні, політичні, духовні та ін.) – так 
само, як і розвиток сам по собі є комплексним, бага-
тоаспектним поняттям.

Освітній потенціал як втілення всіх форм освіт-
нього впливу на особистість (виховання, загальної та 
професійної освіти, професійної підготовки) вклю-
чає в себе як нагромаджені затрати суспільства на 
функціонування формальної та неформальної систем 
освіти, так і духовний компонент (нагромадження 
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традиції, моральні та суспільні цінності, а також 
цінності колективізму та спільності). Духовний ком-
понент взагалі неможливо виміряти, він не піддаєть-
ся кількісним визначенням, але саме він зумовлює 
динаміку інших складових освітнього потенціалу, 
що мають кількісні параметри.

Отже, оскільки сама категорія освіти може мати 
різні значення, то і категорія освітнього потенціалу 
може розглядатися в різних за широтою змісту зна-
ченнях, залежно від того, які елементи відносяться 
до її складу, вона може розглядатися на трьох рівнях 
(рис. 1.) [6]. 

Освітній потенціал – це єдність матеріально-ре-
чових і неречових елементів системи освіти. Перші 
з них – це ресурсна база системи освіти: кількість 
навчальних закладів, вчителів, учнів, підручників, 
комп’ютерів тощо. Ці елементи практично піддають-
ся оцінці. Неречові елементи – це ті знання, нави-
чки, цінності, норми поведінки, що втілені в людях 
в результаті освіти. Синтетичним, інтегральним по-
казником, в якому відображені матеріально-речові 
та, деякою мірою, неречові елементи, виступає фонд 
освіти. У вузькому розумінні освітній потенціал роз-
глядається як фонд освіти – потенціал тих реальних 
затрат, що здійснені суспільством на функціону-
вання системи освіти. Це ті затрати, що здійснені 
в поточному і попередньому періодах та уречевлені 
в наявних ресурсах діючої системи освіти та її ви-
пускниках. Освітній потенціал у більш широкому 
розумінні визначається як такий, що поряд із фон-
дом освіти включає самоосвіту та практичний досвід 
людей. В самому широкому розумінні освітній по-
тенціал включає в себе поряд із сукупними затрата-
ми суспільства на функціонування системи освіти та 
вищезазначеними елементами також нагромаджений 
досвід народу. Останній знаходить свій прояв в куль-
турних і національних традиціях, моральних цін-
ностях, які передаються людськими поколіннями і 
складають цементуючий фундамент спільного життя 
народу.

Потенціал освіти відіграє одну з визначальних 
функцій в процесі забезпечення сталого розвитку 
суспільства, який розглядається в єдності іннова-
ційного, економічного, соціального та екологічно-
го розвитку. Освіта безпосередньо і опосередковано 
впливає на розвиток суспільства і його елементи, що 
передусім знаходить прояв у покращенні економіч-
них показників на макро- та мікрорівнях. Водночас 
ефект освіти для суспільства є багатовекторним, різ-
нобічним і не обмежується її впливом лише на еко-
номічне зростання [9].

У інноваційному суспільстві розширене відтво-
рення освітнього потенціалу суспільства – триєдиний 
процес: по-перше, – це формування, нагромадження 
та розвиток знань, умінь, навичок і моральних якос-
тей особистості та суспільства в цілому, які відбува-
ються в умовах перетворення традиційної парадигми 

освіти на особистісно-орієнтовану, безперервну, по-
лікультурну та глобальну парадигму; по-друге, – це 
розподіл і перерозподіл освітнього потенціалу через 
створення умов для його реалізації шляхом прове-
дення ефективної політики зайнятості; по-третє, – 
це ефективне використання освітнього потенціалу 
в усіх сферах економічної діяльності, що дозволяє, 
з одного боку, реалізовувати особистості свої потен-
ційні можливості до продуктивної праці, з іншого, 
– примножувати національне багатство. Отже, за та-
ких умов процеси формування освітнього потенціалу 
повинні розглядатися в органічному взаємозв’язку з 
процесами його використання та реалізації [10].

Українські ринкові неоліберальні реформи, які 
проводилися, як правило, лише заради зміни форми 
власності, звільнення процесу накопичення капіта-
лу від регулюючого контролю держави, абсолютної 
лібералізації цін, комерціоналізації всіх видів люд-
ської діяльності, в тому числі освітянської, майже 
зовсім не спиралися на ті величезні можливості, які 
закладені в освітньому потенціалі суспільства. Сум-
ний досвід таких ринкових трансформацій свідчить 
про суттєве зниження якості освітньої діяльності і 
формування робочої сили, в тому числі її найбільш 
висококваліфікованої частини. Втрата якості освіт-
нім потенціалом, котра сталася в ході проведення 
ринкових реформ, пов’язана з наступними причи-
нами: надмірна комерціоналізація освіти, особливо 
вищої, яку в Україні скромно трактують як введен-
ня оплати за освітні послуги (в умовах зростаючої 
економічної нерівності населення країни, яка є ви-
щою, ніж, наприклад, у скандинавських країнах, в 
4-5 разів і навіть у 1,5 рази більшою, ніж в США, 
масштабне поширення платності освіти стає нездо-
ланною перепоною на шляху отримання якісної 
освіти для значної частини української молоді); у 
навчальному процесі на всіх стадіях освітньої систе-
ми значно занижена роль викладання природничих 
наукових дисциплін, що у минулому у вітчизняній 
освіті забезпечувало загальний високий рівень фун-
даментальної підготовки учнів і студентів, формува-
ло їх науковий світогляд та інноваційну культуру; з 
початком ринкових реформ майже повністю ліквідо-
вано середню ланку системи професійної підготовки 
кадрів – професійно-технічні училища і технікуми. 
Зараз відчувається гостра потреба виробництва пере-
дусім в таких фахівцях.

За останні два десятиріччя відбувся розрив 
зв’язків циклу «наука–освіта–виробництво», освіта, 
як і наука, залишається майже повністю відстороне-
ною від процесу формування інноваційної економі-
ки. Гострота і складність цієї проблеми потребують 
системних стратегічних рішень.

Щодо переваг України в освітній сфері, то до та-
ких можна віднести наступні: достатньо високий рі-
вень освіти населення, який співставний з середньо-
європейськими показниками; позитивна тенденція 
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Включає в себе, поряд з сукупними затратами суспільства на 
функціонування системи освіти та зазначеними елементами 
другого рівня, також нагромаджений досвід народу.

Як такий, що, поряд з фондом освіти, охоплює самоосвіту та 
практичний досвід людей.

Фонд освіти як потенціал тих реальних затрат, які здійснено 
суспільством для функціонування системи освіти.

Рис. 1. Структура освітнього потенціалу
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до зростання останніми роками кількісних показ-
ників дітей і молоді, охоплених освітою, загальної 
чисельності студентів, розвинута інфраструктура 
шкільної і професійної освіти; багата історія, тра-
диції і позитивний теоретико-методологічний та 
методичний досвід вітчизняної педагогічної школи, 
особливо надбання у сфері поєднання навчального 
процесу з елементами науково-дослідної діяльності, 
залучення учнівської і студентської молоді до ви-
рішення практичних завдань; збереження значного 
науково-педагогічного потенціалу, який за певних 
умов здатний суттєво вплинути на здійснення змін 
в освітній сфері в напрямі її інноваційного розви-
тку; посилення відкритості національної освітньої 
системи, ступеня її інтеграції в європейську і світо-
ву освітні системи, що сприяє об’єктивізації оцін-
ки рівня роботи навчальних закладів, активному 
використанню найкращого світового досвіду в цій 
справі.

Досвід розвинених країн засвідчив доцільність 
перегляду ролі освіти в умовах становлення інфор-
маційного суспільства, зокрема, усвідомлення її 
економічної значущості та визнання освітньої сфери 
продуктивною галуззю, що «виробляє» головну про-
дуктивну силу сьогодення – освітній потенціал [11]. 

Можна визначити кілька етапів організаційної ді-
яльності, спрямованої на розгортання інноваційних 
процесів та формування інноваційного освітнього 
простору. Серед них, як зазначають науковці [12], 
найважливіші такі:

1. Інформаційне забезпечення інноваційної ді-
яльності, що передбачає накопичення, аналіз, по-
ширення інформації; створення інформаційно-ре-
сурсного банку даних інноваційних процесів на рівні 
держави, регіону (стан інноваційної інфраструктури, 
рівень інноваційної культури та інноваційного по-
тенціалу); накопичення інформаційного потенціалу; 
накопичення зовнішньої та внутрішньої інформації 
тощо. 

2. Створення загальнодержавного і регіонального 
правового поля інноваційної діяльності. Зміст, осно-
вні завдання цього етапу полягають у визначенні 
правил, алгоритмів, технологій, єдиних підходів до 
організації й здійснення дослідно-експерименталь-
ної роботи та інноваційної діяльності, що сприятиме 
формуванню інноваційної інфраструктури, іннова-
ційного потенціалу та інноваційної культури.

3. Координація інноваційної діяльності: призна-
чення консультантів, координаторів, керівників до-
слідно-експериментальною та інноваційною діяль-
ністю, якщо потенціал закладу освіти недостатній 
для реалізації інноваційних проектів; інформаційно-
організаційний, психолого-педагогічний та науково-
методичний супровід інноваційної діяльності; фор-
мування інноваційної інфраструктури тощо.

4. Експертиза результатів інноваційної діяль-
ності, яка передбачає дослідження ефективності й 
доцільності інноваційної діяльності (аналіз інформа-
ції про впровадження інновацій, експертиза дослід-
но-експериментальної роботи та результатів цієї ді-
яльності, порівняння результатів з прогнозованими, 
корекція інноваційної діяльності. 

5. Упровадження результатів інноваційної діяль-
ності. Цільовий та змістовий компоненти цього ета-
пу – створення умов для впровадження інноваційних 
продуктів у практику роботи інших закладів освіти. 
З цією метою можна організувати широке інформу-
вання суб’єктів навчально–виховного процесу про 
результати роботи об’єктів інноваційної діяльності, 
здійснити консультування та стажування зацікав-

лених працівників, за результатами інноваційної 
діяльності розробити методичні матеріали та реко-
мендації.

6. Системно-узагальнююча діяльність. Під час 
останнього етапу передбачені систематизація й уза-
гальнення результатів інноваційної діяльності, 
оформлення матеріалів дослідно-експериментальної 
роботи, а також видавнича діяльність, поповнення 
інформаційно-ресурсного банку даних науковими 
розробками, сучасними технологіями, результатами 
діагностичних досліджень, новою інформацією. 

Така модель синергетичної взаємодії освітнього 
потенціалу та інноваційного розвитку, заснована 
на інноваціях, як способі цивілізаційної реаліза-
ції людського потенціалу, дасть змогу розв’язати 
комплекс модернізаційних завдань, які формують 
порядок денний для сучасної інноваційної стратегії 
нашої держави. Вона, зокрема, дозволить: перетво-
рити освітню сферу на джерело імпульсів структур-
ного оновлення українського суспільства на засадах 
постіндустріального розвитку; інтегрувати розрізне-
ний ланцюжок «освіта–наука–виробництво – систе-
ма управління процесами розвитку» в єдину націо-
нальну інноваційну систему; забезпечити здатність 
удосконалення структури виробництва на основі 
конкурентоспроможності, гнучкості, здатності до 
самооновлення і трансформацій відповідно до гло-
бальних тенденцій.

Висновки з проведеного дослідження. У новому 
тисячолітті в період становлення інформаційного 
суспільства, поширення глобалізаційних процесів, 
подолання відставання України від світових тенден-
цій соціально-економічного та суспільного розвитку 
освіта повинна стати одним із провідних факторів 
розвитку держави. Нині підвищується роль освіти 
як: соціального чинника, що забезпечує адапта-
цію людини у професійній сфері та повсякденно-
му житті; економічного чинника, що виявляється 
у збільшенні економічної віддачі висококваліфіко-
ваної праці; інноваційного чинника, що дає змогу 
нарощувати інтелектуальний потенціал країни й 
підвищувати рівень її міжнародної конкурентоспро-
можності. Шлях до прогресивних змін в економіці 
лежить у площині покращення освітньо-кваліфіка-
ційних характеристик населення через забезпечення 
якісного людського розвитку, усвідомлення ціннос-
ті освіти, інноваційне використання накопиченого 
освітнього та наукового потенціалу, його гідну оцін-
ку у соціально-трудовій сфері життя. Отже, саме 
розвиток інноваційно-освітнього чинника повинен 
розглядатися як важливий рушій переходу України 
до економіки знань, що потребує нової якості освіти 
й професійної підготовки. 
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Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних та методичних засад формування національної моделі соціально-економіч-
ного розвитку України. Доведено доцільність формування концепції соціально-економічного розвитку України на методологічних 
засадах інституціоналізму та базових принципах концепції людського розвитку. Запропоновано методичні рекомендації щодо 
проведення комплексу економічних та інституціональних реформ в Україні.
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Статья посвящена обоснованию теоретических и методических основ формирования национальной модели социально-
экономического развития Украины. Доказана целесообразность формирования концепции социально-экономического разви-
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The article deals to theoretical and methodical bases of national model of socio-economic development in Ukraine. The expediency 
of formation the conception of socio-economic development of Ukraine under the methodical principles of institution theory and basic 
principles of human development conception is proved. The methodical recommendations of economic and institutional reforms in 
Ukraine are proposed.
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Постановка проблеми. Початок другого тисячо-
ліття ознаменований посиленням антагонізму між 
швидкими темпами розвитку, які переживає людство 
в технологічній, економічній, соціальній сферах у 
розвинутих країнах світу, та невирішеністю проблем 
бідності, охорони здоров’я, здобуття освіти тощо у 
країнах, що розвиваються. Додатковим чинником 
посилення існуючих дисбалансів є періодичні кризо-
ві явища, що виникають у економічній, політичній 
та інших сферах суспільного розвитку й призводять 
до поглиблення нерівномірності соціально-економіч-
ного розвитку різних країн світу, посилюють соці-
альну напругу та політичну нестабільність у світі.

Підтвердженням сказаному є глобальна еконо-
мічна криза 2007-2009 рр., наслідки якої вже давно 
вийшли за суто економічні межі та загострили між-
народну конкуренцію за право на розвиток, гідний 
рівень достатку та самоствердження. За цих обста-
вин практично кожна країна світу формує власну 
модель соціально-економічного розвитку, що базу-
ються на різноманітних політико-економічних, соці-
ально-культурних, філософсько-релігійних та інших 
цінностях. Водночас поряд з визнанням індивідуаль-
ності країн, необхідним є і визнання базових прин-
ципів, на основі яких можуть визначатись стратегії 
соціально-економічного розвитку країн, а також ва-
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желі та механізми його стимулювання в умовах су-
часного глобалізованого світу.

З цих позицій актуальним є дослідження тео-
ретико-методологічних засад концепцій соціаль-
но-економічного розвитку з метою формування 
базових засад національної концепції соціально-
економічного розвитку з урахуванням провідних 
тенденцій, що характеризують сучасний етап ци-
вілізаційного розвитку, а також передових досяг-
нень економічної науки та соціально-економічної 
перспективи України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження закономірностей розвитку економічної систе-
ми та формування науково-обґрунтованих концепцій 
соціально-економічного розвитку були і є предметом 
дослідження практично усіх течій і шкіл в економіч-
ній науці. Відтак ці важливі питання не залишили 
поза увагою такі видатні діячі економічної науки, 
як: А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, С. Сісмонді,  
Ф. Ліст, К. Маркс, А. Маршалл, М. І. Туган-Бара-
новський, А. Пігу, Т. Веблен, Й. Шумпетер, Дж. Ро- 
бінсон, Дж. М. Кейнс, М. Фрідмен, Ф. Хайєк,  
М. Алле, Дж. Стігліц, М. аль Хак, А. Сен та інші.

Плідно розробляють теоретичні засади та прак-
тичні рекомендації щодо пріоритетних векторів роз-
витку України у економічній та соціальній сферах і 
вітчизняні вчені, зокрема: О.М. Балакірєва, О.І. Бара- 
новський, О.Д. Вовчак, А.С. Гальчинський,  
В.М. Геєць, А.А. Гриценко, А.І. Даниленко, Е.М. Лі-
банова, У.Я. Садова, В.А. Скуратівський, Т.С. Смов-
женко, А. Чухно та інші.

Разом з тим вимагає подальших досліджень об-
ґрунтування теоретико-методологічних засад форму-
вання національної моделі соціально-економічного 
розвитку на основі науково-критичного аналізу на-
укових концепцій соціально-економічного розвитку 
з позиції їх відповідності як сучасним глобальним 

проблемам та цінностям, так і національним особли-
востям соціально-економічного розвитку України.

Постановка завдання. Метою даної статті є об-
ґрунтування теоретичних засад та формування мето-
дичних рекомендацій щодо формування національної 
концепції соціально-економічного розвитку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ци-
вілізаційний розвиток є фактично історичним відо-
браженням становлення та змін моделей соціально-
економічного розвитку, що формувались на основі 
різноманітних поглядів та підходів щодо економіч-
ної, соціальної, політичної організації суспільства та 
значною мірою залежали від конкретних історичних 
обставин. Відтак концепції соціально-економічного 
розвитку історично змінювались одночасно із зміною 
соціально-економічних процесів, а також великою 
мірою і під впливом розвитку економічної науки. 
Більше того, увесь розвиток економічної науки є 
яскравим відображенням становлення науково-об-
ґрунтованих концепцій соціально-економічного роз-
витку та посилення соціогуманітарної спрямованості 
економіки (табл. 1).

Гуманістичні принципи економіки, як видно з 
табл. 1, були закладені ще з моменту формування 
самого терміну «економіка» у період античності і 
розвивалися, набуваючи різних форм прояву прак-
тично у всіх течіях і школах економічної науки. 
Яскравим відображенням гуманізаційного вектору 
розвитку економічної науки у ХХ ст. та її більшо-
го наближення до реалій життя з наголосом на со-
ціальній природі економічних процесів стала поява 
нової течії економічної науки – інституціоналізму. 
Передусім це знайшло відображення у впровадженні 
категорії «інституція», яка розглядається передусім 
як соціальний імператив. «Інституції, – на думку 
інституціоналістів, – це соціальні форми функцій 
суб’єктів, об’єктів, процесів і результатів економіч-

Таблиця 1
Розвиток гуманістичних принципів в економічній науці*

Етапи розвитку 
економічної науки Розвиток гуманістичних принципів в економіці

Виникнення тер-
міну «економіка» 
(Арістотель)

«Економіка» – це мистецтво організації та збагачення домашнього господарства. Водночас «багат-
ство не є тим головним благом, до якого слід прагнути… У домогосподарстві слід більше піклува-
тися про людину, аніж про придбання бездуховної власності» [1]. 

Меркантилізм Головне завдання економіки – формування національної економічної політики як важливого чин-
ника забезпечення економічного добробуту та соціальної злагоди [2, с.116-143]. 

Класична школа
Економічна наука – це наука про об’єктивні закони виробництва і нагромадження багатства, 
«природного порядку» економічної системи та внутрішньої гармонії людського суспільства. Рин-
ковий механізм забезпечує узгодження приватних та національних інтересів [4].

Історична школа
Економічна теорія – це наука про державну економічну політику, яка повинна дбати про розви-
ток національних продуктивних сил, до яких відносяться як матеріальні блага, так і духовні та 
морально-етичні цінності [5].

Марксизм Політична економія – це класова наука, яка вивчає розвиток продуктивних сил і виробничих відно-
син, сукупність яких формує економічну структуру суспільства, тобто реальний базис [2, с. 319-359].

Маржиналізм та 
неокласика

Економічна теорія – наука про оптимальне використання обмежених ресурсів для задоволення 
людських потреб та забезпечення добробуту. Забезпечення економічного добробуту пов’язане пере-
дусім з високим рівнем національного доходу, який досягається свободою економічної діяльності 
та способом його розподілу між членами суспільства [6].

Кейнсіанство

Економічна наука виконує теоретичну та практичну функції. Теоретична функція полягає у дослі-
дженні економічних законів та доведенні теорем, а практична – у забезпеченні соціально-еконо-
мічної стабільності. Остання не може бути забезпечена лише за допомогою ринкових механізмів, 
а відтак вимагає регулюючих заходів держави, спрямованих на забезпечення макроекономічної 
стабільності [3, с. 202-248]. 

Інституціоналізм

Концепція люд-
ського розвитку

Економіка – наука соціальна, досліджує поведінку людини стосовно матеріальних засобів існуван-
ня, що має складний, часто ірраціональний характер та значною мірою залежить від інституцій-
них чинників (традицій, звичаїв, моралі, права тощо). Рушійними силами соціально-економічного 
розвитку є ефективні інститути та інституційне середовище, які забезпечують ефективне функціо-
нування суб’єктів господарювання [7].

Людина – центр соціально-економічного розвитку, його бенефіціар та рушійна сила. Розвиток люди-
ни передбачає розширення свободи людини, включаючи право на довге, здорове та творче життя; на 
активну участь в забезпеченні справедливості і стабільності розвитку на нашій спільній планеті [8].

* Складено авторами на основі опрацювання матеріалів [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
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ної діяльності, що забезпечують еволюцію системи 
суспільного розподілу праці на підставі статутів, 
норм, правил, інструкцій, регламентів, контрактів, 
стандартів і порядків» [9].

Саме тому засновник інституціоналізму Т. Веблен 
наголошував, що соціально-економічний розвиток 
відбувається шляхом еволюції та «природного відбо-
ру» різних інституцій. «Життя людей в суспільстві, 
так само як і життя інших видів, – відзначав вчений, 
– є боротьбою за існування і, таким чином, становить 
процес відбору та пристосування. Еволюція соціальної 
структури є процесом природного відбору інституцій. 
Прогрес, що відбувався і відбувається у людських ін-
ституціях і людському характері, може бути, взагалі 
кажучи, зведений до мислення і до процесу примусо-
вого пристосування до зовнішнього середовища, яке 
постійно змінюється з розвитком суспільства і зі змі-
ною інституцій, при яких живуть люди» [7, с. 188].

Подальший розвиток інституціональних кон-
цепцій соціально-економічного розвитку знайшов 
відображення у працях лауреатів Нобелівської пре-
мії – С. Кузнеця та Д. Норта. Так, зокрема, у своїй 
нобелівській лекції С. Кузнець запропонував визна-
чення економічного зростання як «довгострокового 
збільшення здатності господарства забезпечувати усе 
більш різноманітні потреби населення за допомогою 
усе більш ефективних технологій і відповідних їм ін-
ституціональних та ідеологічних змін» [10]. 

На значенні інституціональних чинників у со-
ціально-економічному розвитку наголошував і  
Д. Норт. Саме інститути, які вчені розглядав як 
«правила гри» у суспільстві, задають структуру спо-
нукальних мотивів людської взаємодії, спрямовуючи 
діяльність людини у певне русло: позитивне чи нега-
тивне. З цих позицій Д. Норт стверджував, що немає 
країн приречених на злидні, так як для будь-якого 
суспільства можна створити ефективні інститути та 
такі інституціональні межі (інституціональне серед-
овище), які у довгостроковому періоді забезпечать 
економічне зростання та соціально-економічний роз-
виток [11, с. 17].

Логічним продовженням гуманістичних тенденцій 
економічної науки в дусі інституціоналізму на зламі 
ХХ-ХХІ ст.ст. стала концепція людського розвитку, 
відповідно до якої не лише економічні чинники (зрос-
тання національного доходу та ВВП) є показниками 
добробуту, але й створення в суспільстві можливос-
тей «жити довгим, здоровим і творчим життям» [12, 
с. 12]. Відтак, базуючись на гуманітарних принципах 

соціально-економічного розвитку, з 1990 р. за ініціа-
тивою пакистанського вченого М. аль Хака, Організа-
цією Об’єднаних Націй (ООН) для оцінки рівня соці-
ально-економічного розвитку країн використовується 
агрегований показник – індекс людського розвитку 
(ІЛР), який є узагальненим показником оцінки люд-
ського розвитку за такими трьома базовими складови-
ми: здоров’я і довголіття, доступність освіти і гідний 
рівень життя. У свою чергу, для кількісного виражен-
ня цих трьох показників використовуються наступні 
індикатори: для оцінки рівня здоров’я та довголіття 
використовують показник тривалості життя при на-
родженні; для оцінки рівня життя – валовий націо-
нальний дохід (ВНД) на душу населення (за парите-
том купівельної спроможності у доларах США); для 
оцінки доступності освіти використовують два показ-
ники – середня тривалість отриманої освіти дорослого 
населення (25 років і більше) і очікувана тривалість 
навчання дітей шкільного віку.

Базуючись на запропонованій методиці щодо роз-
рахунку ІЛР, розробники Програми розвитку ООН 
(ПРООН) щорічно презентують доповідь про людський 
розвиток. Зокрема, у Доповіді про людський розвиток 
за 2013 р. відзначено загальні тенденції покращення 
значень індикаторів ІЛР практично у всіх країнах 
світу та акцентовано увагу на прискореному розвитку 
країн Півдня (Бразилії, Індії, Китаю, Південної Аф-
рики тощо). Україна ж у розрахунках ІЛР-2013 серед 
187 країн світу перебуває на 78 місці (таблиця 2).

Матеріали табл. 2 є свідченням того, що провідні 
позиції щодо ІЛР займають країни з високими показ-
никами економічного та соціального розвитку, якими 
традиційно є країни Західної Європи, США, Японія, 
Австралія та Нова Зеландія. Тоді як займана пози-
ція України (78 місце) зумовлена передусім низьким 
економічним потенціалом (ВНД на душу населення на 
37% нижчий за середньосвітові значення), порівняно 
низьким рівнем тривалості життя населення (цей по-
казник також нижчий майже на 2 роки за середньо-
світове значення) та водночас високим рівнем освіти 
населення (показники навчання дітей та дорослого 
населення є вищими за середньосвітові). Відтак зупи-
нимося більш детально на проблемних аспектах соці-
ально-економічного розвитку України.

Передусім слід звернути увагу на низькі показ-
ники ВНД на душу населення в Україні. У цьому 
зв’язку варто відзначити, що економічний зміст 
ВНД полягає у тому, що – це «весь дохід, заробле-
ний упродовж року власниками ресурсів, що є рези-

Таблиця 2
Україна та провідні країни світу щодо ІЛР у доповіді ПРООН за 2013 р.*

Країна та її місце 
в ІЛР

Значення ІЛР за 
2012 р.

Тривалість життя 
при народженні, 

років

ВНД за ПКС на 
душу населення, 

дол. США

Середня трива-
лість навчання, 

років

Очікувана три-
валість навчання 
дітей, років 1.

Норвегія 0,955 81,3 48688 17,5 12,6

2. Австралія 0,938 82,0 34340 19,6 12,0

3. США 0,937 78,7 43480 16,8 13,3

4. Нідерланди 0,921 80,8 37282 16,9 11,6

5. Німеччина 0,920 80,6 35431 16,4 12,2

6.Нова Зеландія 0,919 80,8 24358 19,7 12,5

7. Ірландія 0,916 80,7 28671 18,3 11,6

8. Швеція 0,916 81,6 36143 16,0 11,7

9. Швейцарія 0,913 82,5 40527 15,7 11,0

10. Японія 0,912 83,6 32545 15,3 11,6

78. Україна 0,740 68,8 6428 14,8 11,3

Світ 0,694 70,1 10184 11,6 7,5

*Складено авторами за даними [13, с. 144-146].
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дентами певної держави, незалежно від того, де ці 
ресурси використовуються – у власній країні чи за 
кордоном» [14, с. 62]. Тобто базою для визначення 
ВНД є валовий національний продукт (ВНП) за вира-
хуванням амортизації та непрямих податків. У свою 
чергу ВНП є близьким за змістом до поширеного у 
національній і світовій статистиці економічного по-
казника, – валового внутрішнього продукту (ВВП), 
– та відрізняється від нього лише тим, що не вклю-
чає результатів економічної діяльності нерезидентів і 
включає діяльність резидентів у інших країнах.

Відтак, якщо аналізувати статистичні дані щодо 
динаміки ВВП України упродовж усіх років неза-
лежності, то за відповідними аналітичними дослі-
дженнями ВВП України у 2012 р. становив лише 
69,3% від рівня 1990 р., тоді як світовий ВВП за 
вказаний період зріс в 1,74 рази [15]. Відтак, якщо 
у 1990 р. світовий рейтинг України щодо рівня ВВП 
становив 32 позицію, а рейтинг ВВП на душу насе-
лення – 106 позицію. То у 2012 р. рейтинг України 
щодо рівня ВВП становив 53 позицію, а рейтинг ВВП 
на душу населення – лише 126 позицію.

Очевидно, що рівень економічного розвитку від-
повідним чином впливає і на фінансування соціаль-
ної сфери (охорони здоров’я, освіти тощо) (табл. 3).

З таблиці 3 видно, що ВВП на душу населення в 
Україні був меншим у 2005 р. від вказаного показни-
ка розвинутих кран світу у 7,5-5 разів. Більше того, 
частка ВВП, яка спрямовується на фінансування со-
ціальної сфери у розвинутих країнах є також у біль-
шості випадків удвічі більшою ніж в Україні. Очевид-
но, що за такого стану фінансування соціальної сфери 

в Україні, її рівень розвитку не може бути високим. 
Внаслідок чого об’єктивно не є високим і рівень сус-
пільного вдоволення рівнем життя в Україні та мож-
ливостями самореалізації особистості (табл. 4).

Матеріали таблиці 4 є яскравим свідченням враху-
вання ПРООН в рівні розвитку країн не лише еконо-
мічних, але й соціальних чинників, зокрема таких як: 
свобода вибору, суспільне задоволення, задоволення 
життям тощо. Відтак, як бачимо, в країнах з високим 
рівнем людського розвитку спостерігаються високі по-
казники щодо свободи вибору (ці значення варіюють 
у більшості випадків в межах 80-95%), задоволення 
роботою (60-80%), задоволення суспільством (80-95%) 
та задоволення життям в цілому (6-7,6 балів). Наслід-
ком високого рівня економічного та соціального роз-
витку є в цілому досить високий рівень довіри до вла-
ди (58-65%, за виключенням Японії).

В Україні ж, на фоні високо розвинутих країн, 
показники соціального розвитку не є високими. Так, 
зокрема, не є високим рівень задоволення життям в 
цілому (5,1 бали), не високим є рівень свободи ви-
бору (53%), задоволення роботою (61,4%), а відтак 
низьким є і рівень довіри до державної влади (лише 
24%), що у свою чергу призводить до соціальної на-
пруги в суспільстві та політичної нестабільності.

Висновки. Таким чином, враховуючи вищевикла-
дене, вважаємо, що успішний розвиток процесів на-
ціонального державотворення в Україні вимагає при-
йняття на державному рівні національної концепції 
соціально-економічного розвитку, яка повинна базу-
ватись на гуманістичних принципах економіки, що 
знайшли відображення у сучасній концепції люд-

Таблиця 3
Ресурсні можливості фінансування соціальної сфери провідними країнами світу та України*

Країна та її місце в ІЛР ВВП на душу населення за 2005 р.,
млн. дол. США

Фінансування соціальної сфери, % від ВВП

охорона здоров’я освіта

1.Норвегія 46982 8,0 7,3

2. Австралія 34548 5,9 5,1

3. США 42486 9,5 5,4

4. Нідерланди 37251 9,4 5,9

5. Німеччина 34437 9,0 4,6

6.Нова Зеландія 24818 8,4 7,2

7. Ірландія 35640 6,4 5,7

8. Швеція 35048 7,8 7,3

9. Швейцарія 37979 6,8 5,4

10. Японія 30660 7,8 3,8

78. Україна 6359 4,4 5,3

* Складено авторами за даними [13, с. 162-164].

Таблиця 4
Показники соціальної інтеграції в Україні та розвинутих країнах світу*

Країна та її місце 
в ІЛР

Задоволення життям (за 10- 
бальною шкалою: від 0 до 10)

Задоволення свобо-
дою вибору, % 

Задоволення 
роботою, %

Задоволення 
суспільством, %

Довіра 
до влади, %

1. Норвегія 7,6 93,0 … 92,8 54,0

2. Австралія 7,4 94,0 87,4 91,9 53,0

3. США 7,1 85,0 87,4 83,8 38,0

4. Нідерланди 7,6 91,0 94,5 94,5 60,0

5. Німеччина 6,7 89,0 89,0 93,9 43,0

6.Нова Зеландія 7,2 93,0 89,30 88,1 64,0

7. Ірландія 7,0 95,0 89,1 93,6 53,0

8. Швеція 7,5 93,0 91,8 92,5 64,0

9. Швейцарія 7,5 88,0 … 93,5 58,0

10. Японія 6,1 78,0 76,2 84,6 23,0

78. Україна 5,1 53,0 61,4 71,4 24,0

*Складено авторами за даними [13, с. 175-177].
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ського розвитку. Виходячи з базових засад концеп-
ції людського розвитку, яка методологічно базується 
на неоінституціоналізмі, а також враховуючи пріо-
ритетні проблеми соціально-економічного розвитку 
України, пропонуємо наступні методичні рекоменда-
ції щодо формування концепції соціально-економіч-
ного розвитку України:

• по-перше, імперативом розвитку України у ХХІ 
ст. повинна бути орієнтація на досягнення високих 
показників економічного та соціального розвитку 
на основі проведення комплексу економічних та ін-
ституційних реформ, котрі формуватимуть надійну 
базу забезпечення позитивної економічної динаміки, 
а відтак стануть фундаментом забезпечення соціаль-
них гарантій в суспільстві;

• по-друге, економічне реформування економі-
ки України, на наш погляд, повинно відбуватись на 
основі комплексу секторальних реформ як у реаль-
ному, так і фінансовому секторі та з урахуванням 
важливої ролі національної банківської системи як 
головного фінансового посередника та кредитора на-
ціональної економіки;

• по-третє, в умовах перманентної інституційної 
кризи в Україні забезпечення економічної, соціальної 
та політичної стабільності є неможливим без ліквіда-
ції інституційних перешкод соціально-економічного 
розвитку України на основі забезпечення надійного 
захисту прав та свобод людини, утвердження демо-
кратичних цінностей як основи самореалізації люди-
ни в економічній, політичній та суспільній сферах.
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Постановка проблеми. Динамічне забезпечен-
ня соціального розвитку має зумовлюватися гармо-
нічним поєднанням двох складових цього розвитку 

– економічної та соціальної систем. Оскільки зна-
чна кількість праць вітчизняних та зарубіжних на-
уковців присвячена розвиткові економічної системи, 
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тому доцільним є з’ясування особливостей розвитку 
соціальної системи, зокрема її фінансового аспекту.

Щодо України, ця проблематика має особливо 
актуальне значення, тому що після розпаду Радян-
ського Союзу в спадок дістались невирішені питання 
соціального захисту таких верств населення, як чор-
нобильці та афганці. Необхідно зазначити, що, окрім 
проблем соціального захисту зазначених категорій, 
необхідно вирішувати соціальні потреби близько 
двадцятьох мільйонів пенсіонерів, двох мільйонів ін-
валідів, а також забезпечувати соціальну підтримку 
молодих сімей, малозабезпечених громадян, непо-
вних сімей, переселенців тощо. Навіть, незважаючи 
на один із найнижчих рівнів заробітної плати в Укра-
їні, порівняно з іншими країнами Європи, особи, які 
потребують цього захисту, його отримують, що не за-
вжди забезпечується в європейських країнах.

Стосовно наукової розробки цієї тематики, то 
можна констатувати, що кількість науковців, а та-
кож відповідно наукових праць, є значно меншою по-
рівняно з науковим доробком вчених, які працюють 
у напрямі економічного зростання. Беручи до уваги 
ці аргументи, можна констатувати, що цю проблему 
в сучасних реаліях України необхідно досліджувати 
більш детальніше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фі-
нансовому аспекту розвиткові соціальної системи 
присвячено певну кількість праць як зарубіжних 
авторів, так і вітчизняних. Серед зарубіжних авто-
рів у цьому напрямку плідно працювали Т. Ганелі,  
Є. Гонтмахер, Р. Грінберг, К. Ерроу, Л. Ерхард,  
Л. Йохансон, В. Ойкен, А. Сен, Г. Спенсер, Дж. Сти-
гліц, Л. Якобсон та інші. Серед вітчизняних вчених 
вагомий внесок здійснили: Й. Бескид, А. Гальчин-
ський, В. Геєць, В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, 
С. Льовочкін, Л. Ляхович, В. Мандибура, В. Нові-
ков, С. Пирожков та інші.

З огляду на посилену увагу суспільства до про-
блем соціалізації економічних процесів введені нові 
дисципліни «Соціальна економіка» [1] та «Система 
соціологічного знання» [2].

Окрім цих підручників, вийшли друком декілька 
праць, де соціальні процеси обґрунтовуються з ви-
користанням математичного апарату. У цьому кон-
тексті помітною працею є посібник «Моделювання 
соціальних процесів» [3].

Серед фундаментальних праць вітчизняних авто-
рів є монографія В. Письмака «Проблеми стійкого 
функціонування соціально-економічної моделі Укра-
їни», де аналізується стан фінансової сфери, ресурс-
ного забезпечення та розроблено напрями підвищен-
ня стійкості соціально-економічної моделі [4].

Серед наукових праць, які вийшли друком у дру-
гому десятилітті XXI ст., можна зазначити такі ко-
лективні монографії: «Фінансові важелі моделюван-
ня бідності» [5], «Державне фінансове забезпечення 
соціальної сфери» [6] та «Економічні та гуманітарні 
напрями розвитку соціальної інфраструктури» [7].

Проте, незважаючи на низку фундаментальних 
праць, де з’ясовуються проблеми фінансового за-
безпечення соціальної сфери в процесі нових умо-
вах функціонування соціальної сфери, починаючи з 
2014 р., є доцільним продовжити дослідження в цьо-
му напрямі.

Постановка завдання. Метою дослідження є фор-
мування нових теоретико-методологічних підходів 
фінансового забезпечення соціальної сфери, а завдан-
нями є:

- з’ясування особливостей функціонування соці-
альної сфери в нових умовах постмодернізму;

- виявлення основних проблем фінансового забез-
печення соціальної сфери;

- розробка основних напрямів фінансового забез-
печення соціальної сфери.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
З’ясувати особливості фінансових процесів в соці-
альній системі України неможливо без виявлення 
основних рис, характеристик, ознак сучасного світо-
устрою, або того середовища, в якому функціонує 
суспільна, зокрема соціальна система.

Із цією метою подамо основні характерні риси но-
вої сучасної епохи – постмодернізму.

Якщо унаслідок поступового розвитку цивіліза-
цій протягом XVII-XX ст. сформувалась економічна 
цивілізація, то нині формується принципово інша – 
фінансова. Як зауважують В. Базилевич та В. Ільїн, 
розгляд будь-якого явища сьогодні потрібно локалі-
зувати в парадигмах історичного процесу за лінією 
«премодерн» (традиційне суспільство) – модерн (но-
вий час) – постмодерн». Ідентичності модерну (дер-
жава, нація, світськість; рівність (права людини)) 
є антитезою ідентичностям «Традиційного суспіль-
ства» (імперії, етносу, релігії; ієрархії). Перехід від 
системи старих ідентичностей до нових складає осно-
вний зміст сучасної європейської історії [8, с. 643].

Як зазначає А. Дугін: «на кінець XX ст. модерн 
свою програму виконав, його ідентичності повністю 
витісняють і змінюють собою ідентичності премо-
дерну. Тим самим Захід відвойовує собі домінівні 
позиції у світі, встановлює свою ідеологічну геге-
монію у планетарному масштабі – через культурну, 
стратегічну або політичну колонізацію. Захід стає 
господарем дискурсу, змушуючи незахідний світ 
«шепотіти», «ридати» і «кричати». Тому перехід 
від модерну до постмодерну є логічним на Заході 
і створює відносно іншого людства певну двознач-
ність» [9, с. 121].

В. Базилевич та В. Ільїн з певною умовністю ха-
рактеризують соціальну складову постмодернізму, 
стверджуючи, що глобалізація «розплавляє» держа-
ву, нації декомпозуються, світськість, традиційні ре-
лігії і екстравагантні культи урівнюються у статусі; 
віртуальні видіння свого «его» довільними якостями 
породжує ультраіндивідуалізм.

З’являється нова ідеологічність – людство. Воно 
таке ж абстрактне, як і вартісна влада зверху, яка 
на практиці є фінансовою владою (Ю. М. Осипов). 
Людина втрачає свою конкретність, оскільки в по-
стмодерні починає вільно оперувати з довільними 
сегментами зовсім протилежних світоглядів, дискур-
сів, мов. У царині духу немає обмежень, але й нія-
ких орієнтирів, ніяких меж. У постмодерні, завдяки 
пануванню фінансизму, кожний може вірити в що 
завгодно, вважаючи себе та інших ким завгодно, де-
кларувати що завгодно [8, с. 645].

Ці характеристики, які подані відомими науков-
цями, характеризують певну епоху людства, в яку 
поступово втягується Україна.

Можливо з традиційних поглядів модерну з уяв-
ленням чітких меж між країнами, дотриманням 
міжнародних угод, превалювання моральних ціннос-
тей складно зрозуміти «захоплення» національних 
ринків транснаціональними корпораціями, експан-
сією Росії на території Грузії, Молдови, в 2014 р. і 
України – то «правила» постмодерну не повністю 
вміщуються. Розуміння «нових правил», які впрова-
див і можливо впроваджує постмодерн, хоча і в дещо 
стилізованій, абстрактній формі, але вже ж таки по-
трібно враховувати при формуванні фінансових ме-
ханізмів існування соціальної системи.



24 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

Для з’ясування особливостей функціонування со-
ціальної сфери України, зокрема з врахуванням її 
фінансового аспекту, проаналізуємо її внутрішню та 
зовнішню складову. Внутрішню складову проаналі-
зуємо за основними показниками її фінансування 
(табл. 1) [10, с. 22, 25, 26, 54].

Таблиця 1
Основні показники розвитку соціальної сфери

Показники
Роки

2008 2009 2010 2011 2012

Чисельність населен-
ня, млн. осіб 46,0 45,8 45,6 45,5 45,4

Кількість релігійних 
організацій, тис. од. 32,0 32,6 33,3 34,0 34,6

Рівень безробіття 
(за методологією 
МОП, %)

6,4 8,8 8,1 7,9 7,5

Кількість зареєстро-
ваних безробітних, 
тис. осіб

844,9 531,6 544,9 482,8 506,8

Видатки зведеного 
бюджету, млрд. грн.

Охорона здоров’я 33,6 36,5 44,7 49,0 58,4

Духовний та фізич-
ний розвиток 7,9 8,3 11,5 10,7 13,6

Освіта 60,9 66,8 79,8 86,2 101,6

Соціальний захист 
та соціальне забез-
печення

74,1 78,8 104,5 105,4 125,3

Отже, як випливає із даних табл. 1, за п’ять ро-
ків, аналіз показує, що зафіксовано динамічне зрос-
тання фінансування соціальної сфери. Так, особливо 
це зростання було значним у 2012 р., і хоча ВВП у 
2012 р. зріс лише на 100,2% порівняно з попереднім 
роком, видатки на охорону здоров’я у 2012 р. порів-
няно з 2011 р. зросли на 119,2%; духовний та фізич-
ний розвиток – 127%; освіту – 117,9%; соціальний 
захист та соціальне забезпечення – 118,8%. Таке 
значне збільшення фінансування є беззаперечно по-
зитивним фактом для набувачів соціальної допомоги 
та працівників відповідних бюджетних організацій, 
що проте не супроводжується адекватним збільшен-
ням фінансування на економічний розвиток.

Окрім цього, необхідно зазначити, що ще збільшен-
ня фінансування відбулось не за рахунок економічного 
зростання, а за рахунок дефіциту Зведеного бюджету, 
який у 2012 р. склав 50,8 млрд. грн. [10, с. 25].

Така фінансова модель розвитку соціальної сфе-
ри, яка грунтується не на зростанні реальної еконо-

міки, є несприйнятливою, тому що не сприяє вну-
трішньому відтворенню. Забезпечення соціального 
розвитку за типами «фінансової піраміди» може 
бути нестійким, оскільки при відмові від зовнішніх 
запозичень практично приречена на крах. Щось на 
взірець цих аргументів така ситуація виникла в II 
кварталі 2014 р., коли під впливом політико-еконо-
мічних загострень відносини із Росією та затримці 
зовнішнього фінансування виникли перші ознаки 
кризових явищ у соціальній сфері.

Проаналізуємо рівень фінансового забезпечення 
соціальної сфери за окремими показниками – рівню 
заробітної плати, рівню інфляції, рівню ВВП на одну 
особу та тривалості життя в Україні та окремих євро-
пейських країнах за 2011 рр. (табл. 2) [10, с. 517-538].

Як випливає із табл. 2, за соціальними показни-
ками Україна займає одне з останніх місць в Євро-
пі. Так, за рівнем середньомісячної заробітної плати 
нижчою, ніж в Україні, вона є лише у Вірменії та 
Молдові. За рівнем інфляції в Україні цей показник 
зіставлений з Вірменією, Грузією, Молдовою, Росією 
і є значно вищим, ніж в розвинених країнах – де 
він коливається в межах 102-104%. Незважаючи на 
більш ніж двадцятирічний період державної неза-
лежності, Україна не змогла наблизитись до своїх 
колишніх республік за соціалістичним табором – 
Польщі, Чехії за показниками рівня ВВП на душу 
населення та тривалості життя і значно поступається 
за цими показниками розвиненим країнам Європи.

Відстежується одна закономірність, яку видно без 
відповідного аналітичного обґрунтування – рівень се-
редньомісячної заробітної плати в розвинених краї-
нах зіставляється із відповідними показниками ВВП 
на душу населення.

Отже, високі соціальні стандарти в розвинених 
країнах світу грунтуються на економічному зростан-
ні.

Це є прямим аргументом, що суми виплат, які 
вливаються в соціальну сферу не призводять до зна-
чного або принаймні адекватного підвищення життє-
вого рівня населення, це не означає, що їх необхід-
но «заморозити», проте перманентно така динаміка 
зростання фінансування соціальної сфери тривати не 
може.

Розглянемо основні проблеми, які нині є в розви-
тку соціальної сфери. 

Витоки цих проблем беруть свій початок із запро-
вадження відповідних реформ, які нині не заверше-
ні. Так, задекларовані окремими урядами реформи 
в медичній, пенсійній, освітній, житлово-комуналь-
них сферах практично не розпочинались. В освітній 

Таблиця 2
Зіставлення окремих соціальних показників України та європейських країн

Країни

Показники

Заробітна плата в 
місяць, дол. США Рівень інфляції, % Рівень ВВП на одну 

особу тис. дол. США
Тривалість життя, років

Чол. Жін.

Україна 330,5 108,0 6,4 66,0 75,9

Австрія 4368,7 103,3 36,1 78,3 83,9

Велика Британія 4198,6 104,5 32,9 78,5 82,6

Вірменія 290,2 107,6 4,9 70,5 76,7

Грузія 377,1 108,5 4,8 70,0 78,6

Данія 6091,3 102,8 32,6 77,2 81,9

Іспанія 3133,2 103,2 27,0 79,1 85,4

Молдова 272,0 107,7 3,0 66,8 75,1

Польща 1146,8 104,2 18,0 72,6 81,1

Росія 806,3 108,4 14,7 62,9 74,8

Чехія 1408,5 101,9 24,1 74,81 81,1
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галузі і нині український диплом про закінчення 
відповідного вищого навчального закладу не є Євро-
пейським; невпроваджена трирівнева система пен-
сійного забезпечення, не здійснено перехід на стра-
хову медицину, лише після жорсткої позиції МВФ у 
2014 р. поступово здійснюється перехід до фактичної 
оплати комунальних послуг – тими споживачами, 
які в змозі оплатити їх фактичну вартість.

Водночас в Україні, згідно з оцінками фахівців, і 
нині налічується більш ніж три десятки пільговиків, 
які мають ці пільги, не згідно з їхнім матеріальним 
станом, а лише за приналежністю до певної соціаль-
ної категорії.

Відміну окремих пільг, зокрема оплату, утри-
мання дачних будинків та відповідної території для 
окремих високопосадовців, в тому числі і тих, які 
не перебувають на державній службі, було здійснено 
лише в 2014 р. урядом А. Яценюка.

Також у 2014 р. були оприлюднені факти неці-
льового використання бюджетних коштів, у тому 
числі в соціальній сфері.

Така сукупність фінансових проблем у соціальній 
сфері не сприяє цілеспрямованому розвитку.

Щодо виправлення цієї ситуації, то з врахуван-
ням складових суспільних, зокрема демографічних, 
економічних, етнонаціональних, політичних реалій, 
які є як на загальнодержавному, так і на національ-
ному рівнях, необхідно розробити відповідні теорети-
ко-методологічні підходи. Суть цих підходів полягає 
у такому:

1. Обов’язкове врахування зовнішніх реалій, зо-
крема екстерналій, які продукуються епохою по-
стмодерну, зокрема глобалізаційними викликами, 
векторами розвитку світового і Європейського товар-
них ринків, які мають значний вплив на національ-
ний ВВП та векторів розвитку соціальної політики 
ЄС, оскільки Україна намагається стати членом ЄС і 
вже підписала політичну частину угоди із ЄС.

2. Врахування майбутнього соціального, зокре-
ма територіально-адміністративного, політичного 
устрою України, де передбачено значне розширення 
прав регіону в економічній, бюджетній, податковій 
сферах, а також підвищення відповідальності громад 
та економічний і соціальний розвиток.

Це завдання перед територіальними громадами є 
складним, оскільки немає відповідної нормативно-
правової бази і практики вирішення цих завдань.

3. Необхідність формування нових адміністра-
тивних структур на загальнодержавному та регіо-
нальному рівнях вимагає ретельного підбору висо-
кокваліфікованих, морально стійких кадрів, яких 
необхідно не тільки підібрати, провести з ними від-
повідну роботу, але й змусити мислити у напрямку 
комерціалізації введення справ громадян, формувати 
сприятливі умови для ведення безпеки, забезпечити 
інтенсивність зовнішньоекономічного напрямку.

4. Незважаючи на розширення прав регіонів, 
необхідно сформувати якісну нову нормативно-пра-
вову базу, оскільки розширення прав регіонів пови-
нно адекватно гармонізувати із основами унітарного 
устрою держави та забезпечувати однакові соціальні 
стандарти у всіх регіонах України.

5. Необхідно, врахувавши зарубіжний досвід та 
можливість Бюджетного Кодексу, перейти на довго-

строкове бюджетне прогнозування, оскільки окремі 
соціальні програми є довготривалими.

6. Необхідно визначитися зі змістом, термінами, 
фінансовим наповненням, соціальних реформ і роз-
почати перехід на європейські стандарти у медичній, 
страховій, пенсійній, освітній сферах. Відволікання 
у започаткуванні цих реформ не сприятиме забезпе-
ченню гідного рівня життя населення.

Реалізація цих підходів є певною парадигмою, 
розвитку соціальної сфери, а саме тому використан-
ня цих підходів із певними корективами, які вра-
ховуватимуть нормативні та поточні реалії України, 
буде тією базою, що в майбутньому забезпечить роз-
виток соціальної сфери, наблизить її до відповідних 
критеріїв розвинених країн.

Висновки з виконаного дослідження. Умови, в 
яких функціонує соціальна сфера України, є над-
звичайно складними. Ця складність пояснюється 
зростанням рівня соціальних виплат не методами 
економічного зростання, а фінансуванням дефіциту 
бюджету.

В Україні практично не приступили до проведення 
реформ в освітній, медичній, пенсійній та інших сфе-
рах, тому фінансування здійснюється без врахування 
векторів розвитку соціальних систем у зарубіжних, 
зокрема європейських країнах. Оскільки Україна за-
декларувала курс спочатку на асоційоване, а потім 
постійне членство в Європейському Союзі, необхід-
но започаткувати і реалізувати відповідні реформи. 
Пропоновані теоретико-методологічні підходи щодо 
фінансового забезпечення розвитку соціальної сфе-
ри, безумовно, будуть сприяти покращенню ситуації 
у соціальній сфері.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку міжнародних економічних відносин економічна 
інтеграція виступає чи не найголовнішим чинником, 
що забезпечує сталий розвиток економічних систем 
провідних країн світу та країн, що розвиваються. 
Інтеграційні процеси, що розгорнулися практично в 
усіх регіонах світу, являють собою якісно нову фор-
му міждержавної взаємодії, яка характеризується за-
гальною спрямованістю до створення міждержавних 
і наддержавних засад. Зазначені процеси виступають 
відображенням загального процесу формування все 
більш взаємозалежної та взаємопов’язаної світової 
економіки, що набуває в окремих сферах і секторах 
дійсно глобальні масштаби. Вже сьогодні значна час-
тина світової наукової спільноти розвиває ідею те-
орії мондеалізму, яка зводить розвиток інтеграцій-
них процесів до неминучості об’єднання численних 
інтеграційних об’єднань у єдиний уніфікований гло-
бальний простір [1, с. 63]. Така тенденція пов’язана 
у першу чергу з вигодами, які отримують економічні 
системи окремих країн від поглиблення спеціаліза-
ції, міжнародного поділу праці та участі в світових 
політичних й економічних процесах. Відтак, впро-
вадження інтеграції як напрямку розвитку еконо-
мічної системи України сьогодні перетворилося на 
необхідну умову переходу процесу інтернаціоналіза-
ції господарського життя на рівень, на якому функ-
ціонує глобальна мережа взаємозв’язків цілісного 
світового господарства з активною участю більшості 
розвинених країн та країн, що розвиваються. Отже, 
з одного боку, відмова від участі у такій мережі для 
економічної системи України означає функціонуван-
ня в умовах жорстко обмеженої ресурсної бази, зави-
щених цін та тарифів, що значно знижує загальний 
рівень конкурентоспроможності економіки в цілому. 

З іншого боку – інтеграція до об’єднань зі значним 
рівнем наднаціонального регулювання, без достат-
нього рівня всебічної підготовки власної економічної 
системи, для України перетвориться на загальний 
економічний спад з відповідним скороченням націо-
нального виробництва, перетворенням у ринок збуту 
та ресурсного донора. Виходячи з вищезазначеного, 
Угоди про партнерство і співробітництво між Украї-
ною і Європейськими Співтовариствами та їх держа-
вами-членами від 10.11.1994 року [2] та подальших 
законодавчих актів, які визначили Європейський 
вектор інтеграції як пріоритет розвитку економічної 
системи України, вивчення передумов, досвіду та на-
слідків інтеграції інших економічних систем у Єв-
ропейський економічний простір сьогодні виступає 
об’єктивно обумовленою необхідністю та пріоритет-
ним напрямом економічних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огля-
ду на актуальність питання інтеграції економічних 
систем, проблематиці присвячена значна кількість 
робіт як вітчизняних, так і закордонних дослідни-
ків. Зокрема, лише теоретико-методологічні засади 
розвитку соціально-економічних систем на осно-
ві інтеграційних взаємодій розроблені у фунда-
ментальних працях М. Вебера, В. Вернадського,  
Р. Гаррода, Х. Зіберта, М. Кастельса, П. Кругмана,  
Дж. Мілля, А. Маршала, М. Кондратьєва, Я. Кор-
наї, Д. Рікардо, М. Туган-Барановського, Ф. Рута, 
Дж. Стігліца, Б. Уліна, С. Хантінгтона, Й. Шум-
петера. Практичній частині оглядово-рекоменда-
ційного характеру присвятили свої праці Є. Бой-
ко, М. Бутко, З. Варналія, С. Вовканич, В. Геєць,  
З. Герасимчук, А. Гранберг, М. Пашков, В.Чалий, 
О. Луговий, Д. Лук’яненко, А. Ревенко, В. Марти-
нюк, А. Киридон та багато інших.
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Мета статті полягає у вивченні досвіду й аналі-

зі наслідків інтеграції економічних систем у Євро-
пейський економічний простір, а також відповідній 
оцінці перспектив інтеграції економічної системи 
України до ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. ЄС, як 
і більшість інтеграційних об’єднань, в рамках еконо-
мічної інтеграції, яка передбачає лібералізацію умов 
торгівлі, обумовлює також і військово-політичні ас-
пекти співпраці. Така тенденція характерна для усіх 
об’єднань з більш глибоким ступенем інтеграції. Вона 
виявляється у створенні політичних пактів, пак-
тах оборони та міжнародних програмах глобального 
ядерного роззброєння. Виходячи з вищезазначеного, 
участь у інтеграційних процесах подібних об’єднань 
виступає універсальним шляхом вирішення не лише 
економічних, а й військово-політичних питань як 
на локальному, так і на глобальному рівнях. Отже, 
участь у таких інтеграційних об’єднаннях являє со-
бою певну ступінь до більш активного включенню 
країн, які беруть у них участь, у загальносвітові, 
глобальні процеси. Але існує й інша частина таких 
угруповань, яка в більшій мірі являє собою своєрідні 
форми захисту від глобального натиску транснаціо-
нальних корпорацій та провідних країн світу. Відпо-
відно до зазначеної диференціації, ефект та наслідки 
від участі в інтеграційних процесах можуть бути нео-
днозначними та радикально відмінними. Теоретично 
участь у першому типі інтеграційних об’єднань на-
дає можливість країні значно збільшити економіч-
ні показники та рівень життя населення за рахунок 
розширення ринків збуту, у другому – зберегти по-
точні економічні показники на певний період часу за 
рахунок збільшення стійкості до зовнішніх впливів. 
ЄС по відношенню до України може стати як пер-
шим так і другим типом об’єднань. Але варто також 
відзначити, що на практиці участь у інтеграційних 
об’єднаннях жодного з типів не виступає гарантом 
позитивних економічних та соціальних зрушень і 
трансформацій. Така тенденція пов’язана у першу 
чергу з об’єктивною неготовністю країни до участі 
у більш глибоких інтеграційних процесах. ЄС як і 
інші інтеграційні об’єднання, у рамках регіонально-
го розширення та допомоги найшвидшого подолання 
трансформаційних перетворень сусідніми країнами, 
як правило, приймають нових членів за умови ви-
конання мінімальних вимог конвергенції, які висту-
пають мірою готовності до включення в інтеграцій-

не об’єднання. Але іноді такий підхід необ’єктивно 
свідчить про готовність країни до інтеграції. Як на-
слідок об’єктивна неготовність економічної системи 
окремої країни до більш активної участі у міжна-
родній економічній діяльності негативно відобража-
ється на темпах її економічного росту та загальному 
стані її економіки в цілому. Інші країни інтеграцій-
ного об’єднання при цьому лише виграють, оскільки 
отримають нові абсолютно незахищені ринки збу-
ту. Таким чином, позитивний ефект від інтеграції, 
економічна система може отримати лише за умови 
наявності достатньої економічної розвиненості, роз-
виненої виробничої інфраструктури та відповідності 
рівню конвергенції економік такої структури. 

Розглянемо наслідки приєднання деяких економіч-
них систем до ЄС. Враховуючи необхідність апробації 
результатів дослідження в умовах сучасної економіч-
ної кон’юнктури, доцільно буде розглянути сучасний 
етап розвитку інтеграції ЄС, зокрема п’яте та шосте 
розширення Союзу у рамках якого приєднались Че-
хія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, 
Польща, Словенія, Словаччина, Румунія та Болгарія. 
Оскільки Хорватія вступила до ЄС лише у 2013 році, 
сьоме розширення не може бути використане як на-
очний приклад через брак статистичної інформації. 

Задля об’єктивності оцінки наслідків лібераліза-
ції економічних відносин зазначених країн розгля-
немо результати їх вступу до ЄС у розрізі чотирьох 
основних індикаторів, які слугують показником 
якісних змін. Серед них:

- динаміка ВВП на душу населення, яка 
об’єктивно відображає стан виробничої інфраструк-
тури країни у часі; 

- сальдо зовнішньоторговельного обороту з краї-
нами-членами інтеграційного об’єднання та в ціло-
му, які визначають стан зовнішнього боргу країни, 
якісні зміни в структурі торгівлі та динаміку змін 
обсягів державних валютних резервів;

- рівень безробіття, який виступає індикатором 
зрушень у соціальній сфері, відображає стан еконо-
міки в цілому та рівень життя населення;

- динаміка рівня інфляції, яка відображає зміну 
рівня цін на товари, що входять до споживчого ко-
шика.

Таблиця 1 демонструє динаміку зміни ВВП на 
душу населення країн, що приєднались до ЄС у рам-
ках п’ятого та шостого розширень, від моменту їх 
вступу до стану на 01.01.2013 року.

Таблиця 1
ВВП на душу населення деяких учасників ЄС, євро

країна\ рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЄС (27) 20 800 21 700 22 500 23 700 25 100 25 100 23 500 24 500 25 200 25 600

Чехія 8 300 9 000 10 200 11 500 12 800 14 800 13 600 14 300 14 800 14 600

Естонія 6 400 7 200 8 300 10 000 12 000 12 100 10 400 10 700 12 100 13 000

Кіпр 16 200 17 300 18 400 19 500 20 700 21 800 20 900 21 000 21 000 20 500

Латвія 4 300 4 900 5 800 7 200 9 600 10 500 8 600 8 600 9 800 10 900

Литва 4 900 5 400 6 300 7 400 8 900 10 100 8 400 8 900 10 200 11 000

Угорщина 7 300 8 100 8 800 8 900 9 900 10 500 9 100 9 600 9 900 9 800

Мальта 11 600 11 600 12 200 12 800 13 700 14 500 14 400 15 400 16 000 16 300

Польща 5 000 5 300 6 400 7 100 8 200 9 500 8 100 9 200 9 600 9 900

Словенія 12 900 13 600 14 400 15 500 17 100 18 400 17 300 17 300 17 600 17 200

Словаччина 5 500 6 300 7 100 8 300 10 200 11 900 11 600 12 100 12 800 13 200

Румунія 2 400 2 800 3 700 4 500 5 800 6 500 5 500 5 800 6 100 6 200

Болгарія 2 400 2 600 3 000 3 400 4 000 4 600 4 600 4 800 5 200 5 400

Примітка. Складено автором за даними джерела [3].
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Як свідчать дані таблиці, усі країни, що приєд-
налися до ЄС у 2004 та 2007 роках, ще до вступу 
демонстрували позитивну динаміку нарощення обся-
гів національного виробництва. Така тенденція збе-
рігалася до фінансово-економічної кризи 2008 року, 
після якої спостерігався деякий спад у 2009 році та 
відновлення нарощення обсягів виробництва у 2010 
році. І хоча як на момент вступу, так і на кінець ана-
лізованого періоду жодна з 12 країн так і не змогла 
досягти середнього рівня ВВП на душу населення по 
ЄС, динаміка зміни показника свідчить про фунда-
ментальні зрушення у економіках зазначених країн. 
На фоні того, що середній приріст ВВП на душу насе-
лення по ЄС з 2004 року зріс лише на 18%, найбіль-
шого приросту показника досягли Литва, Словаччи-
на та Латвія, збільшивши його значення на 103,7%, 
109,5% та 122,4% відповідно. Найменший приріст 
показника спостерігався у Румунії, Угорщині та Сло-
венії – 6,9%, 21% та 26,5% відповідно. Польща, Ес-
тонія, Чехія, Мальта, Болгарія та Кіпр, з моменту 
свого вступу до ЄС, також змогли збільшити обсяги 
національного виробництва у 1,87; 1,82; 1,62; 1,41; 
1,35 та 1,19 рази. При цьому середній показник по 
ЄС зріс лише у 1,18 рази. Таким чином, з момен-
ту свого вступу до ЄС, 11 з 12 аналізованих країн 
продемонстрували вищі за середні темпи нарощення 
національного виробництва, що свідчить про значне 
розширення ринків збуту. Це можна вважати пози-
тивним наслідком приєднання до ЄС.

Такі висновки підкріплені статистичними даними 
про динаміку зміни сальдо зовнішньоторговельного 
обороту вищезазначених країн. Як видно з табл. 2, 

за рахунок єдиної торговельної політики з третіми 
країнами, а також за рахунок внутрішньої торгівлі 
з країнами ЄС майже всі країни, що приєдналися до 
ЄС у 2004 та 2007 роках, змогли кардинально нарос-
тити обсяги експорту та зберегти відносно сталі об-
сяги імпорту, що призвело до поліпшення поточного 
рахунку їхнього платіжного балансу, а відтак – до 
збільшення державних валютних резервів.

Як видно з таблиці, з моменту вступу до ЄС, кар-
динального поліпшення поточного рахунку платіж-
ного балансу змогли досягти такі країни, як: Чехія, 
сальдо платіжного балансу якої не лише змінилося з 
від’ємного на додатне, а і, порівняно з 2004 роком, 
збільшилося у 16,6 разів; Словенія, яка незважаючи 
на відносно малу економіку, змогла довести збіль-
шення показника за 8 років у 11,7 рази; Угорщина, 
яка також, як і Чехія та Словенія, після вступу до ЄС 
змогла наростити обсяги експорту з відносно сталим 
показником імпорту та збільшити сальдо платіжного 
балансу, порівняно з 2004 роком, майже у 2,7 рази; 
Словаччина, показник якої покращився у 2,5 рази; 
Болгарія та Румунія, які скоротили від’ємне сальдо 
у 1,88 та 2,26 рази відповідно.

Для Румунії, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви та 
Польщі приєднання до ЄС обернулося зміною сальдо 
зовнішньоторговельного обороту також у позитивну 
сторону. Впродовж аналізованого періоду зазначені 
країни не змогли перетворити національну економіку 
на експортоорієнтовану, але досягли суттєвого скоро-
чення від’ємного сальдо зовнішньоторговельного обо-
роту. Найбільших результатів, серед зазначених кра-
їн, досягли Румунія та Болгарія, які змогла за 5 років 

Таблиця 2
Динаміка сальдо зовнішньоторговельного обороту країн,

що вступили до ЄС у 2004 та 2007 роках, млн. євро

країна\ рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Чехія -2675 -789 1285 1384 3159 99809 5669 4774 7769 12323

Естонія -1713 -1934 -2028 -2992 -3406 8470 -783 -525 -707 -1212

Кіпр -3156 -3661 -3899 -4456 -5269 1110 -4716 -5406 -4928 -4325

Латвія -2070 -2481 -2842 -4290 -5117 6897 -1512 -1628 -2270 -2430

Литва -2368 -2480 -3008 -4167 -5303 16077 -1326 -2002 -2675 -2005

Угорщина -4167 -3997 -2906 -2395 -121 73772 3762 5510 7092 6702

Мальта -862 -903 -1060 -1204 -996 2367 -1162 -1113 -1370 -1827

Польща -12827 -11777 -9807 -12909 -18652 115895 -9289 -13823 -15733 -9807

Словенія -954 -1123 -875 -726 -1063 23204 -237 -674 -554 105

Словаччина -625 -1702 -2219 -2488 -1533 48370 310 -273 -9 2561

Румунія -5588 -7346 -10313 -14895 -21762 -23469 -9863 -9451 -9672 -9619

Болгарія -2942 -3635 -3274 -3676 -8349 -9890 -5176 -3684 -3142 -4691

Примітка. Складено автором за даними джерела [3].
Таблиця 3

Динаміка зміни сальдо торгівельного балансу між країнами ЄС, млн. євро

країна\ рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Чехія 4 930 3 171 3 636 5 051 7 164 84 768 9 854 12 712 15 761 16 249

Естонія -413 -1 111 -1 432 -2 911 -3 352 5 934 -1 334 -1 400 -2 033 -2 737

Кіпр -1 898 -2 553 -2 649 -3 042 -3 600 770 -3 451 -3 825 -3 416 -3 102

Латвія -1 465 -1 823 -2 087 -3 481 -4 263 4 730 -1 569 -1 874 -2 858 -3 506

Литва -914 -1 300 -1 202 -2 517 -4 072 9 694 -170 -445 -594 -276

Угорщина 4 807 3 768 3 537 3 707 6 518 57 672 8 583 10 581 10 220 9 223

Мальта -973 -1 143 -1 261 -1 270 -1 482 954 -1 585 -1 566 -2 034 -2 650

Польща -3 078 -5 854 -5 019 -4 158 -7 953 90 178 166 250 -153 5 607

Словенія -1 670 -2 837 -2 435 -2 295 -1 756 15 799 -478 252 450 454

Словаччина 1 757 409 678 2 022 4 056 41 285 4 644 5 838 6 617 8 213

Болгарія -1 335 -1 654 -2 283 -2 302 -4 559 -5 110 -2 523 -1 787 -1 294 -2 785

Румунія -2 700 -3 187 -4 915 -7 647 -15 314 -16 069 -6 867 -6 963 -7 789 -8 561

Примітка. Складено автором за даними джерела [3].
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досягти скорочення від’ємного сальдо зовнішньотор-
говельного обороту на 55,8% та 43,8% відповідно. Ес-
тонія за 8 років досягла скорочення від’ємного показ-
ника на 37%, Литва скоротила зазначений показник 
на 19,1%, Польща – на 16,7% і Латвія на 9,7%.

І лише для Кіпру та Мальти приєднання до ЄС 
обернулося зменшенням валютних резервів та збіль-
шенням від’ємного сальдо торгівельного балансу.  
З моменту вступу і на кінець 2012 року Кіпр збіль-
шив від’ємне сальдо на 18,1% та зменшив валютні 
резерви на 664 млн. євро, а Мальта – на 102,3% та 
924 млн. євро відповідно. 

Таким чином, приєднання до ЄС для чотирьох з 
дванадцяти зазначених країн означало переорієнта-
цію національної економічної системи на експорто-
орієнтовану, ще для шести – скорочення від’ємного 
сальдо зовнішньоторговельного обороту і лише для 
двох – зменшення валютних резервів. Останнє пояс-
нюється відсутністю конкурентоздатної виробничої 
інфраструктури у національних економічних систе-
мах Мальти та Кіпру. Але, для того щоб пересвід-
читись у вірності зроблених висновків, варто також 
розглянути наслідки приєднання зазначених країн 
до ЄС з точки зору зміни обсягів експортно-імпорт-
них операцій з країнами-учасниками ЄС, табл. 3. 

Як видно з таблиці 3, для Польщі та Словенії 
вступ до ЄС означав кардинальну зміну стану по-
точного рахунку їх платіжного балансу з країнами 
Євросоюзу. Протягом 9 років вони не лише змогли 
зберегти сталі обсяги імпорту, а й збільшити власні 
обсяги експорту так, що сальдо торговельного балан-

су з країнами ЄС збільшилося у 1,96 та 1,16 разів 
відповідно. Для Чехії, Угорщини та Словаччини, які 
ще до вступу у ЄС мали додатне сальдо, вступ до 
Союзу лише розширив ринки збуту. На кінець аналі-
зованого періоду, порівняно з 2004 роком, зазначені 
країни досягли збільшення показника у 5,12; 2,45 
та 20,1 рази, що свідчить про суттєве збільшення ва-
лютних резервів національних економічних систем 
зазначених країн. Болгарія, Румунія та Литва за ра-
хунок торгівлі з іншими членами ЄС також змогли 
збільшити валютні резерви та скоротити від’ємне 
сальто торговельного балансу, яке з моменту вступу 
до ЄС скоротилося на 39, 44 та 79% відповідно.

І лише у випадку Естонії, Кіпру, Латвії та Мальти 
приєднання до Союзу насправді мало ефект «відкри-
тих дверей» для імпортних товарів з ЄС. З моменту 
їх вступу, від’ємне сальдо зовнішньоторговельно-
го обороту з країнами ЄС для Естонії збільшилося 
у 2,46 рази, Кіпру – 1,21 рази, Латвії – 1,92 рази 
і Мальти – 2,31 рази відповідно. Таким чином, за-
гальним скороченням від’ємного сальдо зовнішньо-
торговельного обороту Латвія та Естонія завдячує 
єдиній торговельній політиці ЄС та внутрішній пе-
реорієнтації й трансформації національної еконо-
мічної системи. Що у свою чергу доводить гіпотезу 
про те, що об’єктивно позитивних наслідків від при-
єднання до інтеграційного об’єднання національна 
економічна система може отримати лише за умови 
наявності конкурентоспроможної виробничої інфра-
структури та достатнього рівня конвергенції віднос-
но об’єднання.

Таблиця 4
Динаміка рівня безробіття країн ЄС, %

країна\ рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЄС (27 ) 9,1 9,3 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,5

Чехія 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0

Естонія 10,1 9,7 7,9 5,9 4,6 5,5 13,8 16,9 12,5 10,2

Кіпр 10,7 10,6 9,1 6,9 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0

Латвія 12,4 11,3 8,0 5,2 3,8 5,3 13,6 18,0 15,4 13,4

Литва 3,8 5,0 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1

Угорщина 7,7 7,2 6,9 6,9 6,5 6,0 6,9 6,9 6,5 6,4

Мальта 4,2 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3

Польща 7,1 7,5 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9

Словенія 17,7 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0

Словаччина 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7

Болгарія 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3

Румунія 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9

Примітка. Складено автором за даними джерела [3].
Таблиця 5

Динаміка рівня інфляції країн ЄС

країна\ рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЄС (27) 2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6

Чехія -0,1 2,6 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 3,5

Естонія 1,4 3,0 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2

Кіпр 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1

Латвія 2,9 6,2 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3

Литва -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2

Угорщина 4,7 6,8 3,5 4,0 7,9 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7

Мальта 1,9 2,7 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2

Польща 0,7 3,6 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7

Словенія 5,7 3,7 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8

Словаччина 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7

Болгарія 2,3 6,1 6,0 7,4 7,6 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4

Румунія 15,3 11,9 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4

Примітка. Складено автором за даними джерела [3].
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Оскільки попит на продукцію національного ви-
робника, за наявності конкурентоздатної виробничої 
інфраструктури, після приєднання країни до ЄС за-
звичай зростає, остання виступає гарантом створен-
ня нових робочих місць, що у свою чергу зменшує 
рівень безробіття у країні. Таку тенденцію досить 
чітко можна прослідкувати й на прикладі країн, що 
приєднались до ЄС у 2004 та 2007 роках, табл. 4.

Як видно з таблиці 4, в усіх, за винятком Поль-
щі, країнах, що приєдналися до ЄС у 2004 та 2007 
роках, спостерігалась тенденція до зниження рівня 
безробіття. Тренд був чітко виражений лише до 2008 
року, після чого рівень безробіття значно підскочив, 
що пояснюється економічною кризою 2008 року. Але 
навіть за той короткий докризовий проміжок часу 
вступ до ЄС означав для Чехії зниження безробіт-
тя на 3,9%, Естонії – 4,2%, Кіпру – 2,9%, Латвії –  
6%, Литви – 0,1%, Угорщини – 1,2%, Мальти – 
2%, Словенії – 8,8%, Словаччини – 2,4%, Болгарії –  
6,5%, Румунії – 1,9%. Оскільки подальший ріст 
безробіття по країнах супроводжувався також і за-
гальним скороченням ВВП на душу населення по 
країнам, табл. 2.3, можна зробити висновок про за-
гальне скорочення виробництва внаслідок кризи, що 
й стало причиною ростучого безробіття. Польща ста-
ла виключенням з тренду не через негативний вплив 

вступу до ЄС, а скоріше через внутрішні трансформа-
ції та переорієнтацію національної економічної сис-
теми, внаслідок чого безробіття почало рости задовго 
до вступу у ЄС, додаток Е4.

Останній індикатор, спираючись на який ми й зро-
бимо остаточні висновки, також свідчить про відсут-
ність негативних наслідків після інтеграції, табл. 5.

Як свідчать дані таблиці, для усіх дванадцяти 
країн протягом аналізованого періоду був харак-
терний повзучий тип інфляції, який не перевищу-
вав 10%. Виняток склали Естонія, Латвія, Литва 
та Болгарія у передкризові та кризові 2007 – 2008 
роки, чим власне і пояснюється подібний стрибок. 
Загалом, враховуючи індивідуальні особливості 
розвитку економічних систем зазначених країн, 
для жодної, протягом аналізованого періоду, темпи 
не перевищували нормальні. Більше того, західні 
економісти розглядають її як елемент нормально-
го розвитку економіки з огляду на те, що незна-
чна інфляція, яка супроводжувана відповідним 
зростанням грошової маси, здатна за певних умов 
стимулювати розвиток виробництва, модернізацію 
його структури. Зростання грошової маси приско-
рює платіжний оборот, здешевлює кредити, сприяє 
активізації інвестиційної діяльності та зростанню 
виробництва. Зростання виробництва, в свою чер-

Таблиця 6
Інтегральний показник конвергенції країн, що приєдналися до ЄС у 2004 році

країна Чехія Естонія Кіпр Латвія Литва Угорщи-
на Мальта Польща Словенія Словач-

чина

Бельгія 1,18 1,44 1,82 1,68 1,59 1,11 0,91 1,44 1,14 1,04

Данія 0,92 1,15 1,12 1,23 1,22 0,89 0,68 0,95 0,87 0,8

Німеччина 1,03 1,25 1,24 1,37 1,33 0,99 0,74 1,09 0,99 0,9

Ірландія 1,23 1,21 1,47 1,45 1,37 1,09 0,98 1,42 1,17 1,07

Греція 1,35 1,36 1,12 1,4 1,42 1,11 1 1,26 1,28 1,13

Іспанія 0,81 0,9 0,94 0,95 0,96 0,71 0,63 0,79 0,78 0,66

Франція 0,91 1,15 1,16 1,22 1,21 0,87 0,66 0,92 0,89 0,78

Італія 1,33 1,67 1,45 1,72 1,73 1,14 0,94 1,25 1,29 1,13

Люксембург 0,86 0,92 1,45 1,16 1,07 0,74 0,71 1,12 0,82 0,72

Нідерланди 1,06 1,31 1,66 1,55 1,46 1,04 0,82 1,35 1,01 0,95

Австрія 0,99 1,24 1,39 1,36 1,32 0,96 0,74 1,14 0,96 0,87

Португалія 0,95 1,18 1,11 1,24 1,24 0,9 0,69 0,94 0,9 0,81

Фінляндія 0,83 0,92 1,1 1,03 1 0,74 0,65 0,87 0,82 0,69

Швеція 0,87 0,96 1,03 1,08 1,04 0,79 0,67 0,95 0,84 0,76

Великобританія 0,71 0,81 0,81 0,87 0,86 0,64 0,54 0,73 0,68 0,61

Кінт.сер. до ЄС 1,002 1,165 1,258 1,287 1,255 0,915 0,757 1,081 0,963 0,861

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [3].
Таблиця 7

Інтегральний показник конвергенції країн, що приєдналися до ЄС у 2004 році

країна Болгарія Румунія країна Болгарія Румунія

Бельгія 1,23 1,15 Люксембург 0,86 0,83

Чехія 0,91 0,90 Угорщина 1,21 1,12

Данія 0,80 0,74 Мальта 1,19 1,12

Німеччина 1,30 1,26 Нідерланди 0,95 0,95

Естонія 0,86 0,84 Австрія 0,96 0,97

Ірландія 1,12 1,00 Польща 0,99 0,87

Греція 1,29 1,14 Португалія 1,19 1,08

Іспанія 0,84 0,72 Словенія 0,88 0,87

Франція 0,85 0,76 Словаччина 0,92 0,89

Італія 1,66 1,50 Фінляндія 0,84 0,77

Кіпр 1,18 0,99 Швеція 0,80 0,74

Латвія 0,96 0,80 Великобританія 0,78 0,68

Литва 0,87 0,86 Кінт.сер. до ЄС 1,0176 0,942

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [3].
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гу, призводить до відновлення рівноваги між то-
варною та грошової масами при більш високому 
рівні цін.

Таким чином, автор дійшов висновку, що з 12 
економічних систем, що інтегрувалися до ЄС у рам-
ках п’ятого та шостого розширень, лише Мальта 
отримала деякі негативні наслідки від використання 
інтеграції у якості напряму економічного розвитку.

Таку тенденцію можна легко пояснити, розраху-
вавши середній інтегральний показник конвергенції 
для усіх країн, що приєднались до ЄС у 2004 та 2007 
роках. Для десяти країн, що приєдналися у 2004 
році, такий показник буде розраховуватися відносно 
15 країн, табл. 6. Для Болгарії та Румунії, оскільки 
вони вступили у ЄС пізніше, такий показник буде 
розрахований відносно 25 країн, табл. 7.

Як видно з таблиці 6, найвищій рівень конвер-
генції з десяти країн, що вступили у 2004 році до 
ЄС, спостерігався у Латвії, Кіпру та Литві, середній 
інтегральний показник яких склав 1,287; 1,258 та 
1,255. Чехія, Естонія, Польща та Словенія вступили 
до ЄС середніми значеннями інтегрального показни-
ка. Найнижчій рівень конвергенції на момент вступу 
був характерним для Мальти, Словаччини та Угор-
щини – 0,757; 0,861 та 0,963 відповідно. 

Що ж стосується Румунії та Болгарії, то, як ви-
дно з табл. 7, обидві країни на момент вступу мали 
середній рівень інтегрального показника конверген-
ції відносно 25 країн – членів Євросоюзу.

Таким чином, з дванадцяти країн, що приєдна-
лися до ЄС у 2004 та 2007 роках, десять на момент 
вступу мали досить високий середній інтегральний 
показник конвергенції. І лише Словаччина та Маль-
та відрізнялися низьким значенням зазначеного 
показника, який не відповідав нормативному – 1. 
Виходячи з вищезазначеного та враховуючи деякі 
отримані негативні наслідки від інтеграції на Мальті 
з середнім інтегральним показником конвергенції на 
рівні 0,757 та позитивні економічні зрушення Сло-
ваччини з середнім інтегральним рівнем 0,861, ав-
тор дійшов висновку про те, що рівень конвергенції 
Словаччини виступає пороговим рівнем інтеграції до 
ЄС. Відповідно, Мальта, маючи рівень конвергенції 
нижчій за пороговий, й отримала негативні наслідки 
від інтеграції у вигляді збільшення від’ємного сальдо 
зовнішньоторговельного балансу. Більше того, вра-
ховуючи відсутність розвиненої виробничої інфра-
структури, такий результат був навіть очікуваним. 
Що ж стосується Кіпру, середній інтегральний по-
казник якого був вищим від нормативного, то збіль-
шенням від’ємного сальдо він завдячує відсутній ви-
робничій інфраструктурі. Загалом, враховуючи усі 
отримані результати, можна зробити висновок про 
очікуваність та відповідність наслідків інтеграції 
економічних систем зазначених країн їх рівню кон-
вергенції на момент вступу до ЄС. 

Що ж стосується інтеграції економічної систе-
ми України до ЄС, то погляди на подальшу лібера-
лізацію економічних відносин як вітчизняних так і 
закордонних фахівців розділились. З одного боку, 
Україна, обравши європейський вектор інтеграції, 
чітко визначилася з політичним курсом і зробила чи-
мало кроків в бік європейської інтеграції. Зокрема:

- з 01.01.2000 року на території України введені 
нові стандарти бухгалтерського обліку, які відпові-
дають європейським та міжнародним нормам;

- в Україні прийнята стратегія щодо збільшення 
прозорості економічної діяльності українських під-
приємств, зокрема шляхом проходження зовнішньо-
го та міжнародного аудиту;

- створені законодавчі передумови для виходу 
українських підприємств на міжнародні фінансові 
ринки;

- удосконалені механізми приватизації та перехід 
до грошового етапу приватизації державних підпри-
ємств;

- регулярне проведення заходів з боротьби проти 
корупції;

- проведені заходи з розвитку національного фон-
дового ринку;

- сформована розвинена банківська сфера з вико-
ристанням передової інфраструктури, що базується 
на сучасних інформаційних системах;

- впровадженні численні заходи з розвитку тран-
спортних та енергомереж;

- проведені заходи з вдосконалення системи охо-
рони навколишнього середовища;

- проведені інші заходи з внутрішнього організа-
ційного, фінансового, правового та інформаційного 
забезпечення.

Але, з іншого, незважаючи на значну кількість 
проведених заходів з підготовки економічної систе-
ми України до асоціації та подальшого вступу в ЄС, 
Україна все ще об’єктивно не готова до таких кроків, 
про що свідчать дані табл. 8.

Таблиця 8
Інтегральний значення показника конвергенції 

економічної системи України відносно ЄС

Країна Кінт. Країна Кінт. Країна Кінт.

Хорватія 0,733 Франція 0,054 Польща 0,163

Бельгія 0,136 Італія 0,056 Португа-
лія 0,086

Болгарія 0,194 Кіпр 0,144 Румунія 0,120

Чехія 0,151 Латвія 0,160 Словенія 0,147

Данія 0,134 Литва 0,159 Словач-
чина 0,154

Естонія 0,154 Люксем-
бург 0,130 Фінлян-

дія 0,136

Греція 0,063 Угорщина 0,163 Швеція 0,134

Німеччи-
на 0,136 Мальта 0,148 Велико-

британія 0,075

Ірландія 0,136 Нідерлан-
ди 0,136 Польща 0,163

Іспанія 0,080 Австрія 0,135 Кінт. 
Сер. 0,148

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [3; 4].

Як видно з таблиці, станом на 01.01.2013 року се-
редній інтегральний показник конвергенції економіч-
ної системи України відносно ЄС у 5,8 рази нижчий за 
порогове значення, що свідчить про абсолютну еконо-
мічну недоцільність впровадження подальших захо-
дів лібералізації економічних відносин. Окрім цього, 
існує цілий ряд проблемних питань, що перешкоджа-
ють та гальмують інтеграцію економічної системи 
України до ЄС, зокрема політична та соціально-еко-
номічна нестабільність, повільне реформування усіх 
фінансово-економічних сфер, невідповідність законо-
давчої бази, екологічна ситуація та багато іншого.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновок про об’єктивну 
відповідність готовності економічної системи до ін-
теграції її середньому інтегральному показнику 
конвергенції відносно інтеграційного об’єднання. 
Виходячи з такої тенденції, як свідчить європей-
ський досвід, лише за умов досягнення порогового 
значення показника, інтеграція принесе позитивні 
наслідки. Для ЄС порогове значення такого показни-
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ка складає 0,861, що станом на 01.01.2013 року у 5 
разів більше від значення середнього інтегрального 
показника економічної системи України. Таким чи-
ном, розрахунки проведеного дослідження свідчать 
про абсолютну економічну недоцільність на теперіш-
ньому етапі впроваджувати подальшу політику лі-
бералізації економічних відносин з ЄС, оскільки це 
може призвести до багаторічного економічного спа-
ду. У підтвердження таких висновків варто нагадати 
про значну кількість недоліків економічної системи 
України основними з яких виступає енергоємність 
національного виробництва, його невідповідність єв-
ропейським та міжнародним стандартам, а відповід-
но й його неконкурентоздатність.
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Постановка проблеми. Домінантою у становленні 
моделі економічного зростання в XXI столітті повинна 
стати системність інноваційних процесів, наукових 
знань, нових технологій, продуктів і послуг. Вирішаль-
ними чинником розвитку суспільства завжди були ін-
новації, наука та нові технології, тому інноваційність 
стає невід’ємною характеристикою сучасної економі-
ки. Інноваційна спрямованість – імператив не тільки 
сьогоднішнього дня, але і найближчого майбутнього 
людської діяльності в будь-якій сфері, що забезпечує 
суб’єктам господарювання конкурентні переваги, слу-
гує зміцненню їх ринкових позицій, а також сприяє 
економічному зростанню тих держав, які підтримують 
розвиток інноваційної діяльності у своїй країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням теоретичних і практичних аспектів інно-
ваційної моделі розвитку займались такі відомі еко-
номісти, як Л. Антонюк [1], В. Геєць [8], О. Лапко  
[3, 6], Б. Патон [9], А. Поручник [1], В. Савчук [1], 
Л. Федулова [5, 7] та ін.

Постановка завдання. Незважаючи на те, що ме-
тодологічні основи дослідження сутності інновації та 
інноваційної діяльності закладені у працях представ-
ників різних наукових шкіл та течій, багато робіт ві-
тчизняних і зарубіжних вчених-економістів присвя-
чено різнобічним аспектам формування інноваційної 
моделі розвитку, все ж загалом у вітчизняній науці 
інноваційна модель розвитку національної економі-
ки потребує дослідження та розробки, оскільки є від-
носно новою, складною, різноплановою, стосується 
багатьох аспектів ринкової трансформації національ-
ної економічної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний стан наукової сфери України обумовлено довго-
строковим негативним впливом загальноекономічних 
проблем, пов’язаних зі структурною деформованістю 
економіки країни, домінуванням в ній низькотехно-
логічних укладів, виробництв продукції з низьким 
рівнем доданої вартості, які об’єктивно малосприй-
нятливі до сучасних наукових досягнень.



33ауковий вісник Херсонського державного університетуН
На розвиток наукової сфери негативно вплинула 

некомпетентна державна політика проведення ринко-
вих реформ, зокрема: приватизація, трансформація 
бюджетної, податкової, кредитної та інших фінансо-
во-економічних систем, що мало руйнівний вплив на 
ефективність і конкурентоспроможність вітчизняної 
економіки. У відношенні до науки здійснювалася без-
перспективна політика знищення існуючого науко-
во-технічного потенціалу замість його оновлення та 
якісного покращання для приведення у відповідність 
з потребами ринкової економіки [1, с. 163].

З радянських часів ми отримали у спадок мало-
ефективну систему фінансування української науки, 
яка за часів незалежності майже не змінилася, за-
лишившись залежною від державних коштів. Від-
булося значне скорочення обсягів інвестування в 
науку як державою, так і підприємництвом. Розмір 
інвестицій, які вкладаються у вітчизняну науку та 
інновації, дуже незначний і складає менше 1% ВВП 
(табл. 1), що об’єктивно лишає її можливості реалі-
зувати свою функцію ефективного наукового забез-
печення інноваційного розвитку економіки, для чого 
потрібно було б мати наукоємність ВВП понад 1,7%.

Таблиця 1
Розрахунок питомої ваги витрат держави

на інноваційну діяльність у ВВП [2]

Показники 2008 2009 2010 2011 2012

Обсяг фі-
нансування 
інноваційної 
діяльності, 
млн. грн.

11994,2 7949,9 8045,5 14333,9 11480,6

Питома 
вага витрат 
держави на 
фінансування 
інноваційної 
діяльності у 
ВВП, %

1,3 0,9 0,7 1,1 0,8

Збереження привабливої системи базового бю-
джетного фінансування наукових установ та дефі-
цит коштів стимулювали значну частину галузевих 
наукових спільнот до здобування статусу держав-
ної академії наук. Внаслідок цього постійно зростає 
кількість державних академій наук, що абсолютно 
не відповідає ринковим вимогам, знижує комерцій-
ний потенціал української науки, перетворюючи її 
все більше на витратну галузь. Нераціонально розпо-
рошуються кошти по багатьом науковим структурам, 
значна частина яких працює неефективно і відповід-
но не має результатів світового рівня. І тому сьо-
годні Україна – єдина країна Європи, в якій майже 
не стимулюються інвестиції в наукові дослідження 
і розробки, практично відсутній вплив держави на 
інноваційні процеси в економіці, внаслідок недостат-
ньої підтримки держави продовжується деградація 

наукового потенціалу. Без вирішення цих проблем 
всі заклики про переведення економіки на інновацій-
ний шлях розвитку будуть пустими розмовами.

Сучасна застаріла технологічна база науки, без-
відповідальне ставлення до приведення її у відповід-
ність до сучасних вимог фактично унеможливлюють 
проведення в Україні досліджень на світовому рів-
ні без допомоги зарубіжних партнерів, яка часто є 
небезкорисною: чимало значущих досягнень укра-
їнських вчених стають інтелектуальною власніс-
тю інших країн. Майже половина наукових кадрів 
України витрачає свій творчий потенціал здебільшо-
го в інтересах зарубіжних замовників [3, с. 60].

Проведення системних заходів щодо адаптації на-
уки до ринкових вимог, незатребуваність її вітчиз-
няною економікою призвели до тяжких наслідків. В 
Україні відбулося найбільше серед країн Централь-
ної і Східної Європи скорочення чисельності науко-
вих кадрів, обсягів фінансування науки, рівня опла-
ти праці. Ці зміни набувають особливо негативного 
забарвлення в порівнянні зі зростанням чисельнос-
ті держуправлінців, силових структур, служителів 
культів та витрат на їх утримання.

У 2012 р. загальна кількість працівників органі-
зацій, які виконували наукові та науково-технічні 
роботи, становила 129,9 тис. осіб (табл. 2), що менше 
на 3,6% порівняно з відповідним періодом 2011 р., у 
т. ч. дослідників – на 2,5%, допоміжного персоналу 
– на 3,7%, інших працівників – на 3,8%.

Частка виконавців наукових досліджень і розро-
бок (дослідників, техніків і допоміжного персоналу) 
у загальній кількості зайнятого населення у 2012 
році становила 0,52% (у 2010 р. – 0,57%, у 2011 р. – 
0,54%), у т. ч. дослідників – 0,34% (0,36% і 0,35%). 
За даними 2010 р., у країнах Європейської спів-
дружності найвищим цей показник був у Фінляндії 
(3,27% і 2,34%), Данії (3,12% і 2,02%) та Португалії 
(2,17% і 1,93%); найнижчим – у Румунії (0,42% та 
0,33%), Кіпру та Болгарії (по 0,68% та 0,46%).

При загальній тенденції скорочення кількості 
виконавців наукових досліджень і розробок число 
докторів і кандидатів наук серед них зменшилось 
на 0,9% і у 2012 р. їх питома вага становила 19,3% 
(4488 докторів та 15929 кандидатів наук). Частка до-
слідників з науковими ступенями склала 29,7%.

Погіршується демографічна структура та якість 
наукових кадрів. Зменшується кількість працівни-
ків продуктивного віку. За умов загального скоро-
чення чисельності дослідників, незначного притоку в 
науку молоді і домінування в складі наукових кадрів 
науковців старшого віку в найближчі роки може ста-
тися серйозна кадрова криза внаслідок природного 
відтоку з наукової сфери значної кількості нині ще 
працюючих пенсіонерів.

Спроба вплинути на якість оновлення кадрів шля-
хом необґрунтованого зростання чисельності аспіран-
тури і докторантури не дає позитивних результатів. 

Таблиця 2
Кількість працівників наукових організацій (тис. осіб) [2]

Роки
Працівники 

основної діяль-
ності

У тому числі фахівці, зайняті науковою та науково-
технічною роботою Допоміжний 

персонал

Працівники, зайняті 
науковою та науково-
технічною роботою за 

сумісництвомУсього
У тому числі

Доктори наук Кандидати наук

2000 188,0 120,8 4,1 17,9 35,6 53,9

2005 170,6 105,5 4,2 17,0 32,0 68,5

2010 141,1 89,6 4,5 17,0 26,0 69,4

2011 134,7 85,0 4,4 16,1 24,8 68,2

2012 129,9 82,0 4,5 15,9 23,9 61,1
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Для підготовки величезної кількості аспірантів і док-
торантів сьогодні в Україні немає відповідної науко-
вої бази. У багатьох вищих навчальних закладах, де 
проходить підготовку більша частина пошукувачів, 
не виконується жодної дослідницької теми, тому під-
сумком їх праці стають переважно компіляційні дис-
ертації. Відповідно, незначним є наукове і практичне 
значення таких робіт. Невисока й частка захищених 
аспірантами дисертацій, значна частина аспірантів у 
подальшому не займається науковою роботою.

Сьогодні лише менше третини всіх вітчизняних 
кандидатів і докторів наук працює безпосередньо в 
науковій сфері. Цьому в певній мірі сприяє втрачан-
ня вимогливості при вирішенні проблем атестації 
наукових кадрів, присудженні вчених і академічних 
звань, зниження престижу наукової праці при збе-
реженні в суспільстві престижу вчених звань, які 
сьогодні становляться також своєрідним предметом 
приватизації.

Наша країна втрачає дієздатний механізм реаліза-
ції визначених державою пріоритетів науково-техно-
логічного розвитку. Недосконала система об’єктивної 
оцінки ефективності використання коштів, які вкла-
даються в цю сферу, не дозволяє сконцентрувати ре-
сурси на підтримку ефективно працюючих наукових 
колективів і наукових шкіл і забезпечити їх осна-
щенням сучасною технологічною базою.

Нагальною проблемою є розрив міждисциплінар-
них зв’язків і циклу «фундаментальні дослідження – 
розробки – комерціоналізація знань у виробництві», 
що мав місце за часів СРСР. У свою чергу це при-
звело до того, що більшість наукових установ стала 
скочуватися. Так, сьогодні до 75% вітчизняного на-
укового потенціалу використовується для підтримки 
вже досягнутого науково-технічного рівня економі-
ки, лише незначна частина орієнтована на цілі онов-
лення на сучасному рівні наукових знань.

Маючи негативні зміни в сфері науково-дослідної 
діяльності, можна зазначити, що українська наука 
зберегла ще певні можливості в плані наукового за-
безпечення інноваційного розвитку країни [4].

Вітчизняна наука зберегла здатність за певних 
умов виконувати дослідження і отримувати резуль-
тати світового рівня з наступних напрямків:

- дослідження наноструктур і розробка нанотех-
нологій;

- імунобіотехнології, біосенсорика та молекуляр-
на діагностика;

- розробка новітніх розділів математики, зокрема: 
теорія функцій, функціональний аналіз;

- розробка новітніх розділів теоретичної фізики;
- радіофізика міліметрового та субміліметрового 

діапазону;
- біотехнологія рослин та біофізика; біодеграда-

ція;
- кріобіологія та кріомедицина; нейронаука, зо-

крема нейрофізіологія;
- інформатика;
- мікро- та оптоелектроніка;
- аерокосмічні технології, а також у низці інших 

напрямків фізики, хімії, біології.
Україна зберегла також потужний, практично 

безпрецедентний, принаймні для Європи, потенціал 
матеріалознавчої науки, зокрема в таких напрямках 
світового значення:

- розробка технологій виробництва функціональ-
них матеріалів для електроніки, лазерної та діагнос-
тичної техніки;

- управління процесами структуроутворення, 
формування властивостей конструкційних та інстру-

ментальних матеріалів, їх зварювання, в тому чис-
лі з використанням висококонцентрованих джерел 
енергії та електромагнітного впливу (електронно- та 
іонно-променеві технології, лазерні технології тощо);

- створення новітніх композиційних матеріалів та 
вивчення механічних властивостей побудованих на 
їх основі складних конструкцій і систем;

- розробка технологій виробництва синтетичних 
алмазів та інших надтвердих матеріалів, а також ін-
струменту на їх основі [5, с. 234].

Велика кількість конкурентоспроможних вітчиз-
няних розробок вже сьогодні могла б потужно вийти 
на світовий ринок. Серед них:

- технологія і комплекс апаратури для зварюван-
ня живих тканин при хірургічних операціях;

- поліорганосилоксинові адсорбенти;
- вітчизняні антибіотики – циклоспорини;
- одержання на основі вітчизняних технологій ти-

танових сплавів;
- вітчизняні надтверді матеріали та інструмент на 

їх основі та інші.
Українські вчені беруть активну участь в загально-

європейському та світовому ринках наукових кадрів і 
наукових розробок та користуються на ньому значним 
попитом. Проте висока мобільність наукових кадрів 
має місце без будь-якої участі держави, тому не ви-
користовується в інтересах країни. Поза інтересами 
країни залишається і численна українська наукова 
діаспора в зарубіжних наукових структурах.

За деякими науковими напрямами щодо кадро-
вого потенціалу наша держава є однією з найсильні-
ших. Так, маючи унікальний кадровий корпус у га-
лузі інформаційних технологій, Україна може бути в 
цьому напрямі конкурентоспроможною на світовому 
ринку, проте цей потенціал не використовується не 
тільки в галузі програмування, а й для інтегрування 
країни у світовий інформаційний простір, тоді як за-
хідні країни створюють умови для залучення наших 
молодих фахівців саме цього напрямкшг8у.

На відміну під країн ЄС, де більшість учених та 
інженерів, що здійснюють дослідження й розробки, 
працюють у промисловості, в Україні такі фахівці 
зосереджені переважно в науково-дослідних уста-
новах, У них працює 90,3 % докторів і кандидатів 
наук. Решта є працівниками конструкторських ор-
ганізацій, дослідних заводів, проектних та проектно-
пошукових установ, вищих навчальних закладів.

З метою підвищення результативності реалізації 
наукового потенціалу та стимулювання інноваційної 
моделі розвитку України потрібно передбачити такі 
механізми [6, с. 138]:

1) поліпшення стану державного фінансування 
науки, зокрема:

- відмовитися від фінансування науки за залиш-
ковим принципом і забезпечити виконання чинних 
правових актів, що встановлюють нормативи фінан-
сування науки як пріоритетної галузі загальнонаціо-
нального масштабу;

- уточнити нормативно-правову базу фінансуван-
ня науки з метою усунення суперечностей;

- визначити додаткові джерела та нормативи 
збільшення обсягів державного фінансування науки 
на перспективу, встановити контрольні терміни їх 
досягнення поетапно та розробити систему контролю 
й відповідальності за виконання;

- розробити систему проведення регулярної атес-
тації та незалежного аудиту наукових установ для 
оцінювання наукового, матеріально-технічного й ко-
мерційного потенціалу, актуальності й результатив-
ності досліджень з метою визначення їх рейтингу, 
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що може бути взятий за основу в розподілі держав-
них замовлень, фінансуванні наукових установ та 
оплаті праці співробітників, а також у прийнятті рі-
шень щодо припинення діяльності й реструктуриза-
ції державних наукових установ;

- провести акредитацію наукових установ за роз-
робленою системою оцінювання;

2) поліпшення кадрового забезпечення науки та 
закріплення висококваліфікованих працівників у на-
уковій сфері, зокрема:

- продовжувати політику підвищення заробітної 
плати висококваліфікованим науковим співробітни-
кам, які результативно працюють в акредитованих 
наукових установах, а також забезпечити високий 
рівень соціального захисту їх;

- розробити систему і встановити нормативи зни-
ження оподаткування доходів наукових працівни-
ків на величину необхідних для професійної діяль-
ності витрат для придбання спеціальної літератури, 
комп’ютерної техніки, оплату Інтернету тощо. Важ-
ливою є проблема забезпечення збалансованості на-
укових досліджень і прискорення впровадження їх 
результатів у виробництво. Для цього слід відновити 
галузеву (прикладну) науку, що за роки трансфор-
маційних змін в економіці зазнала найістотнішо-
го скорочення. Оскільки галузева наука збереглася 
здебільшого на великих підприємствах, що мають 
фінансові та інвестиційні можливості розвивати її 
без участі держави, то сьогодні постало завдання по-
новити діяльність наукових структур промислових 
підприємств, для чого потрібно відновити практику 
формування механізмів економічного стимулюван-
ня наукових досліджень і розроблень через сукуп-
ність відповідних фондів. Держава має відповідати 
за умови розвитку акредитованих державних науко-
вих установ, що повинні функціонувати передусім у 
сферах пріоритетного науково-технічного розвитку.

Для забезпечення ефективної діяльності наукових 
установ слід організувати комп’ютерний моніторинг 
усіх наукових досліджень, що проводяться в краї-
ні, за їх результативністю, а також створити кадастр 
наукових досліджень за роками й виконавцями, що 
сприятиме заощадженню ресурсів завдяки уникнен-
ню дублювання й підвищенню їх ефективності.

Слід зауважити, що масове залучення науки до 
ринку в результаті повної реалізації його функцій 
щодо ефективного запровадження інновацій у вироб-
ництво відбуватиметься з переходом до масового ін-
вестування приватного капіталу в науку та інновації, 
що може бути здійснене лише в умовах національно-
го конкурентного середовища [7, с. 95].

Не повинна стояти осторонь і держава, роль якої 
в управлінні наукою полягає [8, с. 174]:

- у сприянні розвиткові наукових досліджень від-
повідно до законів поглибленого поділу наукової пра-
ці (фундаментальні дослідження, НДДКР, пошукові 
та піонерні дослідження, експериментальні роботи, 
дослідне виробництво, зразки);

- у сприянні кооперуванню науки, розвиткові всіх 
форм власності та посиленню конкуренції між ними 
у процесі реалізації наукових досліджень.

Одним із найефективніших шляхів збереження й 
примноження наукового потенціалу є інтеграція на-
укових, промислових і фінансових структур, а також 
створення на їх основі наукомістких корпорацій. У 
розвитку таких корпорацій має бути передбачена по-

слідовна й раціональна концентрація науково-кон-
структорських і виробничих підприємств за прин-
ципом належності до однорідних класів НДДКР та 
нової техніки (загальних кінцевих результатів).

Держава має вчасно й широко, через засоби масо-
вої інформації, ознайомлювати науковців з можли-
востями отримання грантів на виконання наукових 
досліджень і програмними напрямами, що фінансу-
ються через міжнародні наукові фонди [9, с. 15].

Тому назріла нагальна необхідність у зламі не-
гативних тенденцій, що склалися в науковій сфе-
рі, спрямуванні державної політики на формування 
якісно нового науково-технічного потенціалу, макси-
мального його використання для переведення вітчиз-
няної економіки на інноваційний шлях розвитку.

Для побудови інноваційної моделі розвитку еко-
номіки Україна повинна мати ефективну науку світо-
вого рівня: високопродуктивних науковців, сучасне 
технологічне оснащення та інформаційне забезпечен-
ня їх праці, раціональну організацію науково-дослід-
них, дослідно-конструкторських розробок, розвину-
ту систему комерціоналізації наукових результатів, 
інакше кажучи, науку з високим інноваційним по-
тенціалом.

Існує потреба в перегляді й актуалізації змісту 
державної наукової політики, визначеності її доктри-
нальних завдань та стратегічних напрямів, а також 
у створенні простих, зрозумілих науковцям, владі та 
суспільству механізмів забезпечення зростання ролі 
науки та її інноваційного потенціалу в соціально-
економічному розвитку країни.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки: для 
побудови інноваційної моделі розвитку необхід-
на розбудова національної інноваційної системи на 
принципах максимально ефективного використання 
та збалансованій взаємодії наукового та інновацій-
ного потенціалів, розробити та впровадити механізм 
активізації інноваційної діяльності суб’єктів під-
приємництва, стимулювати поширення інновацій по 
всіх сферах національної економіки.
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Постановка проблеми. Для сучасних ринків товарів 
і послуг характерні ознаки недосконалої конкуренції. 
В умовах наявності монополізації окремих галузей, за-
лежності учасників ринку один від одного, посилення 
диференціації товарів актуальними є питання, що сто-
суються розвитку теорії галузевих ринків та аналізу по-
ведінки господарюючих суб’єктів на галузевих ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роз-
виток теорії галузевих ринків значний внесок зро-
били як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зо-
крема заслуговують на увагу праці таких вчених, як  
Р. Коуза, О. Вільямсона, Дж. Робінсон, М. Уотерсо-
на, У.Дж. Баумоля, Дж. Стіглера, Н.М. Розанової,  
А.І. Ігнатюк, О.В. Горняк, С.Х. Доленко та інших. 
Проте окремі напрямки розвитку теорії галузевих 
ринків з врахуванням сучасного стану економічної 
системи розкрито недостатньо. Дослідження теорії 
галузевих ринків в умовах посилення конкурен-
ції вимагає пошуку нових підходів щодо створен-
ня сприятливих умов в розвитку галузевих ринків, 
оптимізації рішень у сфері співпраці державних ор-
ганів управління і підприємницьких структур.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є обґрунтування основних напрямків розвитку теорії 
галузевих ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. У на-
уковій літературі галузеві ринки розглядають як су-
купність відносин між продавцями, що займаються 
однаковим видом діяльності і створюють однаковий 
за цільовим призначенням товар, та покупцями, які 
формують попит на даний продукт, з приводу купів-
лі-продажу цього економічного блага.

Теорія галузевих ринків досліджує відносини на 
рівні мезоекономіки, причому предметом цих до-
сліджень є поведінка господарюючих суб’єктів за 
умов недосконалої конкуренції, вплив конкурен-
ції на суспільний добробут та державне втручання.  
У зародженні і розвитку теорії галузевих ринків зна-
чний внесок зробили Гарвардська і Чиказька школи. 
Саме вони визначили два основні підходи до аналізу 
організації галузевих ринків: дедуктивний та емпі-
ричний. Економісти дедуктивного напряму головну 
увагу надавали формуванню ціни та обсягу випуску 
продукції, їх впливу на ефективність виробництва, 
оптимальне розміщення ресурсів та економічний до-
бробут. В основу дослідження галузевих ринків було 
покладено модель досконалої конкуренції, у межах 
якої діяльність фірми була далекою від реальності, 
та модель монополії, яка була більш реалістичною, 
але внаслідок припущення про відсутність прямої 
конкуренції не відповідала існуючим галузям при-
ватного сектора. Основним недоліком цього напряму 
був його теоретичний характер, ігнорування емпі-
ричних даних та історичного досвіду.

Господарська діяльність фірм в умовах ринку 
зумовила виникнення другого напрямку дослі-
дження, що відображав аналіз практичних та ем-
піричних аспектів. В межах емпіричного напрямку 
основну увагу зосереджували на вивченні історії та 
розвитку окремих фірм і галузей, сучасної струк-
тури та поведінки однієї або більше галузей. При 
цьому охоплювалися різні аспекти промислової ор-
ганізації: від історії розробки продукції фірми до 
фінансування фірми.

УДК 330.8

Лотиш О.Я.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економічної теорії
Тернопільського національного економічного університету

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ

У статті розглянуто історичні підходи до виникнення і розвитку теорії галузевих ринків. Здійснено систематизацію осно-
вних напрямків для аналізу галузевих ринків та розкрито їх зміст. Зокрема, охарактеризовано трансакційну теорію витрат та 
пов’язаний з нею профіль галузі і процес вертикальної інтеграції; теорію мінімізації витрат та ефект масштабу виробництва; 
теорію ефективності конкурентних ринків і підтримки державного регулювання. Вказано на основні переваги кожного з напрямків 
теорії галузевих ринків та доцільність використання в практичній діяльності господарюючих суб’єктів.

Ключові слова: галузевий ринок, теорія галузевих ринків, трансакційні витрати, вертикальна інтеграція, мінімальні витрати, 
ефект масштабу виробництва.

Лотыш О.Я. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
В статье рассмотрены исторические подходы по возникновению и развитию теории отраслевых рынков. Осуществлена сис-

тематизация основных направлений для анализа отраслевых рынков и раскрыто их содержание. Охарактеризована транзакци-
онная теория издержек, а также связанный с ней профиль отрасли и процесс вертикальной интеграции; теория минимизации 
издержек и эффект масштаба производства; теория эффективности конкурентных рынков и поддержки государственного регу-
лирования. Указано на основные преимущества каждого из направлений теории отраслевых рынков и необходимость использо-
вания в практической деятельности субъектов рынка.

Ключевые слова: отраслевой рынок, теория отраслевых ринков, транзакционные издержки, вертикальная интеграция, 
минимальные издержки, эффект масштаба производства. 

Lotysh O.Y. MODERN DIRECTIONS OF THE DIVELOPMENT IN THEORIES IN VARIOUS BRANCHES OF MARKETS
In the article it is examined the historical methods of approaching in arising and developing theories in various branches of markets. 

It has been realized that the systematizing of the basic directions for the analysis of different branches of markets and is exposed their 
substance. Particularly it is described the meaning of the transacting theory of costs and connecting with them in the type of the field in 
the vertical integration; the theory of reducing to the minimum costs and the effect for the scale of productions; the theory of effectual 
competing markets. It is indicated to the bases preferences for each field of the theory of developing markets reasonable making use 
them in practice activity of economic individuals.

Keywords: the various branches of markets, the theory in various branches of markets, transaction costs, vertical integration, 
minimum of costs the effect of scale production.



37ауковий вісник Херсонського державного університетуН
У 40-х роках ХХ ст. теорія галузевих ринків 

сформувалась як самостійний напрямок економічної 
теорії, який на основі дедуктивного аналізу та реаль-
ної практики намагався пояснити широкий спектр 
проблем функціонування ринкової економіки у га-
лузевому ракурсі. Посилення популярності аналізу 
галузевих ринків у цей час пояснюється також об-
меженням конкурентних тенденцій у розвитку еко-
номіки та розширенням державного втручання в еко-
номіку.

Погляди Гарвардських економістів на те, що рин-
ковий механізм відносин між виробниками та спожи-
вачами містить взаємопов’язані складові: структуру 
ринку, поведінку фірм у галузях та результатив-
ність функціонування ринків, визначили наприкінці 
30-х–на початку 40-х рр. ХХ ст. основні методологіч-
ні засади до аналізу галузевих ринків, які отримали 
назву системного підходу і були панівними до 70-х 
років ХХ ст.

Представники Чиказької школи критикували 
системний підхід за уникнення мікроекономічних 
моделей. Основою їхнього аналізу були не об’єктивні 
характеристики галузей, а закономірності прийнят-
тя оптимізаційних рішень. 

Системний підхід на основі парадигми «струк-
тура-поведінка-результат» і підхід на основі мікро-
економічного аналізу визначають напрямки дослі-
джень і розробок в рамках теорії галузевих ринків. 
Два підходи до аналізу галузевих ринків довгий час 
розвивалися паралельно, взаємно збагачуючи і допо-
внюючи один одного. Після 80-х років ХХ ст. від-
булося поєднання теоретичного та емпіричного ана-
лізів: теорія визначає об’єкт аналізу, виявляє спектр 
структурних параметрів та факторів поведінки фірм 
на ринку, а взаємозв’язки між ними виявляються у 
процесі емпіричного аналізу.

На сучасному етапі розвитку теорію галузевих 
ринків можна розглядати за такими напрямками:

1. Теорія трансакційних витрат – профіль галу-
зі – вертикальна інтеграція (Р. Коуз, О. Вільямсон). 
Цей напрямок передбачає аналіз завдань, напрямків 
та перспектив розвитку теорії галузевих ринків, за-
провадження аналізу меж зростання розмірів фірм 
на основі трансакційних витрат, визначення наслід-
ків процесів злиття та поглинань, аналіз вертикаль-
ної інтеграції.

2. Теорія мінімальних витрат – ємність галузі – 
оптимальна кількість фірм (М. Уотерсон, У. Дж. Ба-
умоль). Основна увага зосереджена на мінімальному 
ефективному розмірі підприємства та пов’язаному з 
ним поняттям ефекту масштабу виробництва.

3. Теорія ефективності конкурентних ринків та 
підтримки державного регулювання (Дж. Стіглер). 
Напрямок передбачає дослідження відносин конку-
ренції на галузевих ринках та удосконалення теорії 
державного регулювання галузевих ринків. 

Дослідження, проведені в межах першого на-
прямку, дозволили визначити фірму як сукупність 
контрактів, розмір якої залежить від трансакційних 
витрат. Найбільш точно визначення поняття фірми 
на основі трансакційних витрат дав Р. Коуз у праці 
«Природа фірми»: «фірма є вигідною тому, що ді-
яльність на ринку пов’язана з певними витратами, 
а створивши організацію і управляючи розміщенням 
ресурсів адміністративними методами, можна позба-
витися цих витрат… Організація галузей, таким чи-
ном, залежить від співвідношення між витратами на 
здійснення ринкових трансакцій і витрат на органі-
зацію тих самих операцій у межах фірми, яка може 
виконати це ж завдання більш економно. Крім того, 

витрати на організацію у межах фірми залежать від 
того, які ще види діяльності вона здійснює» [1]. Саме 
розміри фірми є визначальними для структури галу-
зевого ринку.

У праці «Економіка організації галузі: програма 
досліджень» Р. Коуз визначає, що традиційно під 
організацію галузі розуміють опис того, як госпо-
дарська діяльність поділена між фірмами, які від-
різняються за розмірами [2, с. 59]. Автор стверджує, 
що окрім фірм, господарську діяльність здійснюють 
асоціації, неприбуткові організації, урядові устано-
ви, і тому визначення предмета досліджень є непо-
вним. Теорія галузевих ринків повинна охоплювати 
питання, що стосуються визначення розміру фірми, 
контрактних відносин між фірмами, злиття і погли-
нання, роздроблення фірм, обмін підрозділами між 
фірмами, перехід фірм до нових видів діяльності та 
виникнення нових фірм [1, с. 73].

Значний внесок у розробку теорії галузевих рин-
ків зробив американський економіст О. Вільямсон.  
У праці «Вертикальна інтеграція виробництва: зна-
чення провалів ринку» вперше було позначено кон-
тури нового трансакційного підходу до аналізу фе-
номена фірми [3]. Трансакційні витрати пов’язані 
з опортуністичною поведінкою (термін був запрова-
джений О. Вільямсоном), під якою розуміють недо-
бросовісну поведінку людей, що спрямована на отри-
мання власної вигоди за будь-якої ціни. Особливий 
внесок роботи О. Вільямсона додали до розуміння 
вертикальної інтеграції – об’єднання в одній фірмі 
декількох етапів виробничого ланцюжка. Вертикаль-
на інтеграція може розглядатися як форма захисту 
від опортуністичної поведінки, якщо в угоді між 
агентами задіяні специфічні ресурси та в одного з 
партнерів виникає можливість шантажувати іншого 
шляхом загрози розриву ділових відносин. При цьо-
му відбувається мінімізація трансакційних витрат, 
які залежать від специфічності ресурсів, що залуча-
ють до трансакції, повторюваності відносин, ступеня 
невизначеності. Чим більш специфічною, повторюва-
ною та невизначеною є угода, тим вищими є трансак-
ційні витрати, тим більше переваг має вертикальна 
інтеграція, що посилюється статичністю ринку, не-
повнотою контракту, необхідністю обробки інформа-
ції та інституційної адаптації. Як приклад успішної 
реалізації інновацій у вертикальних об’єднаннях 
можна навести приклад холдингу ТСК, який вперше 
у Західній Україні почав використовувати каркасно-
монолітну технологію будівництва.

До досліджень О. Вільямсона економісти, а слідом 
за ними й антимонопольні органи були схильні пояс-
нювати цю практику, в першу чергу, прагненням до 
монополізації ринку. Справжнє пояснення, на думку 
вченого, багато в чому протилежне. Якщо для влас-
ника деякого активу число можливих партнерів за 
операціями невелике і в їхніх силах позбавити його 
суттєвої частини прибутку, то для зниження ризиків 
йому доцільно з ними об’єднатися. Вертикальна ін-
теграція виявляється не стільки частиною проблеми 
монополії, скільки одним із способів її вирішення – 
те ж саме, що й стратегічний шлюб між нащадками 
двох ворогуючих монархій. Інвестиції, які були б 
збитковими або ризикованими для двох незалежних 
організацій, стають захищеними в одній. Подібного 
роду міркування також пояснюють багато незвичай-
них практик у відносинах між постачальниками і по-
купцями їх продукції. Згідно з О. Вільямсоном, яку 
б форму не приймала вертикальна інтеграція, вона 
в першу чергу ґрунтується на міркуваннях ефектив-
ності. Хоча він не пропонує звести схвалення всіх ви-
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дів вертикальної інтеграції до рангу нової ортодоксії 
і не думає, що вони зовсім позбавлені проблем, про-
те він все ж вважає, що уряду не слід обмежувати 
прагнення компаній до розширення як таке. Замість 
цього краще обмежувати безпосередньо проблемну 
поведінку на деяких ринках, де спостерігаються дві 
необхідні умови монополізації: висока концентрація 
і високі бар’єри для входу.

Спонукальними мотивами вертикальної інтегра-
ції є:

• економія на трансакційних витратах, пов’язаних 
з підготовкою та укладанням контракту;

• неповна інформація щодо якості обладнання;
• збільшення прибутку за рахунок вирішення 

проблеми подвійної надбавки, коли ринок готової і 
проміжної продукції є недосконало конкурентними;

• намагання зменшити тиск державного регулю-
вання за рахунок скорочення податкових відраху-
вань;

• використання ефективної системи цінової дис-
кримінації;

• прагнення зменшити втрати від монопольної 
влади [4].

Другий напрямок дослідження передбачає те, що 
наявність економії від масштабу є необхідною і до-
статньою умовою для обґрунтування концепції міні-
мального ефективного розміру підприємства, тобто 
такого виробництва продукції, при якому фірма змо-
же мінімізувати свої витрати. За умови зростаючого 
ефекту масштабу мінімальний ефективний розмір 
підприємства відповідатиме невеликим обсягам ви-
пуску продукції, і в таких галузях існує значна кіль-
кість дрібних виробників, а великі фірми не будуть 
більш ефективними. Така ситуація є притаманна 
для галузі, в якій панує вільна конкуренція. Якщо 
економія від масштабу зростає, а згодом зберігаєть-
ся незмінний ефект, то фірма досягає мінімальних 
витрат у розрахунку на одиницю продукції при від-
носно невеликих обсягах випуску продукції. У такій 
галузі фірма буде конкурентоспроможною порівняно 
із середніми і великими підприємствами. Тобто в га-
лузях з такими умовами формування середніх витрат 
ефективно співіснують фірми різні за розмірами. 
Зростаючий ефект масштабу виробництва показує, 
що мінімальні витрати будуть досягатись за умо-
ви великомасштабного виробництва продукції, при 
цьому дрібні фірми не в змозі конкурувати за таких 
умов. У таких галузях виробництво продукції може 
бути зосереджене в одній фірмі, яка задовольнятиме 
увесь попит на ринку та гарантуватиме мінімальні 
витрати. Така ринкова ситуація набуватиме рис при-
родної монополії. 

В економічній літературі зосереджували увагу на 
оптимальній структурі галузі з точки зору витрат 
на основі економії від масштабу [2]. Зазвичай існує 
компроміс між економією від масштабу і ефектами 
ринкової влади. Злиття фірм в одну галузь здійсню-
ється з метою досягнення економії від різноманіт-
ності (багатоасортиментність), а не збільшення еко-
номії від масштабу. Економія від різноманітності має 
складності у тому випадку, коли товари, до яких її 
використовують, є взаємозамінними зі сторони попи-
ту. У цьому випадку фірма не зможе повною мірою 
скористатися одночасно і економією від масштабу,  
і економією від різноманітності. Використання ви-
годи економії від масштабу при одному асортименті 
продукції зменшить попит на інші товари і, як наслі-
док, зменшить потенційну економію від різноманіт-
ності. Якщо фірма виробляє два товари, то виникає 
зниження витрат порівняно з окремим виробництвом 

такої ж кількості товарів, при цьому граничні витра-
ти залишаються незмінними.

Третім напрямком теорії галузевих ринків є до-
слідження відносин конкуренції на галузевих рин-
ках та механізм державного регулювання ними. 
Аналіз стану конкуренції на початку виникнення 
ринкових відносин свідчить про відсутність великих 
корпорацій, невтручання держави у ринковий ме-
ханізм взаємодії між фірмами. Однак з розвитком 
економіки процеси концентрації капіталу призвели 
до об’єктивної необхідності дослідження причин не-
досконалості відносин конкуренції, різних структур 
ринків за кількістю учасників, однорідністю або 
диференційованістю товару, бар’єрами входження, 
здатністю фірм впливати на ринкову ціну. В цей пе-
ріод з’явилися праці, присвячені проблемам функ-
ціонування ринків монополістичної конкуренції та 
олігополії, які були зумовлені появою нецінових ме-
тодів конкуренції (диференціації продукції та рекла-
ми); визначення концепції до аналізу стратегічної 
поведінки олігополії на основі теорії ігор.

Дослідження в сфері державного регулювання га-
лузевих ринків здійснив американський економіст 
Джордж Стіглер у статті «Теорія економічного ре-
гулювання». Цінність його ідей полягала у тому, що 
шляхом логічного аналізу можна зробити прогноз 
про те, які галузі підлягатимуть державному регулю-
ванню та які форми воно матиме. Дж. Стіглер про-
аналізував різні фактори, що визначають, яка саме 
із зацікавлених груп буде здійснювати контроль за 
процесами регулювання. Важливими напрямками 
такої політики є [5]:

1) законодавство, яке спрямоване на регулюван-
ня перерозподілу багатства між членами суспільства 
певним способом;

2) представники законодавчих органів з метою 
збереження свої посад розробляють таким чином, 
щоб збільшити політичну підтримку;

3) зацікавлені групи змагаються між собою, про-
понуючи політичну підтримку в обмін на ухвалення 
сприятливого законодавства.

Отже, державне регулювання буде здійснювати-
ся для зацікавлених суб’єктів господарювання, які 
здатні результативно забезпечити необхідну політич-
ну підтримку та які отримають більшу вигоду від 
ухвалення сприятливого законодавства. Вважаємо, 
що стратегічні напрямки державної підтримки мають 
вирішувати не політики, а науковці і представники 
бізнесу, що зробить неможливим залежність даних рі-
шень від політичних інтересів окремих партій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, на основі вищевикладених напрямків розвитку 
теорії галузевих ринків можна зробити наступні ви-
сновки:

1) розвиток фірм на основі теорії трансакційних 
витрат і причин об’єднання фірм шляхом вертикаль-
ної інтеграції робить галузь привабливою для інвес-
тування і стійкішою до негативних проявів жорсткої 
конкуренції;

2) визначення оптимальної кількості фірм у галу-
зі на сонові ефекту масштабу виробництва дозволяє 
досягти об’єктивної величини витрат за критерієм їх 
мінімізації і як наслідок утримання лідируючих по-
зицій з точки зору прибутковості виробництва окре-
мих видів продукції;

3) ефективна діяльність галузевих ринків в умо-
вах зростаючої конкуренції неможлива без належ-
ного втручання державних органів, які здатні за-
безпечити достатні умови щодо розвитку бізнесових 
структур.
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В статье автором исследуется экономическая составляющая ведущих геополитических теорий ХХ века. Анализ осущест-

влен на основе исследования экономической истории Тюркских государств раннего Средневековья. Автором определена роль 
Тюркских государств в процессе формирования мирового рынка и мирового разделения труда в период раннего Средневековья. 
Также анализируется процесс создания Тюркскими государствами предпосылок реализации ведущих геополитических концеп-
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the author based on study of the economic history of the Turkic states of the early Middle Ages. The author has identified the role of 
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Постановка проблеми. Економічна глобалізація 
має свою логіку і передумови. Здебільшого, головни-
ми її передумовами у різні епохи історії людства була 
боротьба за ринки збуту товарів і послуг, створення 
прозорих і зрозумілих правил гри на всіх, у тому 
числі й локальних ринках, взаємопроникнення куль-
тур та інші чинники. Частиною процесу глобалізації 
є світовий поділ праці, регіональна виробнича спеці-
алізація. Ці складові процесу глобалізації флотува-
лися тисячоліттями і найбільш точну модель цього 
процесу можна відстежити у період раннього Серед-
ньовіччя у Євразійському просторі. Саме у цьому гео-
графічному просторі суші між Тихим і Атлантичним 
океанами із Сходу на Захід сформувалась регіональ-
на спеціалізація потреб у товарах і послугах. Сте-
повий пояс Євразії у епоху раннього Середньовіччя 
сконцентрував навколо себе ці чинники глобалізації.

Аналіз досвіду політичної історії Євразії протягом 
кількох тисячоліть у контексті потреб вироблення 
глобальних цивілізаційних моделей у ХХ ст. привів 
геополітиків до моделювання схем між цивілізацій-
них економічних взаємовпливів, світового розподілу 

праці, культурного протистояння і взаємопроник-
нення. У цьому контексті доцільно згадати розроб-
ку ідеї про «срібний пояс» Землі К. Хаусхофера, під 
яким він розумів Світовий океан, який єднає конти-
ненти і народи [15]. Океан почав єднати, оскільки на 
певному етапі розвитку світового господарства і його 
глобалізації він став дуже зручним і відносно деше-
вим шляхом транспортування товарів і людей. На 
противагу «срібному поясу» окремі дослідники-гео-
політики згадують про Степ, який був провідником 
караванної торгівлі і мав свої переваги над морським 
шляхом, зокрема, для держав які не мали виходу 
до моря. Тому деякі історики виділяють кочівників 
Степу і кочівників моря. Геополітики, у пошуку істо-
ричних чинників логіки розвитку світової політики 
і економіки запровадили такі поняття як Хартленд 
і Рімленд. Хартленд, за визначенням Маккіндера, є 
«географічною віссю історії» і включає у себе степо-
вий пояс і прилеглих до нього лісові масиви Євразії 
і саме цей регіон визначає логіку світового розви-
тку[16]. Опоненти Маккіндера, зокрема Спайкмен, 
протиставили Рімленд, пояс морських держав, які 
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оточують Хартленд, визначали саме цей простір як 
визначальний для світової історії [17]. Таким чином, 
дискусія ХХ ст. над питанням значущості в світовій 
історії Хартленда чи Рімланда висувала на перший 
порядок питання значення моря чи Степу у розвитку 
міжнародної торгівлі, виробничої кооперації та вза-
ємопроникнення культур. Тому ми можемо зробити 
висновок про рівність значення Степу і моря у роки 
раннього Середньовіччя для глобалізації економіки і 
виробничої кооперації між регіонами Євразії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія 
Степу була історією численних держав, основою еко-
номіки яких було кочове скотарство і війна, яка дава-
ла військову здобич та ресурси для ведення господар-
ства і звичного номадам способу життя. Геополітики, 
вказавши на історичне значення взаємодії цивіліза-
цій Степу і прилеглих до нього регіонів, залишили 
поза увагою економічні передумови цивілізаційної 
регіоналізації Євразії, хоча звернули увагу на кліма-
тичну обумовленість різних способів господарювання 
у відповідних регіонах. Особливості економічної ре-
гіоналізації і взаємовпливу цивілізацій Євразії, вра-
ховуючи ключову значення Степу, досліджували до-
слідники номадизму А. Хазанов [13], В. Шнірельман 
[18] та ін. Економіку номадичних держав і її роль у 
формуванні глобального економічного простору Єв-
разії періоду раннього Середньовіччя висвітлювали у 
своїх роботах дослідники історії тюркських держав 
С. Кляшторний [12], А. Бернштам [8], В. Бартольд 
[5], І. Кизласов, Г. Вамбері [14]. На тюркську дер-
жавність і роль тюрків раннього Середньовіччя в 
глобальному поділі праці слід звернути увагу, зва-
жаючи, що тюркські номадичні держави залишили 
писемні пам’ятки, які мають юридичний зміст. При 
цьому ці пам’ятки розкривають суть і зміст політи-
ки каганів, а тому саме роль тюркських держав у 
формуванні глобальної системи поділу праці у Євра-
зійському просторі у період раннього Середньовіччя 
заслуговує на особливу увагу.

Постановка завдання. Метою статті є розкрити 
основні прояви і чинники забезпечення тюркськими 
державами раннього Середньовіччя глобального по-
ділу праці та участі у ньому народів Степу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Китай-
ські джерела розкривають нам історію появи Першо-
го тюркського каганату (552-603 рр.), який виникає 
в результаті розгрому тюрками жужанів у відповідь 
на відмову кагана жужанів віддати свою доньку за-
між за тюркського кагана, якого каган жужанський 
вважав своїм васалом. Ті самі джерела говорять, що 
від початку тюрки жили в горах Алтаю і займали-
ся ковальством та постачали жужаням зброю [4, 
с. 221]. Тут ми маємо справу із парадоксом різкої 
зміни тюрками способу життя після розгрому ними 
жужанів, вони перейшли від гірського ковальства до 
кочового скотарства. Цей факт може вказувати на 
високий рівень культурної і соціальної мобільності 
тюрків, оскільки вони змогли швидко адаптуватися 
до нових умов ведення господарства і нового спосо-
бу життя, що вказує на глибоке взаємопроникнення 
культур гірських народів і номадів. Але даний факт 
потребує більш глибокого вивчення, оскільки він 
свідчить про головну базу взаємопроникнення куль-
тур – господарську кооперацію і традиційний това-
рообмін між різними господарськими спільнотами. 
Крім того, пам’ятник рунічної писемності ранньо-
середньовічних тюрків, присвячений принцу Кюль-
Тегіну, говорить, що коли відбувалось відновлення 
Тюркського каганату 682 р., то поміж іншим, у за-
гони прийшли люди із гір [3, с. 67].

Логіка товарообміну, який показано в китайських 
літописах, цілком зрозуміла, гірські народи мали до-
ступ до таких ресурсів, як руда, вугілля, деревина, 
каміння, а номади мали умови для культивування 
великих табунів худоби, яке здійснювалось за міні-
мального залучення людської праці і виробничих за-
трат. При цьому слід зауважити, що основні види 
тварин, які культивувалися номадами, вівці і кози, 
в дикому вигляді зустрічаються лише на Близько-
му Сході в гірській місцевості [9, с. 15-16; 6, с. 279]. 
Вочевидь, їх саме там було приручено. Лише коні й 
верблюди із тварин, які культивували номади, мали 
своєю дикою стихією Степ. При цьому коні і верблю-
ди були приручені номадами пізніше ніж овець і кіз, 
і це приручення було пов’язано із виникненням воєн 
та держав. Тобто ці традиційні для Степу тварини 
було приручено, виходячи зі стратегічної необхіднос-
ті. Тому ми маємо справу не просто із взаємопроник-
ненням культур, а із їх виникненням у результаті 
приручення гірських тварин в Степу, що поклало по-
чаток кочовому скотарству. Логічно зробити висно-
вок, що кочове скотарство виникає в результаті пере-
ходу гірських скотарів до господарювання у степову 
рівнину і культивування ними стадних тварин, тобто 
відбувається перехід від вертикального скотарства до 
горизонтального. Тоді ми маємо пояснення простого 
переходу тюрків від гірського способу життя і гос-
подарювання до номадичного в Степу. Алтай досі є 
ареалом проживання ряду народів, які об’єднано по-
няттям тюркські, а археологічні й лінгвістичні дані 
вказують що ці народи сформувалися саме у цьому 
регіоні [11, с. 25].

Китайські джерела нам також ілюструють ви-
токи глобальної торгівлі, яка виникає між різними 
культурними спільнотами на основі користування 
найбільш потрібними для їх життєдіяльності ресур-
сами, розміщеними в різних ландшафтних зонах. 
Отже, постає питання, яка саме спільнота, із яки-
ми характеристиками мала можливість оперативно 
змінювати свій спосіб життя і господарювання. Во-
чевидь, саме такі характеристики і забезпечували 
умови для глобальної економічної кооперації. Тому 
нам слід звернутися до проблеми походження Тюрк-
ського каганату, його організаційної основи. По цій 
проблемі нам доволі докладно говорять джерела, зо-
крема написи, присвячені Кюль-Тегіну і Тоньюкуку. 
Так, у цих написах вказується процес становлення 
Другого тюркського каганату (682-745 рр.), а саме 
об’єднання тюрків навколо шада, які відійшли із 
традиційних кочовищ, вийшовши з-під влади народу 
табгач (китайців) періоду династії Тан. Ці тюрки, як 
нам вказує напис Кюль-Тегіна, ішли із міст і гір. 
Отже, ми маємо інформацію, що Другий тюркський 
каганат засновувався вихідцями із міської культури 
та способу життя, а також горцями, яких, як нам 
вказує стелі, від початку було 17, потім 70, а далі 
700 [1, с. 19; 2, с. 37-38; 3, с. 66-67]. Ким за профе-
сією були ці люди до того як відійшли із традицій-
них кочовищ тюрків встановити складно, оскільки 
прямої вказівки на це нам не дають ні тюркські ран-
ньосередньовічні джерела, ні китайські хроніки. Але 
нам слід звернути увагу на два аспекти проблеми, а 
саме, що кочовища тюрків були пов’язані із містами, 
які існували у степовому просторі і цей зв’язок мав 
господарський характер. 

Очевидно, що між кочовиками і містами відбу-
вався постійний товарообмін, інакше не може по-
яснюватися інтерес жителів міст, які відійшли із 
тюркським шадом у нові кочовища, до господарства 
номадів. Крім того, китайські хроніки нам говорять, 
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що адміністративне управління тюрками китайці ви-
будовували навколо існуючих китайських провінцій, 
розселяючи в них племена номадів, в яких запрова-
джувалися резиденції намісників. Але поряд із цим 
маємо відзначити, що Східно- (603-630 рр.) і Західно-
тюркський (603-657 рр.) каганати було розділено на 
окремі державні утворення, які перебували у цілкови-
тій залежності від китайських намісників[7, с. 20-21]. 
Тобто, ці утворення перебували на само утриманні, а 
їх володарі де-юре були на службі у китайського імпе-
ратора. Про це нам вказує стела Кюль-Тегіна [1, с. 18; 
2, с. 37; 3, с. 65]. Отже, ці володарі мали господар-
ську автономію і забезпечували власні військові сили, 
що давало їм змогу періодично здійснювати повстання 
проти китайського панування.

Стела Кюль-Тегіна нам вказує, що, перебуваючи 
під владою китайців, тюрки забули своє коріння і 
своїх предків. Тут нам слід звернути увагу, що для 
тюркських держав характерно було шанування міфу 
про кагана-творця каганату, який провів перемож-
ні війни і забезпечив війська та підвладні народи 
здобиччю, зробивши їх із бідних багатими [1, с. 20; 
2, с. 38; 3, с. 68]. Відзначимо, що багатство тюрк-
ськими каганами здобувалося виключно військовим 
шляхом у формі грабунку, отримання данини тощо. 
Отже, можемо зробити висновок, що тюркські держа-
ви мали грабіжницьку спрямованість і їх основною 
функцією було вилучення ресурсів і їх розподіл між 
тими хто визнавав владу їх каганів, беків та при-
значених каганами шадів і ябгу (намісників). Про 
регулюючу роль держави в господарському житті у 
на етапі створення державних інституцій говорити 
не доводиться, оскільки здебільшого держава брала 
на себе функцію вилучення і розподілу вилученого. 
Потрапити під опіку кагана міг будь-який народ, 
якщо він добровільно або під військовим тиском ви-
знавав владу кагана і отримував над собою шада чи 
ябгу. Це були намісники, призначені каганом, які 
забезпечували вилучення у того народу ресурсів та 
забезпечення власних підрозділів і захист підвладно-
му народові. Вилучені ресурси, а також отари худоби 
і робоча сила, якої вони обслуговувались, складали 
обоз. Необхідно відзначити, що цей обоз становив 
основу існування каганату і його захист був почес-
ною місією, яку, зокрема, було покладено на принца 
Кюль-Тегіна, котрий зміг захистити обоз і не допус-
тити його знищення ворогом та позбавлення держави 
засобів для існування [1, с. 34; 2, с. 42-43; 3, с. 76].

Підвладні народи, у свою чергу, від кагана та 
його намісників отримували собі захист від напа-
дів та право на експлуатацію завойованих кочовищ, 
які давали можливість утримувати поголів’я. Такою 
була економічна основа існування тюркської нома-
дичної держави. Існування держави такого типу було 
можливим лише завдяки постійним війнам, у яких 
тюрки мали стратегічну переваги над противником, 
не потребуючи значного обозу, який би обтяжував 
їх при дальніх переходах. Усі припаси для війська 
вони мали у надлишку в формі табунів худоби, які, 
на відміну від обозів військ інших держав, віднос-
но легко пересувалися і не потребували особливих 
умов зберігання як борошно, солонина тощо. Але, з 
іншого боку, мобільність тюрків послаблювалась їх 
прив’язаність до водойм і пасовищ. Отже, тюркські 
держави могли створюватися людьми, які були соці-
ально мобільними і легко змінювали свій рід занять 
на військове ремесло та були морально готовими до 
несподіваних умов життя. Племена номадів, пере-
важно, потрапляли під контроль ватаг таких лю-
дей і не мали альтернативи підкоренню їх волі, як 

будь-який громадянин держави не має альтернативи 
сплаті податків. Отже, можна говорити про певні на-
риси соціальної характеристики осіб, які складали 
основу тюркських державних утворень. Вони себе, 
не зважаючи на яскраву соціальну характеристику, 
ідентифікували і етнічно, як тюрків і людей одно-
го родового походження, про що нам говорить стела 
Кюль-Тегіна у фрагменті, де ідеться про родича кага-
на, який був також тюрком і не розумів своєї вигоди 
від вірності владі кагана [1, с. 21; 2, с. 38; 3, с. 68].

Інший аспект проблеми економіки тюркської дер-
жави і трудових відносин в ній нам цікавий, вихо-
дячи із того, що тюрки, які відійшли із традиційних 
кочовищ, жили за рахунок полювання на оленів і 
зайців [10, с. 65]. Тобто, бачимо, близькість таких 
господарських типів, як скотарство і мисливство й 
легкість переходу із одного в інший. Даний перехід, 
про який іде мова у стелі Тоньюкука, обумовлювався 
потребою зберігати абсолютну мобільність і не бути 
прив’язаними до джерел води і пасовищ аби не да-
вати китайцям можливості заскочити себе. Відомий 
дослідник номадизму А. Хазанов вказує, що скотар-
ство, зокрема і кочове, не вийшло із мисливства [13, 
с. 174-175]. У ранньосередньовічних тюрків ми бачи-
мо значне місце для полювання у заповідних місцях-
куруках, де полювали лише представники військової 
еліти та на випадок військової загрози тюрки забез-
печували себе необхідними ресурсами [12, с. 359-
360]. Тобто і тут полювання виконує функцію здо-
буття швидко необхідних ресурсів та забезпечення 
абсолютної мобільності. Отже, для військової ватаги 
полювання було вимушеним видом господарювання 
заради забезпечення себе ресурсом максимально са-
модостатньо, використовуючи лише власну військо-
ву силу. Відповідно, ватага, яка складала основу 
державності тюрків, займалась максимально само-
достатнім способом господарювання в разі оборонної 
війни і переходила до контролю за глобальним, ко-
човим скотарством, у разі перспектив наступальної.

Кочове скотарство мало характер глобального гос-
подарства, зважаючи, що скотарі, перекочовуючи, 
підтримували контакт із іншими культурами, які 
представляли інші господарські типи. Так, скотар-
ство не могло існувати без землеробських культур 
[див. дет. 13], крім того, торгівля худобою давала 
значні вигоди, а тому скотарі-номади доволі активно 
включалися у систему міжнародної торгівлі, зважа-
ючи на зручність транспортування табунів худоби. 
Купці були залежним від номадів, оскільки тран-
спортні засоби свого часу, коней і верблюдів, вони 
мали купувати у скотарів-кочовиків. Тому контроль 
тюрками номадичного Степу забезпечував їм вплив 
на систему глобальної караванної торгівлі, а також 
на господарське життя найбільш впливових держав-
них утворень ранньосередньовічного періоду, як Ки-
тай, Іран, Візантія та ін.

Із становленням Другого тюркського каганату 
до тюрків повернулись можливості контролю над 
основними опорними пунктами караванної торгівлі-
містами, які до того контролювали китайці. Також 
тюрки отримали собі під контроль Степ і здійснюва-
ли регулярні війни аби забезпечити своє домінуюче 
становище в ньому. Цю політику стела Кюль-Тегіна 
називає «примушенням до миру» племен або, як у 
перекладі В. Радлова, примусити «схилити голови і 
зігнути коліна» [1, с. 16-17; 2, с. 36; 3, с. 64]. «При-
мушенням до миру» тюрки створювали стабільність 
і передбачуваність в Степу, через який рухались 
каравани і забезпечувався глобальний товарообмін. 
Отже, тюрками було створено умови для формування 
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глобального світового ринку у тогочасній ойкумені, 
завдяки чому геополітики ХХ ст. і виробили таке 
поняття, як Хартленд. Під «примушенням до миру» 
слід розуміти створення єдиного правового простору, 
на якому діє цілісна система міжнародного права із 
інститутами її гарантування та забезпечення. Про це 
нам свідчать стели Кюль-Тегіна і Тоньюкука, в яких 
прямо вказується про єдиний закон для всіх племен 
– слово кагана [1, с. 17; 2, с. 36; 3, с. 64-65].

Ті самі тюркські джерела нам вказують на межі 
ойкумени, на якій тюрками було створено єдиний 
правовий простір. Ойкумена номадів обмежувалась 
кордонами держав, основу економіки яких станови-
ло землеробство і гірськими масивами, тобто меж-
ами територій, які були придатними для кочового 
скотарства. Степ був важливим, оскільки через ньо-
го проходив сухопутний шлях постачання товарів 
на інший кінець Євразії і єдиновладдя в Степу во-
йовничих тюркських ватаг гарантувало стабільність 
виробництва товарів експорту в Китаї. Підтримка 
стабільності в Степу була і для Китаю важливою 
справою, а тому він часто сплачував данину нома-
дам. Сплату данини не слід розглядати як необхід-
ність із остраху перед навалами, а складову політи-
ки створення поясу економічного і дипломатичного 
впливу навколо території імперії з метою політичної 
стабільності в регіоні. Про це нам говорить фрагмент 
зі стели Кюль-Тегіна, в якому ідеться, що, ніби, ки-
тайці кращі подарунки надсилають тим, хто живе 
ближче до кордонів їх імперії, а хто далі, тим гір-
ші. І, далі, йдеться про те, що китайці, завдяки сво-
їй політиці подарунків, внесли розлад в каганаті і 
підкорили його каганів та беків своїй владі та вся 
верхівка каганату стала на службу до китайського 
імператора. Так припинили своє існування Перший 
тюркський каганат і його правонаступники Східно- і 
Західнотюркський каганати. Отже, ситуація в Сте-
пу була стимулом для розвитку виробництва в Китаї 
продукції, необхідної номадам.

Крім того, номади, які були організовані в держа-
ви, становили значний ринок для реалізації товарів 
іншими державами, як, наприклад, Китай постачав 
номадам золото, срібло, шовк і алкоголь [1, с. 38; 2, 
с. 34; 3, с. 61], а також вироби китайських майстрів, 
наприклад, вироби із каменя. Продаж цих виробів 
мав вагоме політичне значення, зокрема вироби із 
каменя, це були стели, на яких записувались звер-
нення каганів до підвладних народів, їх дружинни-
ків, сім’ї тощо і китайські майстри мали наносити на 
стели правильно передані слова кагана, на що прямо 
було вказано в стелі Кюль-Тегіна [1, с. 40; 2, с. 35; 3, 
с. 63]. Також створення стел китайськими майстра-
ми було гарантією для кагана, що його слова буде 
правильно передано. Стели, присвячені каганом Мо-
гиляном його братові, принцу Кюль-Тегіну, мали ду-
блювання тексту китайською і тюркським рунічним 
письмом. Відповідно, китайська майстерність була 
гарантією стабільності й існування каганату, оскіль-
ки номадичні державні утворення були не стабільни-
ми і за нетривалий час припиняли своє існування у 
результаті внутрішніх міжусобиць, передумова яких 
полягала також у особливостях їх господарського 
життя.

Висновки з проведеного дослідження. Внутрішнє 
господарство каганату мало своєю основою скотар-
ство, яке домінувало у зв’язку з постійною потребою 
стабільного забезпечення війська продовольством. 
Каганат складали народи, над якими каганом вста-
новлювались шади і ябгу із числа його родичів аби 
лишалися володарями попередні кагани за умови ви-

знання ними влади тюркського кагана. Відповідно, 
кожен шад чи ябгу був економічно самостійним і з 
Тюркським каганом їх пов’язувала військова необ-
хідність. Тому, коли зовнішні загрози зникали, шади 
і ябгу відчували себе повністю самостійними і мали 
для своєї самостійності економічну основу. Тому ста-
білізуюча роль Тюркського каганату в Степу не була 
довговічною, а внутрішня нестабільність степових 
каганатів часто поширювалася і на сусідні держав-
ні утворення. Степ мав економічну стабільність, яка 
мало залежала від політичних передумов та була обу-
мовленою винятково екологічними факторами ланд-
шафту, що обумовлювало політичну нестабільність в 
Степу і за його межами. Тому регіон Євразії, визна-
чений геополітиками ХХ ст. як Хартленд, історич-
но склався завдяки економічній стабільності Степу, 
його господарському типу, стимулюючу роль щодо 
якого відігравали гірські масиви, із яких надходили 
люди відповідного способу життя та зброя, яка виро-
блялась ремісниками гір. Транзитна торгівля стиму-
лювала політичну організацію Степу і дипломатичні 
та економічні відносини каганів степових держав із 
сусідами, власне, транзитна торгівля Степом була 
обумовленою стабільністю і прибутковістю кочового 
скотарства і тому Степ сприяв розвитку торгівель-
но-економічних відносин між державами, які його 
оточували.

Подальші дослідження економічного підґрунтя 
історії формування цивілізаційних типів у Євразії 
дають можливість для вдосконалення політизованих 
моделей взаємодії цивілізацій, які було апробовано 
протягом ХХ ст. А це відкриє можливості вироблен-
ня більш повних моделей для вивчення логіки про-
цесу формування глобальних світових ринків і світо-
вої системи поділу праці.
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Постановка проблеми. У зв’язку з тим, що міжна-
родні туристичні ринки формуються, головним чином, 
на регіональній основі в силу географічного та кліма-
тичного чинників, в силу схожості культурних тради-
цій, це впливає і на міжнародну систему регулювання 
і координації міжнародних туристичних зв’язків. Най-
більш активно багатостороннє міжнародне туристичне 
співробітництво розвивається на регіональному рівні. 
Однак ступінь розвитку туристичних зв’язків, рівень 
економічної інтеграції зумовлюють різний характер 
міжнародно-правового регулювання, форм організації 
міжнародних відносин держав різних регіонів, що обу-
мовлює необхідність комплексного, всебічного і сис-
тематичного вивчення різних варіантів регулювання 
туристичних ринків на регіональному рівні для визна-
чення оптимальних стратегічних орієнтирів міжнарод-
ного співробітництва в даній області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Змістов-
ний аналіз літературних джерел на різних мовах по-
казав, що на сьогодні існує досить велика кількість 
фахівців, які у своїх дослідженнях торкалися питан-
ня розвитку міжнародного співробітництва в сфері 
туризму, ролі міжнародних організацій у розвитку 
туризму, міжнародно-правового регулювання турис-
тичної діяльності, питань сталого розвитку туриз-
му в регіоні. Серед таких дослідників слід виділити  
Ч.Г. Багірова, Л.М. Гайдукевича, С.Є. Корнєєва, 
Ч.К. Шульгу та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
різних регіональних варіантів регулювання міжна-

родної торгівлі туристичними послугами та функці-
онування ринку туристичних послуг для вироблення 
оптимальних форм міжнародного регіонального спів-
робітництва з питань туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. По 
колу регульованих питань регіональні договори 
умовно можна поділити на договори загального ха-
рактеру і договори зі спеціальних питань міжнарод-
ної туристичної діяльності. Договори загального ха-
рактеру можуть мати різне найменування, але вони 
схожі тим, що встановлюють основні напрямки та 
форми співпраці виключно у сфері міжнародної ту-
ристичної діяльності. Їх положення отримують кон-
кретизацію у планах і програмах співробітництва 
країн регіону.

14 вересня 1998 р. в Республіці Маврикій на самі-
ті Співтовариства розвитку Півдня Африки (САДК) 
усіма державами-членами, крім Республіки Анго-
ли, було підписано Протокол про розвиток туризму, 
хоча ратифікували його лише шість держав. Цілі 
Протоколу сформульовані надзвичайно широко: ви-
користовувати туризм як засіб досягнення сталого 
соціального та економічного розвитку через повну 
реалізацію його потенціалу для регіону; просувати 
регіон як єдине, але різноманітне місце туристично-
го призначення; гарантувати рівноправний і збалан-
сований розвиток туристичної індустрії в регіоні та 
ін. [5, с. 130-133]. Держави зобов’язалися дотриму-
ватися ряду принципів, суть яких можна звести до 
наступного: співпраця з приватним сектором, забез-
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печення сталого розвитку, залучення різних катего-
рій населення. До механізму забезпечення виконан-
ня положень Протоколу підключені не тільки органи 
САДК, але і Регіональна туристична організація Пів-
денної Африки, міжнародні міжурядові організації, 
створені державами-членами САДК. Центральне міс-
це займає розділ, де містяться основні зобов’язання 
держав у сферах: полегшення поїздок; туристичну 
освіту; маркетинг; наукові дослідження і статисти-
ка; якість туристичних послуг; транспорт; екологіч-
но-стійкий туризм; інвестиційний розвиток.

Першим договором з туризму держав-членів Асо-
ціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) стала 
Угода міністрів щодо співробітництва АСЕАН в га-
лузі туризму від 10 січня 1998 р. Цілі та напрям-
ки співробітництва позначені досить типово для 
регіональних угод: просування регіону як єдиного 
місця туристичного призначення; розвиток співро-
бітництва; забезпечення координації та контролю за 
виконанням проектів і програм співробітництва та 
ін. Однак, заслуговує уваги стаття, де зафіксований 
механізм туристичного співробітництва та взаємини 
між його елементами [7, с. 24-29]. У нього включе-
ні щорічні зустрічі міністрів з туризму. Їх робочим 
органом є зустрічі, принаймні, двічі в рік національ-
них туристичних організацій, і допомогу їм надає 
Секретаріат АСЕАН. Через Генерального секретаря 
зустрічі міністрів та національних туристичних ор-
ганізацій будуть координувати свою діяльність із 
зустрічами міністрів економіки АСЕАН і посадових 
осіб з питань економіки.

На тій же зустрічі міністри ухвалили План дій 
щодо співпраці АСЕАН в галузі туризму, який но-
сив міжвідомчий характер, що не міг відповідати 
зростаючої ролі країн АСЕАН у світовому розвитку 
туризму. У листопаді 2002 р. в Пномпені держа-
ви підписали Угоду АСЕАН з туризму. Нова угода 
містить більш розгорнуту регламентацію не тільки 
цілей і порядку набрання чинності, внесення змін, 
врегулювання спорів, але і більш чіткі і конкретні 
зобов’язання держав. Ці зобов’язання стосуються 
полегшення внутрішньорегіональних міжнародних 
подорожей; лібералізацію транспортних послуг; га-
рантій якісного туризму; безпеки; спільних дій з 
маркетингу та просування туристичної продукції 
країн АСЕАН та АСЕАН як місця туристичного при-
значення; розвитку людських ресурсів та ін. Особли-
ву увагу звертає на себе стаття, де, крім загальних 
зобов’язань по спрощенню процесу видачі докумен-
тів на подорож, є інші зобов’язання, характер яких 
розрізняється залежно від категорії туристів. Щодо 
туристів з третіх країн – це гармонізація візових 
формальностей, поліпшення процесу спілкування 
за допомогою універсальних символів і написів. Що 
стосується туристів з країн-членів АСЕАН – це по-
ступове поширення на них безвізового порядку; за-
охочення використання смарт-карт; скорочення ту-
ристських податків [7, с. 24-28].

Треба відзначити, що в Декларації з питань безпе-
ки туризму, прийнятої міністрами туризму АСЕАН 
24 січня 2003 р., безпека туризму розуміється досить 
широко, включаючи співробітництво у боротьбі з те-
роризмом, зміцнення безпеки та ін.

Своєрідний спосіб прийняття зобов’язань по ту-
ризму був обраний країнами-членами Азіатсько-ти-
хоокеанського співробітництва (АТЕС). За резуль-
татам розгляду Хартії туризму на зустрічі міністрів 
туризму у 2000 р. була прийнята Сеульська деклара-
ція. У ній говориться, що вона «носить дух угоди» 
та «відображає колективне зобов’язання щодо поліп-

шення економічної, культурної та природного серед-
овища, стану національних економік членів АТЕС 
допомогою туризму» [1, с. 41]. Сеульська декларація 
закріпила такі головні цілі економічної політики 
АТЕС щодо розвитку туризму:

а) усунення перешкод для туристичної діяльності 
та інвестицій шляхом сприяння професійній підго-
товці, обміну досвідом, усунення бар’єрів і поступо-
вої лібералізації торгівлі туристичними послугами 
відповідно до ГАТС;

б) збільшення рухливості відвідувачів та попиту 
на туристичні послуги і товари в регіоні АТЕС шля-
хом полегшення туристичних формальностей, спри-
яння регіонального маркетингу, зміцнення безпеки 
туристів, створення недискримінаційного підходу до 
обслуговування туристів;

в) засноване на сталим розвитку управління ту-
ризмом, сприяння екологічно значимим проектам, 
розвитку підприємств малого бізнесу, поваги і збе-
реження місцевих культур, культурної і природної 
спадщини;

г) зростання визнання ролі туризму як засобу со-
ціально-економічного розвитку регіону шляхом гар-
монізації методології збору статистичної інформації, 
полегшення обміну туристичною інформацією між 
країнами, сприяння всебічному аналізу туризму [1, 
с. 48-51].

Додатком до Сеульської декларації став список 
індивідуальних і колективних дій, розподілених за 
стадіями реалізації Хартії, який у 2002 р. був уточ-
нений у відповідній декларації. Таким чином, доку-
мент містить складний комплекс зобов’язань як пра-
вового, так і політичного характеру.

Економічна, соціальна, культурна спільність кра-
їн СНД, а також схожість правових систем дозволяла 
набагато більш детально врегулювати зобов’язання 
з розвитку туризму, ніж це було зроблено в Угоді 
про співробітництво в галузі туризму від 23 груд-
ня 1993 р. Тільки регіональний підхід міг сприяти 
ефективному вирішенню проблем відбудови зруйно-
ваних туристичних маршрутів, забезпечення безпе-
ки туристів, формування позитивного образу тери-
торії СНД як місця туристичного призначення та ін. 
Звичайно, значення Угоди не можна недооцінювати: 
вперше на багатосторонньому рівні в рамках СНД ту-
ризм був визнаний в якості самостійної сфери співп-
раці. В ньому міжнародні туристичні зв’язки розгля-
даються як фактор поглиблення дружніх відносин, 
зміцнення взаєморозуміння між народами, також 
підкреслюється, що співпраця у сфері туризму спря-
мована на задоволення духовних потреб громадян, 
прилучення до культурних цінностей, а з іншого 
боку на розвиток економічних відносин. За Угодою 
держави взяли на себе зобов’язання щодо сприяння 
розвитку рівноправного та взаємовигідного співро-
бітництва, за підтримки ініціатив, спрямованих на 
ефективне освоєння туристичних ресурсів, за регу-
лярним контактам державних органів для розробки 
та реалізації загальної стратегії розвитку туризму, 
з надання допомоги в питаннях співробітництва та 
членства в міжнародних туристичних організаціях, 
інформаційного та нормативно-правового забезпечен-
ня туризму, обміну досвідом, науковими і навчаль-
ними матеріалами, з розвитку туристичних регіонів, 
що представляють взаємний інтерес [6, с. 39-43].

Аналіз статей дозволяє зробити висновок про те, 
що в цій угоді були зафіксовані, головним чином, 
напрями співпраці без вказівки на механізм їх ре-
алізації. Що стосується такого важливого питання, 
як спрощення туристичних формальностей, учасни-
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ки договору вдалися до формулювання, яка ставить 
під сумнів обов’язковість виконання. Звертає на 
себе увагу включення зобов’язання щодо зближення 
нормативно-правових документів з туризму. На той 
момент туристичне законодавство як таке в країнах 
було відсутнє, і регулювання здійснювалося актами 
СРСР відомчого характеру.

Аналіз розглянутих угод про співробітництво в 
галузі туризму показує, що в основному вони укла-
даються державами, що мають намір розвивати свій 
туристичний ринок. Країни зі сформованою турис-
тичною інфраструктурою включають загальні поло-
ження про співпрацю в питаннях туризму, як прави-
ло, у договори з менш розвиненими країнами.

Показовими в цьому плані є угоди про партнер-
ство і співпрацю, про створення асоціацій та інши 
договори, укладені ЄС і його членами з третіми дер-
жавами. Зобов’язання, які закріплюються, розрізня-
ються залежно від цілей укладення того чи іншого 
договору: з метою здійснення вільної торгівлі, спри-
яння розвитку, створення умов для вступу третьої 
держави в ЄС та ін.

Так, Угода ЄС з Росією, називаючи туризм як 
сферу економічної співпраці, враховує положення 
ГАТС. До числа напрямків співробітництва увійшли 
спрощення торгівлі туристичними послугами; вза-
ємодія офіційних туристичних органів; збільшення 
взаємного обміну інформацією; вивчення можливос-
тей реалізації спільних проектів [2, с. 6-9]. Прак-
тично аналогічні напрямки туристичного співро-
бітництва названі в Угодах з Україною і Молдовою 
1994 р., з Азербайджаном, Грузією та Узбекистаном 
1996 р.

Хоча, наприклад, європейська угода про асоціа-
цію з Естонією в галузі туризму встановлює і ряд 
загальних зобов’язань. По-перше, держави взяли на 
себе зобов’язання щодо лібералізації торгівлі послу-
гами в цілому щодо зближення законів у погодже-
них галузях. При цьому умови співпраці повинні 
враховувати положення ГАТС, особливо його статтю 
про економічну інтеграцію. По-друге, будучи сферою 
економічного співробітництва, туризм підпорядко-
ваний дії принципу сталого розвитку, який вимагає 
враховувати екологічні вимоги з вимогами соціаль-
ними. Шляхи розвитку співробітництва в галузі ту-
ризму сторони окреслили досить чітко: полегшення 
туристичної торгівлі; посилення потоку інформації 
через міжнародні мережі, бази даних та ін.; здій-
снення регіональних проектів співробітництва; ви-
вчення можливостей для спільних дій; надання ту-
ристам доступу до інформаційних систем і систем 
резервування, забезпечення їх захисту на рівні вста-
новлених стандартів [2, с. 10-11]. Схожа регламен-
тація зобов’язань у сфері туризму міститься в Угоді 
про асоціацію зі Словенією. В Угоді про асоціацію з 
Румунією в якості напрямків встановлені технічна 
допомога з розвитку інфраструктури туризму, гармо-
нізація систем статистики і правил, що регулюють 
туризм, участь Румунії у відповідних європейських 
туристичних організаціях.

У зв’язку із закінченням терміну дії IV Ломей-
ській конвенції 23 червня 2000 р. у Котону (Бенін) 
було підписано нову Угоду про партнерство між кра-
їнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану 
(АКТ), з одного боку, та ЄС і його членами, з ін-
шого боку. Цілі співробітництва – скорочення рівня 
бідності; сталий розвиток; прогресивна інтеграція 
країн АКТ у світову економіку. Якщо порівнювати 
цю угоду з Ломейскими конвенціями, то можна по-
бачити, що сам характер зобов’язань держав у га-

лузі туризму практично не змінився. Як і раніше, 
розвиток туризму розглядається як складова частина 
спільної стратегії, а саме стратегії розвитку еконо-
мічного сектору, співробітництво в якому повинно 
бути спрямоване на підтримку стійкої політики та 
структурних реформ та інвестицій, необхідних для 
рівного доступу до економічної діяльності і виробни-
чих ресурсів. У зв’язку з цим держави підтвердили 
свої зобов’язання з ГАТС. У березні 2001 р. відбу-
лася сесія Об’єднаної парламентської асамблеї ЄС-
АКТ, на якій була прийнята резолюція про туризм в 
контексті контролю Європейського Фонду розвитку.  
У цьому рішенні держави підтвердили рішучість роз-
вивати співробітництво в туристичному секторі для 
досягнення цілей Угоди Котону.

Проте не тільки загальні питання міжнародного 
туристичного співробітництва дістали детальнішу ре-
гламентацію на регіональному рівні, більш дієві кро-
ки були зроблені у вирішенні спеціальних питань. 
Це стосується, зокрема, спрощення туристичних 
формальностей.

Так, у рамках Ради Сахель-Бенінської Згоди, 
утвореної в лютому 1976 р., були прийняті три кон-
венції з питань міжнародного туризму [8, с. 34-47]. 
Міжнародна конвенція про митні формальності сто-
совно туристів в країнах-членах Ради Згоди встано-
вила кількісні нормативи і порядок тимчасового без-
митного ввезення іноземними туристами предметів 
особистого користування та особистого споживання, 
а також умови їх зворотного вивезення, передбачила 
обов’язкове страхування автотуристів. Міжнародна 
конвенція Про мисливські формальності стосовно 
туристів в країнах – членах Ради Згоди регулює ту-
ризм з метою полювання і дає поняття великого (не 
менше 30 днів) і малого (20 днів) полювання, яке 
здійснюється на підставі ліцензії туристами, що за-
довольняють певним умовам. Особливо регулюється 
питання про гідів і передбачаються вимоги до них.

Серед регіональних угод, спрямованих на спро-
щення туристичних поїздок, часто називають так 
звані Шенгенські домовленості про поетапне скасу-
вання контролю на спільних кордонах. Звичайно, 
скасування прикордонних формальностей для гро-
мадян країн Шенгенської зони і спрощення візових 
формальностей для громадян третіх країн – не членів 
ЄС сприяють розширенню туристичних обмінів, од-
нак безпосередньо регулюванню ринку туристичних 
послуг присвячена лише стаття 21 Шенгенської уго-
ди про стягування податку на додану вартість на ту-
ристичні транспортні послуги в країні відправлення.

Чи не єдиним міжнародним договором, що міс-
тить уніфіковане регулювання туристичного контр-
акту, є Римська конвенція 1980 р. про право, засто-
совне до контрактних зобов’язань. Вона встановлює 
особливості визначення застосовного права з ураху-
ванням того, що туристичний контракт відноситься 
до категорії споживчих. У зв’язку з цим при наяв-
ності низки обставин вибір права, вироблений сто-
ронами, не може позбавити споживача захисту його 
прав імперативними нормами права країни, в якій 
вона має постійне місце проживання.

Наступною проблемою, розв’язуваної на регіо-
нальному рівні, є стійкий розвиток туризму. Осо-
бливої уваги заслуговує досвід співробітництва 
країн-учасниць Асоціації Карибських держав, які 
прийняли рішення створити Зону стійкого туризму 
Карибського регіону. Це рішення стало основою під-
писання 17 квітня 1999 р. в Санто-Домінго головами 
туристичних відомств Меморандуму взаєморозумін-
ня щодо заснування Зони сталого туризму. У ньому 
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була закріплена програма дій, що вимагають негай-
ного виконання, з їх розподілом за 12 стратегіям. 
Подібно АСЕАН наступним кроком після підписання 
міжвідомчої угоди стало підписання Конвенції, що 
засновує Зону стійкого туризму в Карибському регі-
оні, 12 грудня 2001 р., покликаної замінити Мемо-
рандум.

Відповідно до Конвенції, на держави покладають-
ся такі обов’язки: приймати заходи по формуванню 
Зони; виконувати міжнародні програми і проекти, 
що стосуються сталого туризму; розвивати і коорди-
нувати реалізацію стратегій у сфері культури, учас-
ті місцевого населення, навколишнього середовища, 
технологій, інформації, економічної політики, ту-
ристичного ринку, освіти, правової бази, транспор-
ту та ін. [8, с. 34-47]. Особливої уваги заслуговує 
розроблений механізм формування Зони. По-перше, 
Спеціальним комітетом зі сталого туризму з учас-
тю держав розробляються індикатори стійкості. Ці 
індикатори відображають мінімальні вимоги, що 
пред’являються до місць туристичного призначення, 
та надають споживачам середньо- і довгострокові га-
рантії якості навколишнього середовища. Держави 
пропонують до включення в Зону місця туристично-
го призначення, які, на їх думку, відповідають інди-
каторам стійкості. Додатком до Конвенції стали Пра-
вила, що регулюють ідентифікацію, затвердження 
та класифікацію місць призначення, що складають 
Зону. Відповідно з ними місця туристичного призна-
чення будуть підрозділятися за ступенем досягнення 
індикаторів стійкості: від мінімальної до максималь-
ної. Індикатори характеризують різні аспекти і по-
винні мати кількісні значення. Таким чином, Кон-
венція стала першим багатостороннім договором, що 
зафіксував формальні критерії сталого розвитку. По-
дібна система оцінки місць туристичного призначен-
ня прийнята також в Системі інтеграції Центральної 
Америки.

Якщо країнами, що розвиваються, зобов’язанням 
в сфері сталого туризму надається всеосяжний ха-
рактер, то дещо інша картина складається в євро-
пейському регіоні. Там ця проблема знаходить за-
кріплення в рішеннях міжнародних міжурядових 
організацій, і основний акцент робиться на охороні 
навколишнього середовища. Наприклад, у ЄС при 
тому, що сталий розвиток туризму розуміється до-
сить широко, пріоритетними цілями щодо його за-
безпечення, а відповідно напрямками діяльності 
організації та держав-членів є забезпечення регу-
лярного обміну інформацією щодо впливу туризму 
на навколишнє середовище; підтримка компаній по 
поліпшенню розуміння необхідності дбайливого ви-
користання туристичних ресурсів; заохочення вклю-
чення, де можливо, аспекту «туризм і довкілля» в 
міжнародні договори та ін. У Раді Європи було при-
йнято чотири рекомендації: спільної політики щодо 
сталого та екологічно-дружнього туристичного роз-
витку, про політику сталого розвитку туризму в 
охоронюваних районах, про політику стійкого еко-
логічно-дружнього розвитку туризму в прибереж-
них районах, про розвиток професійної підготовки 
у сфері екологічного менеджменту осіб, зайнятих у 
туристичному секторі. Хоча ці документи не мають 
обов’язкової сили, але вони мають досить схожі зміст 
незалежно від призми, через яку розглядається про-
блема туризму і навколишнього середовища. В них 
фіксуються загальні принципи державної політики, 
а також вимоги до виконання цих принципів націо-
нальними, регіональними, місцевими властями, а та-
кож у рамках міждержавного співробітництва. Під-

хід, який склався в європейському регіоні, дозволяє 
припустити можливість вироблення та укладення 
відповідного міжнародного договору.

Особливе місце в системі регіональних міжна-
родних договорів займають статути регіональних 
міжнародних організацій, що займаються питання-
ми міжнародного туризму, оскільки, з одного боку, 
вони встановлюють параметри співпраці країн в га-
лузі туризму відповідно до компетенції та структу-
ри конкретної міжурядової організації, а з іншого 
– забезпечують функціонування цього міжнарод-
но-правового суб’єкта. Так, у Договорі Карибського 
співтовариства від 5 липня 2001 р. міститься стаття 
«Сталий розвиток туризму». В ній Співтовариство 
зобов’язується формулювати пропозиції щодо ста-
лого розвитку туризму з урахуванням необхідності 
досягнення семи цілей: розвиток іміджу регіону як 
місця туристичного призначення; диверсифікація 
регіонального туристичного продукту при дотриман-
ні його високої якості; освіта та підготовка поста-
чальників турпослуг; забезпечення взаємозв’язку з 
іншими секторами економіки; розширення ринкової 
бази туризму; розвиток інфраструктури на підтрим-
ку туризму з урахуванням несучої здатності держав; 
збереження природних та культурних ресурсів [9, 
с. 451]. Крім того, Договір Карибського Співтовари-
ства фіксує взаємозв’язок туризму з сільським госпо-
дарством і морським транспортом.

За Договором Економічного Співтовариства дер-
жав Західної Африки від 24 липня 1993 р. держа-
ви з метою гармонійного і сталого розвитку туризму 
взяли зобов’язання щодо поліпшення забезпечення 
туристичних потреб населення регіону і туристів з 
третіх країн, усунення всіх дискримінаційних захо-
дів в області туристичних і готельних послуг. Для 
цього передбачається погоджувати плани і програми 
туристичного розвитку, законодавство, запровадити 
систему збору статистичних даних, просувати спіль-
ну туристичну продукцію, заохочувати інвестиції, 
розвивати оптимальне використання людських ре-
сурсів тощо [9, с. 460].

В Договорі про заснування Східно-Африкан-
ського співтовариства туризм як сфера співпраці 
об’єднаний з управлінням живою природою. Дер-
жави зобов’язуються розвивати колективний і узго-
джений підхід до просування і маркетингу якісного 
туризму в регіоні, для чого буде узгоджуватися наці-
ональна туристична політика, буде розроблена регіо-
нальна стратегія сприяння туризму. Більш детально, 
стосовно до інтеграційного характеру об’єднання, 
але в цілому схоже, врегульовані зобов’язання дер-
жав у Договорі Загального ринку Східної і Південної 
Африки.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на даний час міждержавне регіональне ту-
ристичне співробітництво має сформовану правову 
основу. В її формуванні центральне місце належить 
міжнародним міжурядовим організаціям. У той же 
час договірне закріплення отримують, головним чи-
ном, зобов’язання у сфері туризму країн із слабороз-
виненою туристичною інфраструктурою. Що стосу-
ється спеціальних питань міжнародної туристичної 
діяльності, зобов’язання носять більш конкретний, 
ніж на універсальному рівні, характер.
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Хоча основи безпеки мають ставати глобалізованими, залишається спадок застарілого вузького поняття національної без-
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Горбачук В.М. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ОБОРОНЫ
Хотя основы безопасности должны становиться глобализированными, остается наследие устаревшего узкого понятия националь-

ной безопасности. Оборона от физического завоевания, оккупации, вымогательства дани всегда будет жизненным национальным 
интересом для каждой отдельной страны. Границы всех стран будут глобальным жизненным интересом мощных игроков.
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фигурация государств, альянс.
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While the foundations of security have to become globalized, the heritage of old fashioned narrow concept of national security is 

remained. Defense against physical conquest, occupation, exaction of tribute always will be a vital national interest for each individual 
country. Borders of all countries will be a global vital interest of powerful players.
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Постановка проблеми полягає в емпіричному 
аналізі економічного базису найважливішої функції 
держави – оборони.

Публікації і роботи з економіки оборони (ЕО) 
здійснювалися завжди, але не всі були відкрити-
ми. ЕО як сучасна наука вийшла від надзвичайно 
практичних проблем збирання та використання 
людських і матеріальних ресурсів під час Другої 
світової війни, тобто від воєнного виробництва, до-
слідження операцій, менеджменту логістики [24]. 
Виходячи з потреби політики, ЕО була тоді здебіль-
шого нормативною. Основні макроекономічні теми 
воєнного виробництва й менеджменту матеріалів 
торкалися, по суті, того, як керувати командною 
економікою з прийнятною інфляцією, як найефек-
тивніше завдавати шкоди економіці противника 
(військовою силою [41] чи економічним протистоян-
ням, яке ефективно позбавлятиме противника еко-
номічної здатності вести війну [21]), як переходити 
до мирної економіки без дефляції.

Нерозв’язане питання на прикладі України – це 
те, як протягом відносно короткого проміжку часу 
втрачається не лише статус третьої в світі військової 
потуги [4], але й статус економічно розвиненої дер-
жави [3].

Ціль роботи – запропонувати новітні економічні 
поняття і механізми ЕО.

Основні результати виходять з того, що економіч-
ні процеси відбуваються в ланці безпеки на принай-
мні чотирьох рівнях взаємодії:

i) Економічний менеджмент дієвості й ефектив-
ності оборони, зокрема координація стратегій, які 
визначаються всіма засобами воєнної й економічної 
політики, наявними у сучасної держави.

ii ) Національна економіка як джерело ресурсної 
підтримки безпеки, а також мішень для ослаблен-
ня чи покарання противників. Військова потуга є 
лише одним з багатьох оборонних інструментів, під-
тримуваних економічною силою. Решта інструментів 
включає торговельні стратегії, програми допомоги, 
фінансові важелі, боргове положення, імміграційні 
регулювання та співвідношення, інші засоби еконо-
мічної політики всіх видів. 

iii) Макроефекти оборони на національні економі-
ки та взаємодії серед національних економік у меж-
ах міжнародної системи, зокрема сфера дії оборони 
на економічні зростання, стабільність і добробут.

iv) Економіка як джерело питань або відповідей 
про безпеку держав: чи ґрунтуються на економічних 
факторах загрози безпеці, які висувають одна одній 
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неоднорідні держави (регіони); основані такі загро-
зи, у кінцевому рахунку, на чварах щодо власності 
та багатства чи на питаннях придбання власності та 
виробництва багатства. Історично інтереси США за-
вжди включали такі фактори, як безпека громадян 
США, власність у США й за межами США, дискримі-
нація щодо експорту чи фінансових інтересів США, 
контроль над колоніями і володіннями, а також стій-
кий світовий порядок, який сприяв свободі і віль-
ному підприємництву. Цей рівень взаємозалежнос-
ті між безпекою й економікою виходить з того, що 
міжнародна безпека стосується, по суті, економічних 
стимулів держав  при надбанні багатства. Переваги, 
технологія, розподіл багатства можуть бути такими, 
що загарбання, колонізація, захоплення власності є 
ефективнішими з точки зору витрат, ніж виробни-
цтво, заощадження, інвестиції, торгівля. Конфігу-
рація системної рівноваги держав балансуватиме ці 
різні сили.

Якщо таксономічний підхід може впорядковувати 
розмаїття проблем економіки безпеки, то історичний 
підхід може допомагати знаходити тимчасово при-
глушені теми, тренди чи цикли. Історична еволюція 
розкриватиме, як увага ЕО зсувалася до категорій 
iii) та iv). Серед історичних періодів можна виділити 
чотири: a) Друга світова війна та Корейська війна 
(1942-1953 рр.); b) рання Холодна війна (1953-1970 
рр.); c) пізня Холодна війна (1971-1990 рр.); d) пері-
од після Холодної війни (з 1990 р.) Для кожного пе-
ріоду a)–d) кожній категорії i)–iv) відповідають свої 
v) визначні події (визначальні питання). 

a). i) Менеджмент логістики, дослідження опера-
цій, менеджмент особового складу. ii) Економіка як 
підтримка для військової сили, воєнні мобілізація 
та виробництво. iii) Інфляція, борг, воєнні фінанси, 
післявоєнне відновлення, роззброєння та дефляція. 
iv) Контроль над світовими ресурсами, територіальна 
цілісність, світовий порядок. v) Ефективність страте-
гічного бомбардування, стратегічні матеріали і при-
паси, план Маршалла (Marshall).

b). i) Аналіз ефективності витрат, програмне 
бюджетування, стратегічні взаємодії, аналіз гонки 
озброєнь, військовий особовий склад, дослідження 
й розробки, закупівлі озброєнь. ii) Економіка як ін-
струмент національної безпеки, торгівля, допомога, 
розвиток й оборона, економічна ізоляція, Східний 
блок. iii) Самопідтримуваність оборони, ефекти обо-
рони для інвестицій, стабільності, зростання Сходу 
й Заходу. iv) Політика стримування, контроль над 
світовими ресурсами, світовий порядок, ядерне ви-
живання, теорія доміно. v) Відновлення при ядерно-
му нападі, військово-економічна допомога, альянси, 
контроль торгівлі, нарощування ракет.

По мірі того, як проблема безпеки США поринала 
у Холодну війну, стратегічна вимога видозмінювала-
ся від того, як перемагати у гарячій війні, до того, як 
домінувати у затяжному конфлікті. У той час кілько-
ма шляхами розвинулася оборонна економіка навко-
лишнього середовища. На мікрорівні дослідження 
операцій призвело до розробки аналізу ефективності 
витрат, а також співвідношення витрат і виграшів. 
Тонкощі і парадокси стримування привернули увагу 
економістів. На додаток до військових засобів, все 
більше інших політичних засобів стали визнавати ін-
струментами сприяння національній безпеці. Отже, 
концепція того, що уряди, на додаток до збройних 
сил, можуть стимулювати чи підкріплювати розмаїт-
тя стратегічних цілей (через ефективне використан-
ня економіки як політичного інструмента), з самого 
початку постала як доктрина національної безпеки 

[15, 21]. У період b) була розроблена ідея того, що 
власне економіка є інструментом оборонної політи-
ки, а ефективні організація й застосування таких 
інструментів керуються економічними принципами. 
Серед економічних інструментів винагородження 
друзів і штрафування ворогів із стратегічними полі-
тичними цілями потрібно виділяти такі: торговельна 
політика в її найширшому розумінні, зокрема стра-
тегічний експортний контроль, бойкоти, концесійні 
умови торгівлі, розміщення квот, економічні санкції 
[50]; зарубіжна економічна, технічна, сільськогоспо-
дарська, військова допомога; розвідка за кордоном, 
інформація, пропаганда, культурний простір. Всі ці 
інструменти, спрямовані на спільну мету національ-
ної безпеки США, оркеструвалися принципами еко-
номічної дієвості й ефективності.

Ранні етапи періоду b) характеризувалися опти-
мізмом щодо ядерного нападу і численними еконо-
мічними дослідженнями того, як керувати державою 
після обміну ядерними ударами. Водночас реалізм 
стосовно незворотного зростання запасів зброї та хит-
кої вартості оборони спонукали до інтенсивного ви-
вчення макроекономічних наслідків власне Холодної 
війни [20, 23, 45, 46] з особливою увагою до здат-
ностей капіталістичної економіки вільного підпри-
ємництва та соціалістичного табору витримувати не-
скінченне відволікання 3-9% ВНП на оборону (один 
з авторів роботи [23] – Нобелівський лауреат 1970 р.) 
Хоча зараз відомо, що соціалістична система не була 
здатною витримувати таку ціну протягом часу понад 
одне покоління, це не було очевидним у період b). Не 
були очевидними й відносні оборонні витрати США, 
які виявилися спадними.

Хоча нормативна проблематика ЕО у періоди a) 
і b) була центральною, з розширенням сприйняття 
економіки як інструмента безпеки інтерес до пози-
тивної ролі ЕО в міжнародній системі безпеки швид-
ко зростав. Корені позитивного економічного аналізу 
оборони виник з раннього екологічного моделюван-
ня воєнізованої поведінки держав. Ігрово-теоретич-
ну структуру, яку мають на увазі моделі Річардсона 
[34], використовували для отримання позитивного 
пояснення міжнародного конфлікту як економічного 
процесу. Цю структуру застосовували до узагальне-
них моделей міжнародного конфлікту [6, 39] (автор 
роботи [39] – Нобелівський лауреат 2005 р.) Було 
визнано, що базис для конфлікту може грунтува-
тися виключно на перевагах (цінностях) – етнічній 
або національній зневазі, успадкованій, можливо, 
від чвар про власність або використання власності, 
ринки, ресурси чи інші об’єкти економічної вартості 
[6]. Таке розуміння дозволяло задовго передбачати 
занепокоєння, які проявляються зараз. На менш за-
гальному рівні було визнано, що накопичення зброї 
конкуруючими країнами може наслідувати зразок 
економічної взаємодії, подібний до олігополії, а тому 
моделі олігополії можна застосовувати до конкурен-
ції між технологіями нападу й оборони [25]. Розу-
міння взаємозв’язків моделей стримування і гонки 
озброєнь дозволяє визначати ризик початку військо-
вих дій.

c). i) Частки тягаря, стимули витрат, ефектив-
ність альянсу, готовність сил, політика галузі оборо-
ни, менеджмент оборонних закупівель і контрактів. 
ii) Економічні санкції та воєнне протистояння, не-
дружні економіки в якості мішеней, економічне по-
карання країн Східного блоку, довгострокова конку-
ренція з СРСР. iii) Оборона як джерело економічного 
спаду, відсталості в економічному розвитку, гра на 
економічне розорення. iv) Збереження міжнародних 
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кордонів, захист економік Заходу, світовий порядок, 
ядерне виживання. v) Ракетна оборона, міжнародна 
торгівля зброєю, нерозповсюдження ядерних озбро-
єнь, тероризм, зменшення ракет.

З розгортанням Холодної війни продовжувало 
зростати коло питань, в яких економісти звертали-
ся до теми безпеки. Ряд питань заслуговує особливої 
уваги.

d). i) Оборонні конверсія та скорочення, роззбро-
єння, менеджмент нетрадиційних миротворчих мі-
сій. ii) Інвестування і торгівля замість війни і за-
гарбання, стимули державам для їхнього мирного 
збагачення, менеджмент насильницьких засобів ви-
значення власності. iii) Розміщення ресурсів у кон-
флікті шляхом торгівлі чи завоювання, економічний 
результат в залежності від форми врядування й обо-
рони, ендогенне формування альянсів. iv) Безпека 
всесвітнього громадського продукту, рівноважний 
розподіл власності, конфігурації національних дер-
жав у міжнародній системі. v) Міжнародна торгівля 
ядерними матеріалами, роль неурядових організацій 
у міжнародній безпеці, менеджмент перегляду кор-
донів, стримування місцевих конфліктів, міграції, 
права людини, біженці.

Вивчення формування груп і поведінки в оборон-
них альянсах привернуло особливу увагу з утвер-
дженням теорії ігор в економіці. Дослідження по-
становки порядку денного у групах передбачало 
пропорційні нерівності в розподілі внесків окремих 
країн на користь бідніших членів альянсу. Вража-
ючі результати такої моделі вивчалися і перевіря-
лися багатьма фахівцями, поширюючись на аналіз 
добровільного забезпечення розмаїття міжнародних 
громадських продуктів (скажімо, міжнародної до-
помоги). Окрема увага також приділялася ефектам 
частково громадських продуктів – союзних продук-
тів як приватної вимірності (від спільного забезпе-
чення), так і громадської вимірності [26, 36], поши-
рюючи ці ефекти на менш формальні альянси, ніж 
НАТО чи Варшавський пакт [11], і на поєднання 
моделі громадського споживчого продукту з понят-
тями міжнародної торгівлі про торговельні блоки, 
митні союзи, зони вільної торгівлі [50]. Як і при до-
слідженні гонок озброєнь, при оцінюванні структу-
ри розподільчих взаємодій альянсу постала велика 
політична й емпірична література. Ця література 
оцінює ефекти частково громадських продуктів, а 
також намагається визначати альтернативні процеси 
розміщення, виходячи з некооперативної поведінки 
окремих  країн за Нешем–Курно (Nash-Cournot) чи 
якоїсь кооперативної дії [10, 27-29, 38].

Особливо плідними були узагальнення базової мо-
делі на моделі частково громадських продуктів со-
юзного забезпечення оборони. Частково громадські 
продукти набувають кількох форм. Однією з форм 
є перевантаження, де середні витрати забезпечення 
одиниці громадського продукту змінюються з розмі-
ром членства в альянсі, а також з обсягом чи якістю 
громадської оборони, забезпечуваної групі. Напри-
клад, вимоги до операційної координації, обладнан-
ня, підготовки, комунікаційної сумісності можуть 
просто зростати з розміром членства. Якщо оборона 
може займати весь спектр від громадського до при-
ватного, то завданням емпіричної економіки є знахо-
дити місце оборони в цьому спектрі. Інший приклад 
часткового чи недосконалого громадського продукту 
може виникати, коли ресурси, виділені на громад-
ський продукт, також створюють спільний приват-
ний продукт. Внесок окремої країни в оборону про-
ти спільної загрози може одночасно генерувати свої 

власні (приватні) чи виключні виграші для цієї кра-
їни. Отже, сили, які здійснюють внесок в оборону, 
можуть теж слугувати для потреб внутрішньої без-
пеки. Інша форма недосконалості оборонного громад-
ського продукту може виникати тому, що зовнішні 
ефекти, створені різними внесками країн, можуть 
не бути досконалими замінниками один для одного. 
Наприклад, операційно рівносильні авіакрила (авіа-
ційні тактичні одиниці) США й Німеччини можуть 
неоднаково зважуватися в оборонній цільовій функ-
ції Міністерства оборони Великобританії. У випадку 
звичайного чистого громадського продукту функція 

корисності будь-якої країни дорівнює 
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,  – агреговане забезпечення 
оборони всіма членами альянсу, n – кількість чле-
нів альянсу. У випадку часткового громадського 
продукту функція корисності країни i становить 
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диференціального зовнішнього ефекту агрегованого 
забезпечення для країни j від країни j, )( ii gf  – без-
посередня корисність країни від свого власного вне-
ску в оборону. Відомі емпіричні оцінки цих і склад-
ніших теоретичних моделей [7].

Подальший аналіз порівняльної статики для 
властивостей рівноваги в моделі добровільного забез-
печення виробляє розуміння їхньої безпосередньої 
відповідності до питань ЕО: з нейтральності пере-
розподілу доходу серед членів альянсу випливає, 
що агреговані витрати альянсу можуть не залежати 
від розподілу багатства серед його членів, піддаю-
чи сумніву стереотип експлуатації на користь слаб-
ших. Узагальнення теми, яка аналізує ефекти від-
мінностей середніх витрат поміж партнерів альянсу, 
демонструє, що партнер альянсу з вищими середні-
ми витратами для внесків виграватиме в рівновазі 
Неша–Курно від переміщення пропозиції на інших 
членів альянсу. Те, що окремі країни (з високими 
відносними витратами в оборонному альянсі) можуть 
вигравати від своєї неефективності, називають не-
сприятливими стимулами контролю витрат [19]. Це 
спричинювало ерозію гегемонії США, незважаючи 
на великий тягар оборонних альянсів для США.

Паралельно до цих наукових розробок, по мірі 
того, як Холодна війна набувала повсякденності, а 
Німеччина та Японія (країни, які програли Другу сві-
тову війну) ставали заможнішими, політика ЕО все 
більше торкалася того, як альянси розподіляють ви-
трати спільної оборони (питання розподілу тягаря), 
як розподіл тягарів залежить від рівнів освіти й умінь 
робочої сили, рівнів зарплат, рівнів продуктивності, 
технологічної витонченості, рівнів досліджень і роз-
робок, інших мір державного конкурентного успіху. 
Таке занепокоєння ґрунтувалося на усвідомленні того, 
що оборонні внески Японії й НАТО серйозно гальму-
ють їхнє економічне зростання. Постало питання, 
наскільки ресурсне зосередження на обороні знижує 
конкурентноздатність США. Економістів давно тео-
ретично цікавила вірогідність того, що технологічне 
просування, капітальні інвестиції, творчий людський 
капітал з найвищими вміннями для технічних інно-
вацій відволікаються обороною від економічного зрос-
тання [45, 46]. Переконливо висувалося твердження, 
що оборона відволікає і гальмує зростання економік 
Заходу [40], але також передбачливо зазначалося про 
ще більший оборонний тягар СРСР [35]. Аналогічно 
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економіка розвитку [8, 9, 12] торкалася того, чи обо-
ронні зусилля гальмують розвиток шляхом знижен-
ня або викривлення зростання, спонукуючи до цього 
інвестиції та відтягування технологій і підготовленої 
робочої сили, чи оборонні зусилля стимулюють роз-
виток через виграші набуття навичок військового до-
свіду робочою силою. На пізніших стадіях Холодної 
війни реальність відносного спаду і втрати конкурент-
ноздатності США вела до побоювань занепаду геополі-
тичного домінування США у віддаленій перспективі. 
Наукова аналітика із стратегічної хитрості [31] разом 
із дедалі частішими випадками економічних обме-
жень на стратегію [10] вели до відповідних побоювань 
оборонної політики у тому, як країна зі зменшува-
ними реальними зарплатами, втрачаючи свою техніч-
ну перевагу, може протягом дуже тривалого періоду 
(скажімо, покоління) утримувати велику оборону для 
захисту високотехнологічних союзників з високими 
зарплатами. Ключовим питанням ЕО виявилося те, 
чи порівняльна перевага США в обороні зводиться 
лише до забезпечення дешевої праці.

Такі побоювання у період пізньої Холодної війни 
про дуже довгострокові наслідки режимів високої 
оброни відбивалися у роботі [49], досліджуючи те, 
що поняття боротьби Схід-Захід розвинулося у гру 
економічних покарання і витривалості, яка веде до 
остаточного економічного розорення. Таким чином, 
власне військовий інструмент аналізувався, по суті, 
як метод економічного протистояння. Запропонова-
ний механізм економічного покарання – це само-
захист від військової загрози, який змушує країни 
відволікати ресурси від технологічних інвестицій і 
просування з неминучою руйнацією у довгостроково-
му періоді їхньої здатності конкурувати, їхніх стан-
дартів споживання, військової ефективності, само-
підтримки режимів.

Ідея, що накладення економічних витрат на про-
тивника може бути економічно ефективним, була 
предметом економічного аналізу раніше. Наприклад, 
робота [39] вивчає, як підвищення витрат противни-
ка для досягнення його цілей може бути вигідним 
незалежно від змісту самих цілей. Якщо структура 
еластичності попиту ворога така, що він знижува-
тиме зусилля, спрямовані проти важливої цілі, то 
така «стратегія каральних витрат» може бути ді-
євою. Більше того, ідея, що одна країна може ви-
користовувати свою економіку і фінансову систему 
як інструменти економічної війни, мала свою історію 
від міжвоєнного періоду, яка, в свою чергу, форму-
вала основу економічних теорій торговельного і фі-
нансового протистояння. Використовуючи моделю-
вання міжнародної торгівлі, був розроблений тонкий 
і всебічний аналіз того, як можна використовува-
ти експортно-імпортні тарифи і субсидії,  держав-
не втручання через демпінг, бойкоти, ембарго, щоб 
впливати на «мішень» для національної економіки 
[44]. Цей аналіз разом з паралельною літературою ви-
користання фінансових інструментів для заподіяння 
шкоди подібній «мішені» сформував концептуальні 
основи теорії економічних санкцій, яка не отримала 
належної уваги, мабуть, тому, що вивчення санкцій 
[18] показувало їхню неефективність. Авжеж, еко-
номіка як інструмент для доведення противника до 
розорення була осмислено і конкретно застосована 
адміністрацією президента США Рейгана (Reagan) з 
відомими наслідками Холодної війни. Історії зали-
шається показати, чи стратегічна конкуренція була 
грою на розорення для обох діючих осіб.

Армії – це трудомісткі організації. Впродовж іс-
торії постійним питанням було, як отримати особо-

вий склад для комплектування армій, а економісти 
звертали увагу на набір особового складу до Другої 
світової війни. Відомі дослідження ефективних і 
справедливих методів набору особового складу [13, 
30], головними питаннями яких були: впливи набору 
військового особового складу на економіку; бюджет-
на й істинна економічна вартість призову; розподіль-
чі наслідки призову; системи стимулювання відстав-
ки і утримання для добровольців.

Наприкінці війни у В’єтнамі гостро постало пи-
тання справедливості призову. Економісти здійснили 
значний внесок у це питання з висновком, що призов 
фактично є економічним еквівалентом спеціального 
податку на призовника. У цих термінах аргумент 
справедливості відносно призову стає переконливі-
шим, хоча має врівноважуватися аргументами про 
те, що всі громадяни повинні однаково поділяти ри-
зики, пов’язані з військовою службою, або про те, 
що стратифікація збройних сил за соціально-еконо-
мічними класами є небажаною і недемократичною. 
Економіка зробила важливий внесок в організацію 
переходу оборони США до добровільних збройних 
сил у 1970-х рр., а менеджмент військового особо-
вого складу залишається важливим питанням [32].

Після вартості особового складу, наступним є пи-
тання ресурсів, потрібних для озброєння військових 
сил. Піввіку оборонних закупівель (в середньому від 
1% до 2% валового внутрішнього продукту США), 
керованих політиками бюрократичної верхівки, за-
кономірно породили плідну область аналізу, тісно 
пов’язану з індустріальною організацією. Почина-
ючи з робіт [33, 47], ця область зосереджується на 
стимулах контрактів, питаннях керівника і підле-
глого, структур бюджетування і децентралізації, ре-
зультативності досліджень і розробок (автор роботи 
[47] – Нобелівський лауреат 2007 р.) Позитивні й 
нормативні дослідження в цій області висвітлюють 
питання, як уряди можуть закуповувати потрібне 
обладнання при задовільних вартостях для суспіль-
ства, прийнятних прибутках для приватних поста-
чальників, достатніх стимулах для виробників. За-
значені роботи з’являлися у контексті загальніших 
розробок в індустріальній організації, наголошуючи 
на інформаційних асиметріях між урядом (лідером) 
і фірмою-підрядником (послідовником), теоретико-
ігровій структурі взаємодій серед агентств і фірм; у 
свою чергу, це вело до наголосу на механізмах аук-
ціонів і заявок, проектуванні контрактів з одним або 
багатьма підрядниками, багатовимірній природі ці-
льової функції уряду [34].

За такими задачами технічного втілення постають 
складні питання державної потреби для самодостат-
ньої оборонної виробничої бази, взаємообмінів між 
накопиченням і підтриманням оперативної виробни-
чої бази, залежності від іноземних постачальників у 
критичний або військовий час. Є питання, чи уря-
ди справді краще передбачають ризики критичного 
стану або конфлікту, ніж приватні виробники. Коли 
приватний сектор може передбачати ймовірнісний 
попит, що виникатиме у час небезпеки, війни чи об-
меженого конфлікту, то мотив прибутку може вес-
ти цей сектор до адекватного врахування небезпек. 
Тому є питання, чи слід залежати тільки від вітчиз-
няних постачальників, якщо іноземні постачальни-
ки (чиї зайві прибутки неможливо експропріювати 
під час внутрішніх негараздів) краще підтримувати-
муть потрібні потужності.

Далі за ланцюгом причинно-наслідкових зв’язків 
дійдемо міркувань, які типи озброєнь потрібні в но-
вих рамках міжнародного конфлікту. Економіка до-
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помагає з’ясовувати це питання, застосовуючи ідеї 
від теорії виробництва до забезпечення оборони. 
Отже, силові структури більших країн оточують до-
слідження ефективного використання праці та ка-
піталу, аналіз зброї багаторазового й одноразового 
застосування, вивчення надійності й замінюваності, 
розмаїття питань логістики.

Закінчення Холодної війни і відповідні зсуви між-
народної політики знову змінили й розширили діапа-
зон головних тем ЕО. Розпад СРСР породив глибоку 
перебудову логічного пояснення оборони й об’єкту 
оборони, а відтак засобів досягнення оборони, – пе-
ребудову, яка переглянула джерела питання безпеки 
на всіх рівнях. Ще важливішим було зростання по-
зитивних досліджень оборони як економічного засобу 
для виживання країн та/або їхніх очільників. Отже, 
коли з’являються вище позитивне розуміння цього 
явища й рівноважна система держав, породжена їх-
ньою поведінкою, то таке розуміння формуватиме як 
оборонні прагнення кожної країни, так і інструменти 
впливу на результати.

Прискорення позитивних досліджень ЕО було, 
мабуть, спричинене фрагментацією СРСР і країн 
Східного блоку (колишнього соціалістичного табо-
ру). Коли державні кордони і число країн, на які 
СРСР розпадеться, стало конкретним питанням, то 
стали важливими економічні принципи визначення 
рівноваги та/або оптимуму таких конфігурацій. Не-
залежно від практичного застосування, визначальна 
риса ЕО після Холодної війни – це нова літерату-
ра, яка намагається характеризувати конфігурацію 
державних кордонів як пояснюваний в економічних 
термінах результат економічних сил.

Одне з джерел позитивної теорії знову поверта-
ється до моделей екологічних боротьби і виживання 
[22, 34], пристосованих до міжнародної поведінки. 
Проте цьому більш-менш механістичному аналізу 
міжнародних конфлікту й оборони не вистачає мі-
крооснов для логічного пояснення  рішень країн або 
їхніх очільників про виділення ресурсів на оборону; 
тому цей аналіз не застосовує силу економіки у роз-
будові системної еволюції, відштовхуючись від інди-
відуальної самозбережуваної поведінки максимізації 
корисності. Засади цієї літератури у позитивній еко-
номіці після Другої світової війни, насамперед, по-
чинаються з ранніх основ економіки прав власності 
й прагнення ренти [43]. Якщо власність на майно 
передує виробництву економічного виграшу, то май-
но має ризик експропріації, а тому варте захисту від 
крадіжки. Стисло кажучи, майно має захищатися в 
анархічних системах, а оборона вимагає виділення 
ресурсів. Отже, економічна концепція, яка постає 
позитивним поясненням конфлікту і безпеки, поля-
гає в тому, що наявна організація світу через наці-
ональні держави є наслідком боротьби і результую-
чого балансу між ресурсами, виділеними на напад 
(захоплення, підкорення, контролювання права влас-
ності), і ресурсами, виділеними на оборону (захист 
від атаки, розлад або нейтралізацію атаки). На рівні 
балансу взаємна нейтралізація розміщення ресурсів 
на озброєння чи системи підкорення й ресурсів на 
оборону стає необхідною характеристикою рівноваж-
ної конфігурації держав, кожна з яких контролює 
свою власну територію/власність. Деякі розміщення 
ресурсів або озброєнь можуть служити як для насту-
пальних, так і для оборонних цілей; вони також мо-
жуть служити третій цілі – споживанню звичайних 
товарів або послуг.

На передньому плані цих основ політичної еконо-
мії міжнародної структури є роботи [16, 17]. Скорис-

тавшись міркуваннями економічної екології та ево-
люційної теорії ігор [14, 42, 43], ці роботи виходять 
з постулату, що економікам притаманні конфлікти, 
а альтернативна вартість захисту чийогось виробни-
цтва полягає в зменшенні виробництва, а відтак і 
вартості того, що треба захищати. Особливий інтерес 
має те, як оборонні й здирницькі ресурси балансу-
ють одні інших при конкуренції за права власності, 
як правила гри чи конкуренції (за Курно, Штакель-
бергом, Бертраном) впливають на результат. Інші 
роботи стають моделювати просторовий елемент цих 
рівноваг [48] подібно до способу, пов’язаного з понят-
тям втрати сили градієнту країни [6], – постулатом, 
що спроможність країни контролювати інших спадає 
з відстанню від її центру сили. Незалежно від загаль-
них втрат від тероризму, певні сектори економіки 
відчувають основний удар тероризму більше інших 
[2]: туризм; чисті іноземні прямі інвестиції; міжна-
родна торгівля [5]; фінансові ринки.

Вимірювати прямі економічні втрати від теро-
ризму напевне найлегше. Так, прямі втрати від атак 
на будівлі й устаткування 11 вересня (2001 р.) були 
16,2 млрд. дол. Додаючи витрати на прибирання 10 
млрд. дол. і 2.5 млрд. дол. втрат у зарплатах й окла-
дах внаслідок дводенної зупинки роботи, підсумок 
загальних прямих втрат становить 28.7 млрд. дол. 
Оскільки вартість людського життя оцінюють у 6,67 
млн. дол., а в атаці 11 вересня загинуло майже 3000 
людей, то загальні прямі економічні втрати 11 верес-
ня підвищуються на ще 3000Ч6,67=20010 млн. дол., 
або понад 20 млрд. дол. Економіка США зазнала 
численних додаткових економічних втрат, непрямо 
пов’язаних з 11 вересня. Дуже важко оцінювати вар-
тість болю й страждань, вартість втрати випуску вна-
слідок поранень. Велика частка поточного бюджет-
ного дефіциту федерального уряду США зумовлена 
додатковими військовими і безпековими витратами, 
необхідними для програми боротьби «Війна з теро-
ром». Аналогічно ділові фірми додають нові безпеко-
ві заходи й зазнають додаткових страхових видатків, 
щоб захищати себе від іншої катастрофічної терорис-
тичної атаки. У певному сенсі, страх перед терориз-
мом діє подібно податку на всю економіку. Зважаю-
чи на неможливість підрахувати й підсумувати різні 
прямі та непрямі втрати від тероризму, дослідники 
використовують інші засоби. Альтернативний спосіб 
вимірювати повну вартість тероризму – порівняння. 

Врешті-решт, економіка забезпечить адекват-
не позитивне пояснення і широке розуміння того, 
як географія, технології, витрати й механізми для 
формування коаліції породжують можливості для 
мирного збагачення через інвестиції, виробництво і 
торгівлю, а також можливості надбання через під-
корення й експропріацію. Такі міркування, мож-
на сподіватися, глибоко змінять думки про те, як 
окремі держави визначають і досягають своєї влас-
ної безпеки. Провісники такого розуміння зі свої-
ми висновками для фрагментації країн, яка відбу-
лася після революції 1990-х рр. у Східній Європі, 
значно розширили роль економіки у дослідженнях 
безпеки. Найважливіше, нові визначення безпеки 
тепер сприймаються відповідним чином з наголосом 
на економічній безпеці, поєднаній з територіальною 
безпекою держав і зосередженій на економічній по-
ведінці держав і народів як джерелі безпекових за-
гроз (міграція, забруднення та інші зовнішні ефекти, 
виснаження ресурсів, обмеження торгівлі). За цим 
визначенням, територіальні загрози виходять, по 
суті, з економічних мотивів і сил. Цей розвиток ви-
значає безпеку не просто як індивідуальний захист 



53ауковий вісник Херсонського державного університетуН
від одностороннього вторгнення, а як всесвітні пи-
тання менеджменту колективними ризиками. Тому 
все більшої ваги набуває всепланетний безпековий 
інтерес у визначенні державних кордонів, зокрема у 
визнанні того, що становить країну; водночас мен-
шу вагу набували короткозорі інтереси індивідуаль-
них груп. Якщо безпека, по суті, в тій чи іншій мірі 
сприймається як питання всесвітнього колективного 
продукту (що свідчить про величезну зміну перспек-
тиви), то основна частка тягаря національної безпеки 
припадає на розв’язання проблеми безбілетника [1, 
с. 184]. Таким чином, критичний елемент безпеки 
після Холодної війни включає формування альянсів, 
відповідні співробітництво і компроміс.

Визнаючи, що знеліснення, глобальне потеплін-
ня, міграція біженців,  масовані порушення прав 
людини можуть бути критичними міжнародними 
колективними проблемами, але не обов’язково про-
блемами безпеки у сенсі появи ролі для збройних 
сил. Аналогічне має місце для наркоторгівлі, теро-
ризму, звичайних озброєнь, великомасштабного ет-
нічного чи релігійно мотивованого варварства [37]. 
Кордони можуть порушуватися не тільки іноземни-
ми військами, але й забрудненнями, наркотиками, 
злочинами, пересуваннями біженців тощо; постає 
питання, чи слід вважати такі порушення сучас-
ними загрозами національній безпеці. Нова риса 
у викликах для економіки, поставлених такими 
воєнними чи соціальними загрозами, – побудова 
структур стимулів, які можуть робити вітчизняні 
виробництво й заощадження, міжнародну торгівлю 
вигіднішими для потенційних порушників, ніж зу-
силля на територіальну експансію чи експлуатацію 
зовнішніх ефектів.

Висновки полягають у тому, що нові питання 
міжнародної безпеки торкаються розробки понять, 
якими окреслюється широке коло часто колектив-
них проблем все численнішої маси держав. Для по-
шуку колективних рішень застосовуються рівноваж-
ні поняття.
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Постановка проблеми. Однією з головних рушій-
них сил процесу інтернаціоналізації та глобалізації 
економіки є міжнародний рух капіталу у формі пря-
мого іноземного інвестування. Інвестиції прискорюють 
економічне зростання як в розвинутих, так і в країнах, 
що розвиваються, причому виконують різноманітні 
функції: виступають джерелом капіталу для урядів за-
для економічного зростання або «латання дір» у на-
ціональній економіці, є фінансовим джерелом для ре-
алізації інфраструктурних проектів, відкривають нові 
можливості зростання експорту, сприяють пришвид-
шенню передачі технологій та модернізації виробни-
цтва, забезпечують податкові надходження, сприяють 
створенню нових робочих місць, відтворюють сприят-
ливі умови ведення бізнесу для національних компа-
ній, заохочують розвиток підприємництва [1].

З економічної точки зору, актуальною була й за-
лишається проблема незбалансованості ефектів від 

прямого іноземного інвестування. Переваги ПІІ не 
є автоматичними, позитивні наслідки залежать від 
бізнес-середовища, поведінки інвестора, стану наці-
ональної економіки, політичних, інституційних та 
інфраструктурних факторів. Діючі міжнародні ін-
вестиційні угоди, у першу чергу, містять положення 
про права та захист інвестора, натомість, роль, права 
та зобов’язання держав – не завжди регламентовані. 
Зростаючі ризики урядів, приватного сектору у при-
ймаючій країні також пов’язані з відсутністю уні-
фікованого міжнародного інвестиційного законодав-
ства, у тому числі у секторах «зеленої економіки».

Після підписання Лісабонського Договору (2007) 
набуло чинності положення про виключну компетен-
цію ЄС з питань прямих іноземних інвестицій (ПІІ). 
На практиці це означає суттєві зміні правового, ін-
ституційного, організаційно-економічного характеру 
не тільки у відносинах між країнами-членами ЄС, а 



55ауковий вісник Херсонського державного університетуН
й формування й реалізацію механізмів міжнародної 
інвестиційної політики у відносинах з третіми краї-
нами, у тому числі у рамках регіональних торговель-
них угод. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня модернізації інвестиційної політики ЄС розгля-
дали економісти, політологи, урядовці, серед них:  
К. Бломквіст, KГ. Іетто-Джилес, Р.Кеохейн,  
Х. Милнер, Д. Кентвел, М.Бунгуберг, М. Мейс, Кадер 
Аріф, Дж. Тобін, М. Буш, Л.С. Поульсен, К. Шлутер,  
Н. Бернасконі-Остервальдер, С. Вулкок та інші [2-8]. 
Серед зарубіжних учених та інститутів ЄС найбільш 
дискусійними залишаються питання про узгодження 
позицій країн, адаптацію двосторонніх інвестицій-
них угод країн-членів до нових правил інвестування, 
арбітражну систему «інвестор-держава» при урегу-
люванні спорів і виконання цих рішень, принципи 
нової політики, уніфіковані (типові) інвестиційні 
угоди. 

Постановка завдання. Мета роботи полягає у 
тому, щоб встановити причини модернізації та скла-
дові інвестиційної політики ЄС після підписання 
Лісабонського договору, змоделювати її вплив на 
конкурентоспроможність та економічний розвиток 
країн-членів ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливу роль для ЄС відіграють прямі іноземні інвести-
ції. За даними ЮНКТАД, у 2011 році ЄС залишав-
ся нетто-експортером інвестицій. Протягом року в 
економіку третіх країн було інвестовано понад 370 
млрд. євро, залучено до ЄС – 225 млрд. євро, що від-
повідно становило 43,5% та 35,6% загальносвітових 
обсягів інвестицій. Незважаючи на значне зростання 
інвестиційних потоків, міграція капіталу не досягла 
до кризового рівня 2008 року [9]. Проведені розра-
хунки показують, що основними країнами-реципієн-
тами європейських інвестицій були: США (29,9%), 
Швейцарія (8,6%), Бразилія (7,5%), Китай (4,7%), 
Канада (3,3%), які спрямовувалися з Люксембургу 
(29,9%), Великобританії (24,0%), Німеччини (9,0%) 
та інших країн. Провідними інвестиційними донора-
ми в економіку ЄС виступали США та Швейцарія, 
на їх частку приходилося 50,9% та 15,4% всіх за-
лучених інвестицій. Провідними країнами-реципі-
єнтами ЄС виступали Люксембург (38,0%), Швеція 
(6,9%), Іспанія (6,8%), Велика Британія (6,1%), 
Франція (5,4%) та Німеччина (4,7%) [10]. Таким чи-
ном, високу інвестиційну активність продемонстру-
вали найбільш розвинені країни – фінансові центри 
ЄС, країни з доходом нижче середньоєвропейського 
не отримували або отримували суттєво обмежені по-
зитивні ефекти від залучення ПІІ.

Протягом 2000-х рр. відбулися зміни у регіональ-
ній спрямованості ПІІ ЄС. Якщо у 2003-2005 рр. 
співвідношення між внутрішньорегіональними та 
позарегіональними інвестиціями ЄС становило 1:1, 
то у 2009-2011 рр. внутрішньорегіональними були 
42% обсягів, 58% – носили позарегіональний харак-
тер. 

З середини 90-х рр. правову основу регулюван-
ня ПІІ формували двосторонні угоди країн, підпи-
сані за правилами ГАТС, окремі питання підпадали 
під дію ТРІМС глобальної торговельної системи, та 
були скеровані провідними принципами для багато-
національних компаній ОЕСР. Із 1557 двосторонніх 
інвестиційних угод країн ЄС, діючих на кінець 2008 
року, 147 (9,4%) – укладені Німеччиною, 105 (6,8%) 
– Нідерландами, 103 (6,6%) – Францією, 102 (6,6%) 
– Великою Британією, при тому, що кількість угод 
Греції, Іспанії, Данії, Португалії, Фінляндії, країн 

Балтії коливалась від 38 до 60 (у межах 2,5-3,9%) 
[11]. Обсяг інвестованого капіталу, розрахований на 
одну угоду, становив у Німеччині 2278 млн євро, 
Нідерландах – 1939 млн євро, Великій Британії – 
5912,5 млн євро, Франції – 3344,3 млн євро. У той 
час, коли основні конкуренти ЄС – США, Японія 
– уклали 48 та 11 двосторонніх угод відповідно, се-
редній обсяг інвестування за однією угодою стано-
вив 47334,5 млн євро у США та 44496 млн євро – в 
Японії. 

Серед розвинутих країн набирає актуальності 
проблема незахищеності прав інвесторів. За даними 
ЮНКТАД, із 214 зареєстрованих випадків у Міжна-
родному центрі з врегулювання інвестиційних спорів 
(МЦВІС) протягом 2008-2012 рр., 113 зареєстрова-
них випадків (або 52%) приходилося на країни ЄС, 
з яких 27% – взаємні претензії країн ЄС на осно-
ві двосторонніх інвестиційних угод та Договору про 
Енергетичну хартію [12]. Тільки у 2012 р. ініційова-
но, але не розглянуто 52 справи, з них 31 – європей-
ськими інвесторами, що становило 60% від усіх за-
реєстрованих випадків. Таким чином, ЄС одночасно 
стикається з проблемами нерівномірного залучення 
країн у міжнародні інвестиційні процеси, суттєвим 
відставанням від США та Японії за показниками ін-
вестиційної активності, пов’язаними у тому числі з 
особливостями національного законодавства країн з 
питань захисту прав інвесторів. 

Набуття чинності у грудні 2009 року Лісабон-
ського договору докорінним чином змінило роль Єв-
ропейської комісії, Європейської ради міністрів та 
Європейського парламенту у виробленні, прийнятті 
рішень та реалізації інвестиційної політики ЄС. Від-
повідно до Лісабонського договору, відбулися наступ-
ні зміни [13]:

– ПІІ розглядаються як складова частина спільної 
торговельної політики ЄС (ст. 207 договору);

– ЄС отримав виключну компетенцію з питань ін-
вестиційної політики, включаючи захист інвестицій 
(ст. 3(1)e);

– європейські інститути застосовують звичайну 
процедуру прийняття рішень з питань інвестиційної 
політики;

– Європейський парламент дає згоду на укладан-
ня інвестиційних договорів. 

Наведені зміни означають, що країни – члени ЄС 
не можуть самостійно продовжувати укладати дво-
сторонні договори про інвестування, оскільки вони 
«делегують всі функції» на наднаціональний рівень 
інститутам ЄС. За процедурним питанням, Європей-
ська Комісія виробляє проект постанови, який пере-
дає для обговорення та затвердження Європейській 
Раді та Європейському парламенту. Щодо діючих 
двосторонніх угод, то ЄС запропонував механізм 
«опікування» (grandfathering) інвестицій з боку єв-
ропейських інститутів. Чинні до підписання Лісабон-
ського договору інвестиційні угоди країн визнаються 
легітимними та продовжують діяти, але «тестують-
ся» на предмет відповідності європейським нормам. 
У разі невідповідності окремих положень країни ма-
ють переглянути положення діючих угод, створити 
базу для обговорення умов за новими угодами [14]. 
Таким чином, країни-члени делегують свої повнова-
ження з питань інвестиційної політики ЄС, у свою 
чергу, ЄС надає їм повне право використовувати ці 
повноваження. Відповідно до Лісабонського договору 
інвестиційна політика перетворилась у спільну гори-
зонтальну політику ЄС. 

З 2009 року посилилась роль інвестиційних чин-
ників розвитку країн, значимість їх як у внутрішній, 
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так і у зовнішній економічній політиці. На відміну 
від уніфікованої торговельної політики, європейські 
підходи щодо спільної політики знаходяться на ста-
дії розробки, окремі її положення Європейська ко-
місія виклала у комюніке «На шляху до всеосяжної 
європейської міжнародної інвестиційної політики» у 
липні 2010 р. [15]. Кроком до формування правил 
спільної інвестиційної політики став запропонова-
ний Європейською комісією у липні 2012 року про-
ект тексту про інвестор-державне врегулювання су-
перечок в інвестиційних угодах ЄС [16]. Пропозиції 
полягають у створенні інвестор-державного арбітра-
жу на основі діючих арбітражних правил у межах 
Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних 
спорів (МЦВІС) і Комісії ООН з права міжнародної 
торгівлі (ЮНСІТРАЛ), забезпеченні прозорості при 
врегулюванні спорів, розробці правил формування 
конституції трибуналів та кодексу поведінки арбі-
трів при вирішенні спірних питань, правил виконан-
ня арбітражних рішень.

Започаткування спільної політики у сфері інвес-
тицій також відкриває нові орієнтири у торговель-
но-інвестиційних відносинах країн ЄС з третіми кра-
їнами. Важливим завданням торговельної політики 
ЄС є створення зон вільної торгівлі, у тому числі 
через підписання регіональних торговельних угод із 
включенням до них питань про зовнішньоторговель-
ну (тарифну та нетарифну), інвестиційну, соціальну, 
екологічну політику та політику конкуренції, захист 
прав інтелектуальної власності, державну допомогу 
та регулювання сфери послуг. 

Розробка, прийняття та запровадження уніфі-
кованих принципів і правил інвестування, типово-
го інвестиційного договору з розвинутими країнами 
та країнами, що розвиваються, «інвестор-держава» 
механізму вирішення спорів дозволить вийти ЄС на 
якісно новий рівень переговорів із Канадою, Сінга-
пуром, Китаєм, Індією, Японією, з якими вже є ре-
гіональні торговельні угоди та підписати нові з США 
та АСЕАН. 

Для уніфікації національного інвестиційного 
законодавства країн, створення однакових, недис-
кримінаційних умов для інвестування та захисту 
прав міжнародних інвесторів ЄС прийняв Постанову 
№ 1219/2012 від 12 грудня 2012 р. про встановлен-
ня перехідних домовленостей для двосторонніх ін-
вестиційних угод між державами-членами і третіми 
країнами. Постановою передбачено, що з січня 2013 
року роль ЄС у переговорах буде постійно зростати-
ме і європейські угоди поступово витіснятимуть дво-
сторонні країн-членів ЄС [17]. Відповідно до ст. 13, 
перш ніж розпочати процес врегулювання спору з 
третьою стороною, країни – члени ЄС повинні отри-
мати згоду Європейської комісії, спільно проводити 
консультації, співпрацювати під час вирішення спір-
них рішень, використовуючи відповідні механізми. 
Тобто Комісія не тільки контролює процес урегулю-
вання спорів, а й активно бере участь у розв’язанні 
спірних питань.

Важливою складовою інвестиційної політики ЄС 
є запровадження механізму врегулювання спорів, 
нерозривно пов'язаного із затвердженням принципів 
і норм міжнародно-правового захисту інвестицій у 
країнах-реципієнтах. ЄС орієнтується на принципи 
та діючі норми МЦПД та ЮНІСТРАЛ, розробляє ти-
пові інвестиційні угоди з урахуванням досвіду розви-
нених країн – своїх торговельно-економічних парт-
нерів. 

Новий підхід ЄС до інвестицій в угодах про вільну 
торгівлю є «відповіддю» на те, що європейські ін-

вестори зазнають дискримінації по відношенню до їх 
іноземних конкурентів, і, таким чином, ЄС втрачає 
частку ринку. Велика географічна відстань від зрос-
таючих ринків, обмежений доступ на ринки торго-
вельних партнерів через відсутність уніфікованого 
європейського законодавства з питань інвестиційної 
політики стримує інтернаціоналізацію виробництва, 
залучення інвестицій та робить європейські компанії 
неконкурентоспроможними. Нові перспективи роз-
витку пов’язані з оптимізацією територіальної лока-
ції компаній через відкриття філій, дочірніх та асо-
ційованих компаній, використанням знань, робочої 
сили, технологій приймаючої країни.

Відповідно до стратегії «Європа 2020», майбутнє 
ЄС пов’язано з виробництвом і обміном високотех-
нологічними, більш якісними товарами і послугами, 
зокрема, наданням телекомунікаційних, фінансо-
вих, транспортних послуг, розвитком «зеленої еко-
номіки», машинобудування, для яких інвестиції ви-
ступають обов’язковою, ключовою умовою розвитку 
галузі. Спільна європейська політика покликана від-
творити ефект «вирівнювання», що дозволить компа-
ніям у країнах з невеликою кількістю двосторонніх 
угод і малими обсягами притоку ПІІ мати рівні мож-
ливості для залучення іноземних інвесторів. З нашої 
точки зору, позитивний ефект, у першу чергу, слід 
очікувати тим країнам, які були «вилучені» з інвес-
тиційного потоку. Країни із значними іноземними 
інвестиціями отримують вигоду, якщо ЄС вдасться 
залучити увесь «полюс» зовнішніх та внутрішніх 
ПІІ і скористатися ефектом масштабу, щоб посилити 
свій вплив на світовій арені шляхом підписання ре-
гіональних торговельних угод.

Висновки з проведеного дослідження. Інвестицій-
на політика еволюціонізувала у спільну горизонталь-
ну політику ЄС. Із моменту набуття чинності Ліса-
бонського договору ЄС має виключну компетенцію 
з питань прямого іноземного інвестування, що зна-
чно підвищує роль європейських інститутів, у пер-
шу чергу, Європейського парламенту у виробленні, 
прийнятті рішень та реалізації цієї політики. Спіль-
на інвестиційна політика сприяє досягненню цілей 
розвитку тисячоліття, особливо скороченню масшта-
бів бідності, як найважливішого завдання Європей-
ського Союзу, стратегії «Європа 2020». Економічне 
зростання забезпечуватиметься як за рахунок по-
ліпшення доступу на ринок ЄС іноземних інвесто-
рів, так і зарубіжних інвестицій; прозорості правил 
інвестування та запровадження механізму вирішен-
ня спірних питань; збільшення потоків платежів, 
пов’язаних із рухом капіталів при збережені можли-
вості застосовувати захисні заходи у виняткових об-
ставинах (здоров’я громадян, екологічні питання та 
ін.); спрощення пересування кваліфікованої робочої 
сили. Інвестиційна політика ЄС знаходиться на ета-
пі становлення, тому перспективи досліджень будуть 
пов’язані з аналізом правил інвестування у регіо-
нальних торговельних угодах, оцінкою ефективності 
спільної інвестиційної політики.
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Постановка проблемы. Актуальность темы ис-
следования на современном этапе развития гло-
бализационных процессов обусловлена тем, что 
развитие производительных сил в обществе сопро-
вождается не только расширением и развитием по-
литических, экономических, но и научно-техниче-

ских связей между государствами. Таким образом, 
существует реальная потребность в международном 
научно-техническом сотрудничестве между госу-
дарствами и предприятиями различных государств 
посредством международного разделения труда и 
научного прогресса.
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Анализ последних исследований и публикаций. 
Степень разработанности проблемы институцио-
нального обеспечения международного научно-тех-
нического сотрдуничества исследовалась многими 
отечественными и зарубежными учеными самых раз-
личных школ и направлений, таких как: Р. Коуза, 
Ф. Найта, Д. Норта, Дж. Стиглица, Г.Б. Кляйнера, 
О.И. Губаря и др.

Постановка задачи. Целью данной статьи явля-
ется исследование механизмов взаимодействия и 
характера влияния основных институциональных 
факторов на международное научно-техническое со-
трудничество.

Изложение основного материала. На данном эта-
пе развития глобализационных процессов, происхо-
дит интернационализация научных исследований, 
разработок и наукоемкого производства, обострении 
конкуренции на мировых рынках инвестиций, на-
укоемких товаров и услуг. Кроме того, реализация 
крупных научно-исследовательских проектов невоз-
можна в рамках одной страны из-за сложности, дли-
тельности и высокой стоимость данных проектов. 

Таким образом, существует реальная потребность 
в международном научно-техническом сотрудни-
честве между государствами и предприятиями раз-
личных государств посредством международного 
разделения труда и научного прогресса, в процессе 
которого создаются все новые и новые формы, вы-
ходящие за рамки обычной торговли. 

Необходимость развития научно-технического со-
трудничества была провозглашена в 1973 году в г. 
Хельсинки на Совещании по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе во втором разделе Заключитель-
ного Акта – «Сотрудничество в области экономики, 
науки и техники и окружающей среды». Данный 
акт включил договоренности по таким вопросам, как 
торговля, промышленное сотрудничество и проек-
ты, представляющие общий интерес (обмен электро-
энергией, развитие дорожной сети, стандартизация 
и т.п.).

Впервые в многостороннем документе получила 
конкретизацию идея крупномасштабного экономи-
ческого сотрудничества на долговременной основе. 
Определены формы и методы научно-технического 
сотрудничества, указаны области такого взаимодей-
ствия. Большое внимание было уделено сотрудниче-
ству в области защиты окружающей среды [1].

Процесс международного научно-технического со-
трудничества на сегодняшний день приобретает гло-
бальный характер. Он развивается на фоне всепро-
никающего распространения результатов научных 
исследований, постоянного углубления научно-техни-
ческих отношений различных стран и неограничен-
ных возможностей современных коммуникационных 
средств в организации взаимных информационных 
обменов. Общие закономерности движения информа-
ционных потоков  в мире существуют, но не в полной 
мере определяют специфику МНТС между странами, 
поэтому права на обладание, передачу, использо-
вание знаний – основной объект регулирования на 
рынках научно-технической продукции, а МНТС в 
современных условиях превратилось в самостоятель-
ную и достаточно динамичную сферу интенсивных 
межгосударственных отношений. 

Таблица 1
Основные наднациональные институты в сфере международного научно-технического сотрудничества

Институт Деятельность в сфере МНТС

ТРИПС

Международное соглашение, входящее в пакет документов о создании ВТО. Устанавливает 
минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуальной 
собственности. Открывает возможность для использования высокоэффективных механизмов 
разрешения спорных вопросов с применением мер воздействия путем репрессалий, имею-
щихся в ВТО, применительно к интеллектуальной собственности. 

Бостонская консалтинго-
вая группа

Консалтинговая фирма. Разрабатывает рекомендации по стратегическому, инновационному 
менеджменту.

Всемирный экономиче-
ский форум (ВЭФ)

Международная неправительственная организация, деятельность которой направлена 
на развитие международного сотрудничества. Привлекает правительства к содействию в 
формировании различных глобальных, региональных и отраслевых программ. Проводит 
аналитическую работу, составляет различные рейтинги социального, экономического интел-
лектуального, инновационного развития стран

Организация экономиче-
ского сотрудничества   и 
развития (ОЭСР)

Международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной экономики. Осуществляет обширную 
аналитическую работу, вырабатывает рекомендации для стран-членов и служит платформой 
для организации многосторонних переговоров по экономическим проблемам.

Всемирная организация 
интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС)

Международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых между-
народных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской 
Конвенции об охране литературных и художественных произведений и Парижской Кон-
венции об охране промышленной собственности. Выполняет функции специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам творчества и интеллектуальной 
собственности.

ТАСИС

Программа ЕС по содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ. Предо-
ставляет гранты для передачи ноу-хау странам СНГ. Передает ноу-хау в форме оказания 
консультаций, направления групп экспертов, проведения исследований и профессиональной 
подготовки, путем создания правовой и нормативной базы, экспериментальных проектов. 
Среди наиболее важных направлений выделяются: реструктуризация предприятий, развитие 
частного сектора, реформа государственного управления, сельское хозяйство, энергетика и 
транспорт.

Европейская Ассоциация 
Университетов

Ассоциация 46 университетов. Пропагандирует идеи усиления роли высшего образования, 
поддержания научного сообщества, введения инновационных технологий, построения единого 
образовательного пространства с приоритетным сохранением независимости университетов.

Европейское агентство по 
научному сотрудничеству 
(EUREKA) 

Разветвленная сеть организаций, занятых промышленными исследованиями и разработка-
ми, сформированная для повышения конкурентоспособности Европы. Агентство включает 
29 стран – полноправных членов. Тематика текущих проектов охватывает такие направле-
ния, как технология связи, энергетика, окружающая среда, информатика, лазеры, мате-
риаловедение, транспорт, робототехника и средства автоматизации процесса производства 
продукции, медицина и биотехнология. Главное отличие EUREKA – это организация работ 
без заранее состав- ленных планов и программ.
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социальных последствий, роли различных действу-
ющих лиц (владельцев и покупателей технологий), 
оценки соотнесения целей и столкновения интересов 
партнеров. Так, регулированием международного на-
учно-технического сотрудничества занимается ряд 
государственных и наднациональных институтов 
разного уровня влияния (табл.1).

Институциональная среда определяется 
правовой и административной инфраструктурой, в 
рамках которой частные предприниматели, компа-
нии и правительства взаимодействуют с целью соз-
дания богатства нации. Значение благоприятной 
и справедливой институциональной среды ста-
ло еще более очевидным во время недавнего фи-
нансово-экономического кризиса. С учетом все 
возрастающей роли государства она особенно важ-
на для поддержки и усиления нестабильного эко-
номического роста [5].

Законом Украины «О научной и научно-техниче-
ской деятельности» (1991) научно-техническая де-
ятельность рассматривается как интеллектуальная 
творческая деятельность, направленная на получение 
и использование новых знаний во всех отраслях тех-
ники и технологий. Ее основными видами являются: 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
проектно-конструкторские, технологические, поис-
ковые и проектно-поисковые работы, изготовление 
опытных образцов или партий научно-технической 
продукции, а также другие работы по доведению на-
учно-технических знаний до стадии их практическо-
го использования [2, с. 383-389].

Как уже упоминалось ранее, развитие науки и 
техники является определяющим фактором про-
гресса, повышения общественного благосостояния 
на современном этапе развития. Кроме того, рынок, 
рыночное регулирование не способствует развитию 
фундаментальных научных исследований, которые 
требуют огромных капитальных вложений и не при-
носят отдачи в ближайшем будущем. Этим обуслов-
лена необходимость государственной поддержки на-
уки как источника экономического роста и составной 
части национальной культуры и образования, кото-
рая реализуется в научно-технической политике го-
сударства.

Государственная научно-техническая политика 
– это составляющая социально-экономической по-
литики государства по формированию условий эф-
фективного научно-технического развития страны, 
определения целей, направлений, форм ее осущест-
вления. 

Научно-техническая и инновационная политика 
государства имеют решающее влияние на социаль-
но-экономическое развитие, поскольку выступает 
как ведущий фактор повышения производитель-
ности общественного труда, влияет на структуру 
экономики, способствует конкурентоспособности 
национальной экономики, облегчает и оздоровляет 
условия труда.

Государство формирует и реализует научно-тех-
ническую политику, обеспечивает социально-эконо-
мические, правовые и организационные условия для 
формирования и использования научно-технического 
потенциала, создает инфраструктуру науки, осущест-
вляет подготовку научных кадров, государственное 
финансовое обеспечение, способствует созданию рын-
ка научно-технической продукции, оценивает уро-
вень исследований, проводит экспертизу проектов, 
устанавливает связи с другими государствами в на-
учно-техническом сотрудничестве.

Функции формирования и реализации государ-
ственной научно-технической политики выполняют 
органы государственной власти и управления на всех 
иерархических уровнях управления: 

I уровень – Верховная Рада и Президент Украины; 
II уровень – Кабинет Министров Украины; 
III уровень – министерства, ведомства и другие 

центральные органы управления; 
IV уровень – местные органы государственной 

власти и управления; 
V уровень – организации, учреждения и предпри-

ятия, которые принимают участие в осуществлении 
научно-технической политики.

Составляющие НТП:
1. Материально-техническая база науки: научные 

организации; лаборатории; экспериментальные про-
изводства; информационные центры; оборудования.

2. Научные кадры: ученые; исследователи; конструк-
торы; изобретатели; научно-технический потенциал.

3. Результаты научно-технической деятельности: 
изобретения; открытия; научная информация; патен-
ты; научные проекты; авторские свидетельства.

4. Организационно-управленческая структура на-
учной сферы: объемы финансирования; планы науч-
но-технической деятельности; задачи по подготовке 
кадров; система управления.

Существует следующие формы научно-техниче-
ского сотрудничества: координация, кооперация, ас-
социация, гармонизация и региональная интеграция 
(табл. 2) [3, с. 22-30].

Многообразие форм международного научно-тех-
нического сотрудничества предопределяет и соответ-

Таблица 2
Формы международного научно-технического сотрудничества

Форма МНТС Сущность Форма реализации

Координация Способ выработки государствами общей политики в об-
ласти науки и техники

Международные программы в сфере со-
вместной научно-технической деятельности

Кооперация Международно-правовая форма организации научных 
исследований, при которой государства осуществляют 
научно-исследовательские разработки, связанные с об-
щей темой или программой исследований

Международный договор или совместная 
программа

Ассоциация Объединение с широкими внешними связями в научно-
технической области

Научные объединения, группы, движения

Гармонизация Это более глубокое согласование научно-технической 
деятельности государств

Международно-правовой акт, договор

Региональная 
интеграция

Обеспечивает более тесное сотрудничество на всех 
уровнях, в т.ч. непосредственно между коллективами 
ученых

Объединения стран, установление в области 
науки и высшего образования в данных 
странах единообразных требований к учеб-
ным программам
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ствующее многообразие видов МНТС, которые можно 
разделить на две группы: коммерческие и некоммер-
ческие (рис. 1).

По субъектам установления институциональные 
условия международного научно-технологического 
сотрудничества делятся на макро (устанавливают-
ся государством с целью урегулирования взаимоот-
ношений всех участников процесса) и микро (уста-
навливаются предприятием с целью урегулирования 
организационных взаимосвязей отношений). Эффек-
тивная реализация принципов МНТС, по нашему 
мнению, требует от участников институциональной 
среды новых качеств, обусловленных повышением 
уровня их социальности (табл. 3).

По данным Государственного агентства по вопро-
сам науки, инноваций и информатизации Украины, 
Украинского института научно-технической и эконо-
мической информации, распределение организаций, 
которые осуществляли научную и научно-техниче-
скую деятельность по следующим секторам, а имен-
но: государственный сектор; предпринимательский 
сектор; сектор высшего образования и частный не-
прибыльный сектор, свидетельствует о том, что наи-
большая часть приходится на предпринимательский 
сектор (44,3%) [4].

Выводы из проведенного исследования. Из выше-
сказанного можно сделать вывод о том, что, несмо-
тря на внушительное количество наднациональных и 
государственных институтов, которые обеспечивают 
регулирование и реализацию международного научно-
технического сотрудничества, существует неясность 
прав на интеллектуальную собственность, отсутствие 
продвижения успешных историй, коммуникационные 
пробелы (понятийный, языковой барьер), препятству-
ющие развитию международного научно-техническо-
го сотрудничества. Нередко научно-технические про-
екты «срываются» из-за коммуникационных проблем 
между заказчиком и ученым, даже если проблем с 
техническими результатами не было. Значение ин-

 

Виды МНТС

Коммерческие Некоммерческие

- техническая кооперация (совместная дальнейшая 
разработка, испытание новых применений, адаптация 
к потребностям заказчика);
- продажа патентов, лицензий; лицензионные 
соглашения;
- соглашение о совместном предприятии;
- производственное соглашение: субподряд и 
совместный подряд (адаптация технологии под новые 
материалы, новый способ использования 
существующей производственной линии, изменение 
существующих технологий потенциального партнера, 
принципиально новый процесс);
- коммерческое соглашение с техническим 
содействием (монтаж, разработка и изготовление на 
заказ, техническое консультирование, контроль 
качества, технообслуживание);
- внесение прямых технических инвестиций за 
границей;
- совместное выполнение НИОКР;
- обмен научно-техническими исследованиями и 
достижениями (позволяет партнеру сократить расходы 
на соответствующие исследования); обмен патентами 
на изобретения, ноу-хау (целью является 
использование научных достижений контрагента и 
сокращение собственных средств на собственные 
разработки);
- подготовка кадров, специалистов на предприятиях 
партнеров в области науки и производства на 
коммерческой основе

- совместная подготовка учеными и 
специалистами и издание публикаций 
(энциклопедий, монографий, учебных 
пособий, научных статей и тому 
подобное);
- обмен учеными и специалистами 
научных и образовательных учреждений 
для чтения лекций и консультаций;
- обмен учеными и специалистами для 
прохождения стажировок на 
предприятиях партнеров по 
соответствующему профилю науки и 
производства;
- международные научные конференции, 
семинары, симпозиумы и тому подобное;
-подготовка высококвалифицированных 
специалистов за границей;
- бесплатная передача фирмами, 
государствами разработок, ноу-хау.
 
 

Рис. 1. Виды международного научно-технического сотрудничества

Таблиця 3
Роль участников институционального обеспечения 
научно-технического и инновационного потенциала

Участник Основная роль

Частные предпри-
ятия

1) осуществляя необходимые НИ-
ОКР и работы по совершенствованию 
технологий изготовления продукции, 
лежащих в основе инноваций;
2) осуществляя их практическую реа-
лизацию в хозяйственную практику

Инвесторы Инвестируют в инновационный и на-
учно-технический потенциал

Государственные 
органы

Устанавливают институциональные 
условия, определяют социальную, 
экономическую, научно-техническую, 
инновационную политику, выступают 
гарантами между участниками инно-
вационного процесса

Научные органи-
зации и ВУЗы

Осуществляют научно-исследова-
тельскую деятельность, выполняют 
заказы на НИОКР, подготавливают 
специалистов с инновационным мыш-
лением, занимаются просвещением

Инноваторы

Самостоятельно разрабатывают инно-
вационные проекты, оказывают под-
держку в реализации инновационных 
и научно-технических проектов

Банки Кредитуют инновационную и научно-
техническую деятельность 

ститутов не ограничивается законодательной базой. 
Отношение правительства к рынкам и свободам, а 
также эффективность его работы, играют важную 
роль: громоздкий аппарат и бюрократия, чрезмерное 
госрегулирование, коррупция, нечестность при со-
ставлении и выполнении госзаказов, недостаток про-
зрачности и надежности, неспособность предоставлять 
бизнесу необходимые услуги, политическая зависи-
мость судебной системы приводят к существенным 
экономическим затратам для бизнеса и замедляют 
процесс экономического развития.
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країн цього регіону. Отже, у роботі було обґрунтовано інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн 
Центральної та Східної Європи.
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Статья посвящена исследованию концептуальных основ функционирования системы трансграничного сотрудничества 
стран названного региона в доинтеграционный период. Автором были определены основные детерминанты трансформации 
трансграничного сотрудничества стран ЦВЕ в условиях евроинтеграции. Были выяснены причины посткризисной эволюции 
трансграничного сотрудничества стран этого региона. Итак, в работе были обоснованы интеграционные императивы развития 
трансграничного сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы.
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EASTERN EUROPE

In the article are investigated the conceptual foundations of the functioning of cross-border cooperation between the countries in this 
region during the period before integration. The author identified the main determinants of cross-border transformation of the cooperation 
in CEE countries in terms of European integration. There were found the causes of post-crisis evolution of cross-border cooperation in 
the region. So in the work were justified integration imperatives of cross-border cooperation in Central and Eastern Europe.

Keywords: cross-border cooperation, integration imperatives, Euroregion, cross-border regions, transformation, competitive 
advantages, determinants.

Постановка проблеми. Особливої актуальності 
набуває дане дослідження у контексті парафуван-
ня угоди про Асоціацію та поглиблену Зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, а також реалізації 
програми «Східне партнерство». В умовах соціаль-
но-економічних перетворень у прикордонні особлива 
увага приділяється пошуку нових форм ТКС задля 
підвищення ефективності співпраці та утворення по-
вномасштабного інтегрованого простору. Так, на кор-
донах України та ЄС почали функціонувати «тран-
скордонні кластери» та «транскордонні промислові 
зони», які повинні стати «полюсами зростання» в 
периферійних прикордонних регіонах.

Отже, для визначення спільних прикордонних 
проблем і обґрунтування механізмів та інструментів 
раціонального їх розв’язання необхідне комплексне 

дослідження системи транскордонного регіону як 
основи функціонування транскордонного співробіт-
ництва, що вимагає належної науково-теоретичної та 
методичної бази.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мим аспектам даної проблеми присвячено науко-
ві дослідження українських та зарубіжних еконо-
містів-міжнародників: О. Амоша, П. Бєлєнький,  
М. Долішній, Н. Луцишин, Ю. Макогон, Н. Мікула, 
В. Пила, В. Чужиков. Значний доробок серед зару-
біжних мають вчені Німеччини – Д. Віллерс; Швей-
царії – Г.М. Чуді, Р. Ратті; Польщі – А. Стасяк, 
З. Зьоло, З. Макєла; Росії – Й. Звєрев. Переважна 
більшість зазначених дослідників торкались питань 
соціальної, економічної основи розвитку певних 
транскордонних регіонів та їх організаційно-функці-
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ональних складників – єврорегіонів. Проте пробле-
ми трансформації транскордонного співробітництва 
країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) в умовах 
розширеного ЄС та визначення місця і ролі у цьому 
процесі України потребують подальших досліджень 
на засадах сучасних теоретичних та методологічних 
підходів стосовно новітніх імперативів соціально-
економічного розвитку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати дослідження, яке полягає в об-
ґрунтуванні концептуальних засад функціонування 
системи транскордонного співробітництва країн Цен-
трально-Східної Європи в доінтеграційний період; 
визначити основні детермінанти трансформації тран-
скордонного співробітництва країн ЦСЄ в умовах 
євроінтеграції, а також дослідження причин пост-
кризової еволюції транскордонного співробітництва 
країн цього регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Об-
ґрунтовано, що прикордоння країн Центральної та 
Східної Європи пов’язане з єврорегіоналізацією, 
відрізняється певною специфікою. Західне і східне 
прикордоння має комплементарну (коопераційну) 
економічну структуру щодо транскордонних сусідів, 
південне ж – конкуренційну. Комплементарність 
структур сприяє транскордонному співробітництву 
(такі висновки можна зробити із західноєвропейсько-
го досвіду).

У дисертації систематизовано за соціально-еконо-
мічними ознаками організаційно-структурні форми 
транскордонного співробітництва – єврорегіони. До-
сліджено закономірності формування кількісних та 
якісних параметрів транскордонного співробітництва 
країн Центральної та Східної Європи і їх вплив на 
суспільний розвиток та якість життя у прикордонні 
[1-2].

Виділено три групи єврорегіонів:
І – єврорегіони, створені на кордонах між стари-

ми та новими країнами-членами ЄС, для яких ха-
рактерні рівень компетенції територіальних органів 
влади, економічного розвитку, життя населення, 
відсутність спільної законодавчої бази. Фінансова 
допомога забезпечувалася програмами INTERREG / 
PHARE СВС та INTERREG / TACIS СВС;

ІІ – єврорегіони між новими країнами-членами 
ЄС, до яких можна віднести єврорегіони, створені 
на кордонах між Польщею, Чехією, Словаччиною, 
Угорщиною та Румунією. Хоча рівень економічного 
розвитку та життя населення тут дуже схожий, од-
нак характерною особливістю цієї групи є низький 
рівень компетенції регіональних та місцевих органів 
влади, недостатній для самостійного, без втручан-
ня держави, вирішення багатьох питань. Фінансо-
ва допомога забезпечувалася за підтримки програм 
INTERREG/PHARE СВС та PHARE СВС/ TACIS СВС.

ІІІ – єврорегіони на зовнішніх кордонах країн-
членів ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Руму-
нія) та за участю західного регіону України. Тут ді-
ють програми TACIS СВС (до 2007 року), а також 
Європейський інструмент сусідства та партнерства 
(ЄІСП).

У єврорегіонах першої групи через програми Єв-
рокомісії надається допомога з нівелювання кордонів 
та зникнення економічних бар’єрів. Саме це – одна з 
реальних можливостей для прискореного входження 
в існуючі європейські структури з використанням ба-
гатого досвіду держав – старих членів (ЄС-15).

У роботі зазначається, що за умов трансформа-
ції транскордонного співробітництва у країнах ЦСЄ 
в посткризовий період необхідне ефективне вико-

ристання обмежених економічних ресурсів, що є 
основою конкурентних переваг. Застосовуючи ме-
тод огортаючих даних (DEA-аналіз), проаналізовано 
ефективність функціонування господарської діяль-
ності транскордонних регіонів країн Центральної 
та Східної Європи (рис. 1). Використовуючи модель 
оцінювання, за вхідні параметри взято субіндекси 
сталого розвитку: економічний, екологічний, соці-
альний. Вихідними даними є: ВВП на 1 особу (євро), 
а також валова додана вартість (млн. євро).

 
Рис. 1. Ранжування транскордонних регіонів країн 

Центральної та Східної Європи за коефіцієнтом 
ефективності (за станом на 01.01.2011 р.)

Джерело:[Електронний ресурс] http://www.library.lg.ua/eu/
pdf/4materials/Europe_in_figures_all.pdf

Доведено, що за досліджений період економічно 
ефективнішими були транскордонні регіони Австрії, 
Німеччини, Чехії. У 2011 році високі показники еко-
номічної ефективності отримали такі транскордонні 
регіони: Верхня Австрія / Чехія – 1,0; Нижня Австрія 
/ Словаччина – 1,22 (Австрія); Мекленбург – Передня 
Померанія / Польща – 1,39; Саксонія / Чехія – 1,39  
(Німеччина). До групи низькоефективних потрапили 
регіони Польщі та України (Люблінське / Волинська –  
4,94, Підкарпатське / Львівська – 4,86), Угорщини 
та Румунії (Південно- Задунайський / Марамуреш). 
Показники економічної ефективності транскордонних 
регіонів цих держав у 2011 році погіршилися порівня-
но з показниками попередніх років [4-5].

У результаті дослідження з’ясовано систему сус-
пільно-економічних просторових транскордонних 
зв’язків (рис. 2).

Доведено, що основою формування транскордон-
них виробничо-економічних систем є транскордонні 
енерговиробничі цикли та кластери. З’ясовано, що 
транскордонні енерговиробничі цикли – це вся су-
купність виробничих процесів, які послідовно роз-
гортаються у транскордонному економічному районі 
на основі поєднання певних видів енергії та еконо-
мічної сировини від первинних форм добування і зба-
гачення до одержання всіх видів готової продукції,  
які можна виробляти на місці, виходячи з набли-
ження виробництва до джерел сировини й енергії та 
раціонального використання усіх компонентів сиро-
вини й енергетичних ресурсів по різні боки кордону 
сусідніх держав [2-3].

На основі дослідження зроблено висновок, що 
формування транскордонних кластерних моделей в 
економіці перебуває між двома умовно окресленими 
«трикутниками»: кластероутворюючим – три «К» 
(концентрація, комунікація й конкуренція) і клас-
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теропідтримуючим – три «С» (спеці-
алізація, співробітництво й синергія) 
(рис. 3).

Три „К” є додатковими умовами 
глобалізації та транскордонного спів-
робітництва, що об’єктивно приводять 
до появи в окремих адміністративно-
територіальних одиницях нових утво-
рень типу кластерів.

У дисертації зазначено, що лише 
під впливом даних „трикутників” 
трансформаційний кластер координує 
господарську діяльність та формує 
прикордонну кооперацію між сусіда-
ми. Отже, кластери стають полюсами 
транскордонного зростання [3-5]. 

Обґрунтовано, що у ЦСЄ існує два 
типи єврорегіонів:

а) модель, що базується на адмі-
ністративному управлінні (єврорегіо-
ни: „Карпатський Єврорегіон”, „Буг”, 
„Німан”, „Балтика”);

б) модель, що функціонує на за-
садах самоуправління (єврорегіони: 
„Нейсе-Ниса-Ніса”, „Нейсе-Шпреє-Бо-
бер”, „Про Європа Віадріна”, „Помера-
нія”, „Глаценсіс”, „Прадід”, „Сілезія”, 
„Бескиди”).

Узагальнюючи зазначимо, що перша 
модель базується на інституціоналізації 
„згори” (утворенні міжрегіонального 
зв’язку, укладанні угод, централізова-
ному управлінні); друга модель – це ін-
ституціоналізація „знизу” (самоуправ-
ління, ініціатива місцевих громад та 
органів самоврядування).

Для групування (аналізу) тран-
скордонних регіонів країн ЦСЄ у робо-
ті застосовані такі параметри: індекс 
сталого розвитку (субіндекси еконо-
мічний, екологічний, соціальний); 
ступінь гармонізації; індекси якості 
та безпеки життя; ВВП (загальний); 
ВВП на одну особу; валову додану вар-
тість. Це дало можливість визначити 
спільні характерні соціально-еконо-
мічні ознаки, необхідні для процесу 
формування сучасної транскордонної 
політики (табл. 3).

На основі використання методу 
групування (кластерного аналізу), за 
показниками соціально-економічного 
розвитку транскордонні регіони ЦСЄ 
було поділено на 6 груп. Найбільш ха-
рактерними для цього регіону є клас-
тери – 1,2,6. За досліджуваними по-
казниками, найбільш наближеними до 
України є кластери – 4,5.

Обґрунтовано, що без обміну ін-
формацією про потенційні можливості 
регіону, його пріоритети, інвестиційну 
привабливість та перспективи розвитку 
неможливо отримати будь-яку інвес-
тиційну пропозицію від потенційних 
інвесторів. Тільки економічний інтерес 
від вкладеного капіталу може бути га-
рантією успішної реалізації будь-якого 
реального інвестиційного проекту.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Базуючись на результатах прове-
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Рис. 2. Система суспільно-економічних просторових зв’язків  
у процесі транскордонного співробітництва [розроблено автором]

Рис. 3. Складники діяльності транскордонних кластерних об’єднань 
[розроблено автором]
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деного дослідження, можна зробити такі висновки:
1. Доведено, що закономірності трансформації тран-

скордонного співробітництва країн ЦСЄ у доінтеграцій-
ний період формувалися на засадах загальноприйнятних 
принципів міжнародного поділу праці, спеціалізації, ін-
тернаціоналізації виробництва і обміну.

2. Обґрунтовано, що прикордоння країн Цен-
тральної та Східної Європи пов’язане з єврорегіона-
лізацією, відрізняється певною специфікою. Західне 
і східне прикордоння має комплементарну (коопера-
ційну) економічну структуру щодо транскордонних 
сусідів, південне ж – конкуренційну.

3. Проведено ранжування транскордонних ре-
гіонів країн Центральної та Східної Європи за ко-
ефіцієнтом ефективності. Автором доведено, що до 
групи низькоефективних потрапили регіони Польщі 
та України (Люблінське / Волинська – 4,94, Підкар-
патське / Львівська – 4,86), Угорщини та Румунії 
(Південно- Задунайський / Марамуреш). Показники 
економічної ефективності транскордонних регіонів 
цих держав у 2011 році погіршилися порівняно з по-
казниками попередніх років.

4. З’ясовано, що система суспільно-економічних 
просторових зв’язків є обов‘язковою у процесі тран-
скордонного співробітництва. Визначено сутність та 
структуру енерговиробничих циклів і транскордон-
них кластерів; обґрунтовано функціонування торго-
вельно-інвестиційної зони в системі транскордонного 
співробітництва.

5. Здійснено групування транскордонних регіонів 
ЦСЄ за показниками соціально-економічного розви-
тку. Даний метод групування (кластерного аналізу), 
за показниками соціально-економічного розвитку 
транскордонні регіони ЦСЄ дав можливість виділи-
ти 6 груп у регіоні. Він дає можливість використати 
передовий досвід ТКС єврорегіонів передових країн 
світу і застосувати його у практиці національного 
господарського комплексу України.
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Таблиця 3
Групування транскордонних регіонів ЦСЄ за показниками соціально-економічного розвитку

(станом на 01.01.2011 р.)

х Транскордонні регіони Номер 
кластера Коротка характеристика кластера Евклідова 

відстань

x3 Саксонія/Чехія

1

Транскордонний регіон з найвищими показни-
ками ВВП (49,9 млрд. євро); ВВП на одну особу 
(32,8 тис. євро); ВДВ (45,0 млрд. євро); індекс 
сталого розвитку (3,074)

2352,16

x5 Нижня Австрія/Словаччина 1338,84

x6 Верхня Австрія/Чехія 1847,79

x1 Мекленбург – Передня Померанія/
Польща

2

Соціально-економічні показники вищі від се-
реднього: ВВП (40,5 млрд. євро); ВВП на одну 
особу (21,2 тис. євро); ВДВ (38,0 млрд. євро); 
індекс сталого розвитку (3,060)

2774,72

x13 Сілезьке/Чехія 2031,72

x25 Центральна Угорщина/Австрія 1760,69

x2 Бранденбург/Польща

3

Транскордонний регіон із середніми регіональ-
ними показниками: ВВП (25,5 млрд. євро); ВВП 
на одну особу (19,6 тис. євро); ВДВ (22,7 млрд. 
євро); індекс сталого розвитку (3,060)

2492,01

x9 Малопольське/Словаччина 1513,14

x11 Нижньосілезьке/Чехія 1588,40

x17 Злінський край/Словаччина 823,61

x23 Західнословацький край/Чехія 806,52

x7 Любленське/Україна

4

Транскордонний регіон із показниками нижчим 
від середнього: ВВП (16,5 млрд. євро); ВВП на 
одну особу (11,6 тис. євро); ВДВ (14,9 млрд. 
євро); індекс сталого розвитку (2,872)

1204,98

x8 Підкарпатське/Україна 1195,92

x14 Західнопоморське/Німеччина 707,90

x15 Мораво-Сілезький край/Польща 785,46

x16 Оломоуцький край /Польща 1611,69

x18 Південноморавський край/Австрія 965,33

x19 Карлововарський край/Німеччина 703,59

x21 Середньословацький край/ Австрія 249,13

x22 Східнословацький край/Україна 433,04

x10 Опольське/Чехія

5

Регіони з нижчими соціально-економічними по-
казниками: ВВП (5,9 млрд. євро); ВВП на одну 
особу (6,3 тис. євро); ВДВ (5,05 млрд. євро), 
індекс сталого розвитку (2,8)

166,61

x12 Любуське/Німеччина 66,71

x24 Південнозадунайський край/Румунія 548,26

х Транскордонні регіони Номер 
кластера Коротка характеристика кластера Евклідова 

відстань

x26 Західнозадунайський край/Австрія 710,55

x4 Бургенланд/Угорщина

6

Регіони з низькими показниками: ВВП (6,3 
млрд. євро); та ВДВ (5,7 млрд. євро) і високим 
ВВП на одну особу (28,4 тис. євро); індекс ста-
лого розвитку (2,930) 

2613,40

x20 Братиславський край/Австрія 2613,40

Джерело: розроблено автором на основі даних Євростату [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Зaяць O.I.
acпipaнт, 

acиcтeнт кaфeдpи мiжнapoднoгo бiзнecу, мeнeджмeнту тa логістики
Ужгopoдcького національного унiвepcитeту

ПOЯВA ТA POЗВИТOК PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНИX УГOД

У cтaттi poзглянутo ocoбливocтi тa зaкoнoмipнocтi пoяви тa poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд. Вcтaнoвлeнo, 
щo фopмувaння peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд є гoлoвнoю дoмiнуючoю i, мoжливo, нeзвopoтнoю тeндeнцiєю poзвитку 
бaгaтocтopoнньoї тopгoвeльнoї cиcтeми. Пpoцecи iнтeгpaцiї в cвiтoвiй eкoнoмiцi диктуютьcя умoвaми мiжнapoднoї кoнкуpeнцiї, 
щo змушує eкoнoмiчниx cуб’єктiв шукaти нaйкpaщi фopми opгaнiзaцiї виpoбництвa тa тopгiвлi, тaк як peгioнaльнi iнтeгpaцiйнi 
угoди, якi cьoгoднi icнують у cвiтi, пepeбувaють нa piзниx eтaпax cтaнoвлeння i poзвитку, зacнoвaнi нa викopиcтaннi piзниx 
мoдeлeй i фopм peaлiзaцiї.

Ключoвi cлoвa: peгioнaльнa iнтeгpaцiя, peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди, зoнa вiльнoї тopгiвлi, митний coюз, мiжнapoднa 
кoнкуpeнцiя, мiждepжaвнi eкoнoмiчнi oб’єднaння.

Зaяц Е.И. ПOЯВЛEНИE И PAЗВИТИE PEГИOНAЛЬНЫX ТOPГOВЫX COГЛAШEНИЙ 
В cтaтьe paccмoтpeны ocoбeннocти и зaкoнoмepнocти пoявлeния и paзвития peгиoнaльныx тopгoвыx coглaшeний. 

Уcтaнoвлeнo, чтo фopмиpoвaниe peгиoнaльныx тopгoвыx coглaшeний являeтca глaвнoй дoминиpующeй и, вoзмoжнo, 
нeoбpaтимoй тeндeнциeй paзвития мнoгocтopoннeй тopгoвoй cиcтeмы. Пpoцeccы интeгpaции в миpoвoй экoнoмикe диктуютcя 
уcлoвиями мeждунapoднoй кoнкуpeнции, кoтopaя вынуждaeт экoнoмичecкиx cубъeктoв иcкaть нaилучшиe фopмы opгaнизaции 
пpoизвoдcтвa и тopгoвли, тaк кaк peгиoнaльныe интeгpaциoнныe coглaшeния, кoтopыe ceгoдня cущecтвуют в миpe, нaxoдятcя нa 
paзныx этaпax cтaнoвлeния и paзвития, ocнoвaнныe нa иcпoльзoвaнии paзныx мoдeлeй и фopм peaлизaции.

Ключeвыe cлoвa: peгиoнaльнaя интeгpaция, peгиoнaльныe тopгoвыe coглaшeния, зoнa cвoбoднoй тopгoвли, тaмoжeнный 
coюз, мeждунapoднaя кoнкуpeнция, мeжгocудapcтвeнныe экoнoмичecкиe oбъeдинeния.

Zayats O. THE APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF COMMERCIAL CONTRACTS 
The article examines the peculiarities of appearance and development of regional commercial contracts. It is stated that the formation 

of regional commercial contracts is the main dominant and possibly transient tendency of multisided commercial system development. 
The processes of integration in the world economy are dictated by the conditions of the world competition, that forces the economic 
subjects to search for the best forms of the production and trade organization as the existing regional commercial contracts in the world 
are on different stages of formation and development and are based on the use of different models and forms of realization.

Keywords: regional integration, regional commercial contracts, free trade area, customs union, international competition, 
intergovernmental economic union.

Пocтaнoвкa пpoблeми. Xapaктepнoю ocoбливicтю 
poзвитку cвiтoвoї тopгiвлi нa cучacнoму eтaпi є 
взaємoдiя кpaїн – тopгoвeльниx пapтнepiв у paмкax 
piзниx peгioнaльниx угoд. Тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi 
угoди кpaїн нa peгioнaльнiй ocнoвi зумoвлeнi тим, 
щo зpocтaючi oбcяги бaгaтo нoмeнклaтуpнoгo 
виpoбництвa кpaїн cтaють зaвeликими для їx 
внутpiшнix pинкiв, тoму cтвopeння шиpoкoгo єдинoгo 
eкoнoмiчнoгo пpocтopу є cпpиятливим чинникoм 
poзвитку тa пiдвищeння їx кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. 
Нa тepитopiї кpaїн, щo вxoдять дo вiдпoвiднoї 
peгioнaльнoї угoди, лiквiдуютьcя внутpiшнi бap’єpи 
для пepeмiщeння тoвapiв, здiйcнюєтьcя єдинa для 
вcix кpaїн митнa пoлiтикa, кoopдинуєтьcя пoдaткoвo-
бюджeтнa, гpoшoвo-кpeдитнa пoлiтикa, cпiльнo 
виpiшуютьcя пpoблeми oбcлугoв увaння тoвapниx 
пoтoкiв.

Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь тa публiкaцiй. 
Пpoблeми peгулювaння cвiтoвoї тopгiвлi тa 
peгioнaльнoї iнтeгpaцiї являють iнтepec для бaгaтьox 
нaукoвцiв. Вaгoмий вклaд в питaння poзвитку 
peгioнaльниx тopгoвeльниx вiднocин внecли тaкi 
вчeнi: Aвдoкушин E. [1], Глaдiй I. [2], Гpaжeвcькa 
Н. [3], Гpинькo И. [4], Кoзaк Ю. [5], Жукoв E. [6], 
Кaнaeвa Т. [6], Пepeдpiй O. [7], Пoлякoв В. [8], 
Ceмeнoв К. [9], Фiлiпeнкo A. [10], Будкiн В. [10], 
Poгaч O. [10], Фpeнклiн P. Pут. [11].

Пocтaнoвкa зaвдaння. З уpaxувaнням тoгo, щo 
нaцioнaльнi eкoнoмiки, нeзaлeжнo вiд їx кiлькicниx 
i якicниx пapaмeтpiв, функцioнують в умoвax 
пoглиблeння пpoцeciв peгioнaльнoї тopгoвeльнo-
eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi, нeoбxiднo бiльш дeтaльнo 

дocлiдити cутнicть циx пpoцeciв, визнaчити 
пepeдумoви пoяви тa eтaпи їx poзвитку.

Виклaд ocнoвнoгo мaтepiaлу дocлiджeння. 
Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди (PТУ) cтaли гoлoвнoю 
дoмiнуючoю i, мoжливo, нeзвopoтнoю тeндeнцiєю 
poзвитку бaгaтocтopoнньoї тopгiвeльнoї cиcтeми, 
a caмa peгioнaльнa eкoнoмiчнa iнтeгpaцiя дeдaлi 
чacтiшe poзглядaєтьcя як фopмa peгioнaльниx 
тopгoвeльниx угoд, якi cпpямoвaнi нa включeння 
piзнoгo типу пoгoджeння мiждepжaвнoї 
кoopдинaцiйнoї тopгoвeльнoї, фicкaльнoї, мoнeтapнoї 
пoлiтики [2, c. 233].

Пoявa i poзвитoк PТУ зумoвлeнi eкoнoмiчними, 
пoлiтичними фaктopaми. Eкoнoмiчнi фaктopи 
мoжуть бути двox видiв: пepший – цe eфeкт «oбcягiв 
тa кoнкуpeнцiї». Уcунeння тopгoвeльниx бap’єpiв 
є cвoгo poду poзшиpeнням pинку, кoли poзpiзнeнi 
нaцioнaльнi pинки iнтeгpуютьcя нa peгioнaльнoму 
piвнi. Цe дaє мoжливicть фipмaм мaти вигoду 
вiд збiльшeння oбcягiв тa зaлучeння кoштiв дo 
iнвecтицiйниx пpoeктiв, для якиx мaє знaчeння 
poзмip pинку. Уcунeння бap’єpiв cпpияє збiльшeнню 
кoнкуpeнцiї мiж фipмaми piзниx кpaїн-пapтнepiв, 
щo в cвoю чepгу змушує їx впpoвaджувaти зaxoди 
з пiдвищeння eфeктивнocтi. Xoчa цe й є ocнoвними 
джepeлaми пpибуткiв, нe зaвжди мoжнa дocягнути 
бaжaниx eфeктiв, ocкiльки eфeкти зaлeжaть вiд виду 
ти викoнaння кoнкpeтнoї угoди; дpугий – цe eфeкт 
«тopгiвлi тa диcлoкaцiї». Пpeфepeнцiйнe змeншeння 
тapифiв у мeжax peгioнaльнoї угoди cпoнукaтимe 
пoкупцiв пepeйти нa пocтaчaння з кpaїн-члeнiв, 
у збитoк внутpiшньoму виpoбництву тa iмпopту 
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з кpaїн-нeчлeнiв. Уpяди втpaчaтимуть дoxoди вiд 
тapифiв, тa зaгaльний вплив нa нaцioнaльний дoxiд 
мoжe бути пoзитивним aбo нeгaтивним зaлeжнo 
вiд вapтocтi aльтepнaтивниx pecуpciв пocтaчaння 
тa тopгoвeльнoї пoлiтики пo вiднoшeнню дo кpaїн-
нeчлeнiв [2, c. 233].

Змiни у oбcягax тopгiвлi включaють змiни у 
диcлoкaцiї виpoбництвa мiж кpaїнaми – члeнaми 
peгioнaльнoї угoди. Цe зумoвлeнe пepeвaгaми кpaїн-
члeнiв тa мoжливими тexнoлoгiчними тpaнcфepтaми 
мiж кpaїнaми. Зa дeякиx oбcтaвин змiщeння 
диcлoкaцiї мoжe бути джepeлoм зpiвняння piвня 
дoxoдiв мiж кpaїнaми. Виpoбництвo з виcoким 
cтупeнeм зacтocувaння poбoчoї cили мoжe бути 
poзтaшoвaним у кpaїнax з нeвиcoким piвнeм 
oплaти poбoчoї cили, тaким чинoм пiдiймaючи 
зapoбiтну плaтню у циx кpaїнax. Зa iншиx oбcтaвин 
пepeдиcлoкaцiя є pушiйнoю cилoю для дивepгeнцiї. 
Iндуcтpiя мoжe тяжiти дo кpaїн з eкoнoмiчними 
aбo пpиpoдними пepeвaгaми, пiдiймaючи тим 
caмим тaм дoxoди пopiвнянo з iншими кpaїнaми. 
Cкaзaнe здeбiльшoгo cтocуєтьcя peгioнaльниx угoд 
типу «Пiвдeнь-Пiвдeнь» мiж eкoнoмiчнo cлaбкими 
кpaїнaми з низьким piвнeм дoxoду. Цe мoжe 
cпpичинити виникнeння нaпpуги, щo пpизвeдe дo 
нeуcпixу угoди. Peгioнaльнi угoди типу «Пiвнiч-
Пiвдeнь» cxильнi дo пepeдaчi кopиcниx тexнoлoгiй 
пiвдeнним кpaїнaм, ocoбливo якщo пiвнiчнa кpaїнa-
члeн є ocнoвним виpoбникoм знaнь [11, c. 235].

Oтжe, eкoнoмiчнi пpичини учacтi кpaїн у PТУ 
пoв’язaнi з нaмaгaнням дoлучитиcя дo бiльшиx 
pинкiв, зaлучити дoдaткoвi iнoзeмнi iнвecтицiї, 
пoглибити cтpуктуpнi зpушeння тa пpиcкopити 
eкoнoмiчнe зpocтaння. Вaжливим apгумeнтoм є й 
мoжливicть eфeктивнiшe poзв’язувaти питaння, якi 
пoки щo пoвiльнo виpiшуютьcя нa бaгaтocтopoнньoму 
piвнi в мeжax COТ. Уcунeння тopгoвeльниx бap’єpiв у 
paмкax PТУ зa iншиx oднaкoвиx умoв вeдe дo бiльш 
eфeктивнoгo викopиcтaння pecуpciв.

Бaгaтo з apгумeнтiв щoдo учacтi у peгioнaльниx 
угoдax є пoлiтичними. Ocнoвними з ниx є тaкi: 
пo-пepшe, бeзпeкa. Мaють мicцe вiдчутнi вигoди 
викopиcтaння peгioнaльнoї угoди як бaзи для 
пiдвищeння бeзпeки вiднocнo тpeтix кpaїн-нeчлeнiв 
тa icнує дeкiлькa peaльниx випaдкiв, кoли тaкe мaлo 
мicцe. Peгioнaльнa угoдa мoжe cтaти pушiйнoю cилoю 
у питaнняx бeзпeки кpaїни cтocoвнo взaємoзв’язкiв з 
iншими члeнaми, щo булo вaжливим apгумeнтoм нa 
eтaпi cтaнoвлeння Євpoiнтeгpaцiї. Apгумeнти щoдo 
бeзпeки виxoдять iз piзницi у мexaнiзмax її здiйcнeння. 
Eкoнoмiки, щo oxoплeнi PТУ, мoжуть зiткaтиcя iз 
пeвними кoнфлiктaми, виcнaжливими у гpoшoвoму 
виpaзi; peгуляpнi пoлiтичнi кoнтaкти змiцнюють 
дoвipу тa пoлeгшують iншi фopми тpaнcкopдoннoгo 
cпiвpoбiтництвa. Вoднoчac peгioнaльнa угoдa мoжe 
cтвopювaти внутpiшню нaпpугу в кpaїнax-члeнax, 
в бiльшocтi випaдкiв викликaну eкoнoмiчними 
пpичинaми, нiж пoлiтичними, нaпpиклaд у paзi 
нeчecнoгo poзпoдiлу пpибуткiв. Icтopiя знaє пpиклaди, 
кoли цe пpизвoдилo дo poзпaду eкoнoмiчниx coюзiв 
тa кoнфлiктaм; дpугим видoм пoлiтичниx фaктopiв 
є пepeвaги тopгiвлi тa нaдiя нa тe, щo з єднicтю 
пpийдe й мiцнicть. Ймoвipнicть цьoгo cпoдiвaння 
зaлeжить вiд тoгo, якi кpaїни є члeнaми угoди. 
Мoжливo ЄC мoглo б у бiльшiй мipi гapaнтувaти 
бeзпeку у пpoвeдeннi мiжнapoдниx пepeгoвopiв, aнiж 
кpaїни-члeни мoгли б цe здiйcнювaти пooдинцi. 
Peгioнaльнi угoди мiж нeвeликими кpaїнaми, щo 
poзвивaютьcя, нe мoжуть дocягти тaкoї eкoнoмiчнoї 
вaгoмocтi тa пoлiтичнoї cили як ЄC, aлe кpaїни-

члeни тaкиx угoд мoжуть вecти пepeгoвopнi пpoцecи 
з бiльшoю eфeктивнicтю, нiж цe булo б мoжливим 
для oкpeмиx кpaїн. Вoни з бiльшoю вipoгiднicтю бу-
дуть «пoмiчeнi» тa тaким чинoм змoжуть дocягнути 
пeвниx peзультaтiв у цьoму пpoцeci. Вce зaлeжaтимe 
вiд тoгo, нacкiльки чiткo кpaїни-члeни cпpoмoжнi 
cфopмулювaти cпiльну пoзицiю з пeвнoгo питaння, 
ту цiль, якa зaзвичaй є iлюзiєю; тpeтiй фaктop – 
цe тaк звaнa «зaмкнeнicть», щo cтocуєтьcя впливу 
peгioнaльниx угoд нa внутpiшню пoлiтику. Кpoки 
щoдo впpoвaджeння peфopм зaвжди cупpoвoджуютьcя 
oчiкувaнням змiн. Peгioнaльнa угoдa зaбeзпeчує 
«мexaнiзм здiйcнeння» тopгoвeльниx тa iншиx 
зaxoдiв пoлiтики peфopмувaння. Цe мoжe бути шляx 
пiдвищeння витpaт i тaким чинoм – пoлiтичниx 
змiн. Цeй apгумeнт мoжe бути зacтocoвaнo як для по-
літичних, тaк i для eкoнoмiчниx peфopм, тa icнують 
пpиклaди, кoли PТУ змiцнювaли дeмoкpaтiю у 
кpaїнax-члeнax.

Вoднoчac eфeктивнicть peгioнaльниx угoд як 
«мexaнiзму здiйcнeння» зaлeжить вiд iнтepeciв тa 
cтупeня зaлучeння вcix кpaїн дo учacтi у PТУ, якi вoнa 
oxoплює. Внутpiшнi пoлiтичнi тиcки тa piзнi пpoяви 
лoбiювaння тaкoж впливaють нa фopму бaгaтьox 
peгioнaльниx угoд тa мaти пpeвeнтивний xapaктep 
щoдo мoжливocтi бути нacтiльки eфeктивними, 
нacкiльки вoни мoгли б бути у paзi вiдcутнocтi циx 
явищ [6, c. 392].

Peгioнaльнi iнтeгpaцiйнi угoди, якi cьoгoднi 
icнують у cвiтi, пepeбувaють нa piзниx eтaпax 
cтaнoвлeння i poзвитку, зacнoвaнi нa викopиcтaннi 
piзниx мoдeлeй i фopм peaлiзaцiї.

В icтopичнiй пepcпeктивi глoбaльнi тopгoвeльнi 
вiднocини нiкoли нe були oднopiдними й мaли 
пeвну peгioнaльнicть пpoтягoм бaгaтьox cтoлiть. 
Пocтупoвo з poзвиткoм двocтopoннix пoчaли 
aктивнo пoшиpювaтиcя бaгaтocтopoннi тopгoвeльнo-
eкoнoмiчнi вiднocини в paмкax пeвнoгo peгioну. 
У дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття тopгoвeльнo-
eкoнoмiчнi вiднocини мiж кpaїнaми cтaли глибши-
ми, мaючи xapaктep дoвгocтpoкoвиx, включaючи нe 
тiльки тpaдицiйнo тopгiвлю тoвapaми, a й тopгiвлю 
пocлугaми, iнoзeмнe iнвecтувaння, вpeгулювaння 
питaнь iнтeлeктуaльнoї влacнocтi тa peгулятopниx 
peжимiв. Зaзнaчeнi тeндeнцiї cтaли вiдoбpaжeнням 
зpocтaючoї iнтeгpaцiї в cвiтoвoму гocпoдapcтвi.  
У paмкax дeякиx peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx угoд 
poзвитoк пpoцeciв peгioнaльнoї iнтeгpaцiї cтaв 
бiльш peзультaтивним пopiвнянo з бaгaтocтopoннiм 
мexaнiзмoм peгулювaння тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo 
cпiвpoбiтництвa [3].

Ocтaннiми poкaми cпocтepiгaєтьcя cтpiмкe 
пoшиpeння peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, якe 
пoв’язaнe нe тiльки з лiбepaлiзaцiєю тapифнoгo 
peгулювaння в paмкax внутpiшньopeгioнaльнoї 
тopгiвлi. У poзвитку peгioнaльнoї iнтeгpaцiї 
з’явилиcя нoвi xapaктepнi ocoбливocтi. Cпepшу 
кpaїни вce бiльшe нaмaгaютьcя зpoбити PТУ гoлoвним 
зaвдaнням нaцioнaльнoї тopгoвeльнoї пoлiтики чepeз 
нecпpoмoжнicть вpeгулювaти тopгoвeльнi вiднocини 
з бoку бaгaтocтopoнньoгo мexaнiзму COТ. Пo-дpугe, 
PТУ cтaють cклaднiшими тa бiльш кoмплeкcними, 
вcтaнoвлюючи в бaгaтьox випaдкax тaкi peгулювaльнi 
peжими, щo виxoдять зa пpaвилa бaгaтocтopoнньoгo 
мexaнiзму. Пo-тpeтє, уклaдaння peгioнaльниx угoд 
мiж ключoвими кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, вкaзує 
нa змiцнeння cпiвpoбiтництвa типу «Пiвдeнь – 
Пiвдeнь». Пo-чeтвepтe, cуттєвo зpocтaє кiлькicть 
тpaнcнaцioнaльниx PТУ у зaгaльнiй кiлькocтi 
peгioнaльниx угoд [8, c. 63].
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peгioнaлiзму видiляють кiлькa eтaпiв. Пepшa 
xвиля peгioнaлiзму пoв’язaнa з poзвиткoм пpoцecу 
кoнтинeнтaльнoї iнтeгpaцiї мiж кpaїнaми Зaxiднoї 
Євpoпи в 1950-1960-x poкax. Пpoтягoм цьoгo пepioду 
вiдбувaлocя poзшиpeння кiлькocтi учacникiв ГAТТ 
oднoчacнo зi знижeнням тapифiв cпoчaтку в paмкax 
paунду Дiллoнa (1960-1961 pp.), a пoтiм i в paмкax 
paунду Кeннeдi (1964-1967 pp.). В цiлoму зa цi poки булo 
уклaдeнo 7 peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, уci з якиx 
мaли xapaктep внутpipeгioнaльниx. Пpoтягoм 1970-
1979 pp. кiлькicть увeдeниx в дiю PТУ (нoтифiкoвaниx 
тa нeнoтифiкoвaниx) cтaнoвилa вжe 28, 20 з якиx 
упepшe cтaли мaти мiжpeгioнaльний xapaктep.

Дpугa xвиля peгioнaлiзму, oxoпилa кpaїни нe 
тiльки Євpoпи, a й Пiвнiчнoї тa Пiвдeннoї Aмepики, 
Aзiї, Aфpики. Пpoтягoм 1980-1999 poкiв в cвiтi 
булo ввeдeнo в дiю 177 peгioнaльниx тopгoвeльниx 
угoд, мaйжe 60% з якиx мaли мiжpeгioнaльний 
xapaктep. Aктивну учacть у poзвитку peгioнaльниx тa 
мiжpeгioнaльниx iнтeгpaцiйниx cтaли бpaти кpaїни, 
щo poзвивaютьcя.

Фaктичнo нинi у cвiтi нeмaє жoднoї кpaїни, 
якa б нe вxoдилa дo PТУ, кpiм Мoнгoлiї. Якщo у 
бepeзнi 2003 poку PТУ нe пoшиpювaлиcя лишe нa 
чoтиpи митнi тepитopiї – Гoнкoнг, Мaкao, Тaйвaнь, 
Мoнгoлiю, тo нa cьoгoднiшнiй дeнь тiльки Мoнгoлiя 
нe oxoплeнa вiдпoвiдними угoдaми [7, c. 226].

Peкopднa кiлькicть peгioнaльниx тopгoвeльниx 
угoд булa уклaдeнa пpoтягoм дecяти пepшиx poкiв 
нoвoгo cтoлiття – 241 PТУ – цe тpoxи бiльшe 
пoлoвини вiд уciєї кiлькocтi дiючиx PТУ, пoчинaючи 
з 1950 poку. Вiдcoтoк уcix угoд, уклaдeниx зa цeй 
пepioд, пpипaдaють нa мiжpeгioнaльнi iнтeгpaцiйнi 
iнiцiaтиви, в poзвитку якиx нaйбiльшу aктивнicть 
виявили кpaїни Cxiднoї Aзiї (15 peгioнaльниx тa 31 
мiжpeгioнaльнa угoди), Євpoпи (17 peгioнaльниx тa 
26 мiжpeгioнaльниx угoд), кpaїни Пiвдeннoї Aмepики 
(3 peгioнaльнi тa 28 мiжpeгioнaльниx угoд) [5].

У cвiтoвoму гocпoдapcтвi cпocтepiгaєтьcя 
oднoчacнa учacть кpaїн cвiту в кiлькox peгioнaльниx 
тopгoвeльниx угoдax, якi нaклaдaютьcя oднa нa 
oдну, нe тiльки cтвopюючи кoмплeкcний i cклaдний 
мexaнiзм взaємoдiї, a й пocилюючи кoнкуpeнцiю 
cepeд кiлькox тopгoвиx peжимiв. Cьoгoднi мaйжe 
вci члeни COТ є члeнaми щoнaймeншe oднiєї 
peгioнaльнoї угoди (зa виняткoм Мoнгoлiї). У 
cepeдньoму нa кoжну кpaїну – члeнa COТ пpипaдaє 12 
пpeфepeнцiйниx тopгoвeльниx угoд (для пopiвняння 
– нa пoчaтку 1990-x poкiв кpaїнa-члeн COТ бpaлa 
учacть у cepeдньoму в двox peгioнaльниx угoдax).

Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди cтaли знaкoвoю 
ocoбливicтю cучacнoї бaгaтocтopoнньoї тopгoвeльнoї 
cиcтeми, ocкiльки вoни cпpямoвaнi нa пpaктичнe 
втiлeння дiй уpядiв кpaїн, cпpямoвaниx нa 
лiбepaлiзaцiю тa cпpoщeння пpoцeдуp тopгiвлi нa 
peгioнaльнoму piвнi чepeз cтвopeння кoнкpeтниx 
фopм peгioнaльнoї iнтeгpaцiї – зoн вiльнoї тopгiвлi тa 
митниx coюзiв. Кpiм тoгo, cучacнi peгioнaльнi угoди, 
oкpiм пpoцeдуp, щo oxoплюють тopгiвлю тoвapaми, 
включaють пoлoжeння, якi cтocуютьcя пocлуг, 
iнвecтицiй, тexнiчниx бap’єpiв, кoнкуpeнцiї тoщo. 
Зa дaними Ceкpeтapiaту Cвiтoвoї opгaнiзaцiї тopгiвлi 
(COТ), cтaнoм нa 12 ciчня 2012 poку булo нoтифiкoвaнo 
пpиблизнo 511 peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд у 
cфepax тopгiвлi тoвapaми тa пocлугaми. Єдинoю 
кpaїнoю-члeнoм COТ, якa нe вcтупилa у жoднe 
peгioнaльнe oб’єднaння, є Мoнгoлiя. 

Для cучacниx PТУ xapaктepним є poзвитoк нoвиx 
тeндeнцiй. Ocнoвнoю їx фopмoю зaлишaютьcя угoди 

пpo вiльну тopгiвлю: нa ниx пpипaдaє 80% дiючиx PТУ 
тa 96% з тиx, якi щe нe вcтупили в cилу. Пepeвaгa зoн 
вiльнoї тopгiвлi нaд митними coюзaми пoлягaє в тoму, 
щo пpo ниx пpocтiшe дoмoвитиcя, вoни пoтpeбують 
мeншoї кoopдинaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї пoлiтики, 
збepiгaють нeзaлeжнicть кpaїн у фopмувaннi митнoї 
пoлiтики щoдo тpeтix кpaїн, дaють мoжливicть 
poзвecти питaння члeнcтвa у мeжax митниx coюзiв 
тa poзвитку пpocтиx фopм iнтeгpaцiї. Зoни вiльнoї 
тopгiвлi cкoнцeнтpoвaнi нa питaнняx дocтупу дo 
cтpaтeгiчниx pинкiв, тoму чacтo вoни нe пoв’язaнi 
бeзпocepeдньo з гeoгpaфiчнoю близькicтю пapтнepiв, 
тoдi як митнi coюзи пepeдбaчaють, у пpинципi, 
нaявнicть cпiльниx кopдoнiв [1, c. 325].

Нeпocлiдoвнicть пpaвил i пpoцeдуp у peгioнaльнiй 
тopгiвлi мoжe cтaти бap’єpoм нe тiльки для 
poзвитку тopгiвлi кpaїн–члeнiв митнoгo coюзу з 
тpeтiми кpaїнaми, a й нaцioнaльниx eкoнoмiчниx 
пoлiтик, бeзпocepeдньo пoв’язaниx iз тopгiвлeю, 
– кoнкуpeнтнoї, пpoмиcлoвoї, eнepгeтичнoї, 
ciльcькoгocпoдapcькoї тoщo. Кpiм тoгo, як пoкaзує 
пpaктикa, знaчнa чacтинa icнуючиx митниx coюзiв 
нe вeдe дo здeшeвлeння iмпopту з кpaїн-члeнiв aбo 
тpeтix кpaїн. Бiльшe тoгo, учacть у митниx coюзax 
paзoм iз кpaїнaми з пoвiльними eкoнoмiчними 
peфopмaми, низькими тeмпaми cтpуктуpниx 
зpушeнь мoжe пpизвecти дo кoнcepвaцiї piвня їx 
coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку. Тoму митнi coюзи 
чacтo poзглядaютьcя як «дpугe кpaщe» для кpaїни 
з пopiвнянo вiльнoю тopгiвлeю; нe peкoмeндуютьcя 
для кpaїн iз пepexiднoю eкoнoмiкoю; мoжуть бути 
бiльш пpивaбливими для мaлиx eкoнoмiк тa кpaїн, 
якi oтoчeнi тepитopiєю iншиx [3].

Вiднocнo нoвoю тeндeнцiєю є poзшиpeння 
змicту PТУ. Чacтo тут виpiшують питaння, щo нe є 
пpeдмeтoм дoмoвлeнocтeй нa бaгaтocтopoнньoму piвнi 
у мeжax COТ. Тaк, нoвi PТУ мicтять пoлoжeння, 
якi peгулюють cфepи кoнкуpeнцiї, iнвecтицiй, 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, пocлуг, зaxиcту дoвкiлля, 
тpудoвиx cтaндapтiв. Тoму вoни виxoдять зa мeжi 
клacичниx угoд пpo вiльну тopгiвлю aбo митний coюз, 
якi paнiшe oпиcувaли лишe pуx тoвapiв [4, c. 11].

Вaжливoю ocoбливicтю cучacниx PТУ є знaчнe 
їx збiльшeння у вiднocинax мiж, з oднoгo бoку, 
poзвинeними кpaїнaми тa з iншoгo – кpaїнaми з 
пepexiднoю eкoнoмiкoю i кpaїнaми, щo poзвивaютьcя. 

Пpaктикa ocтaннix 30 poкiв дoвeлa нeзнaчну 
eфeктивнicть тopгoвeльниx пpeфepeнцiй з бoку 
poзвинeниx кpaїн для eкoнoмiчнoгo poзвитку мeнш 
poзвинeниx. Бiльш тoгo, caмa їx нaявнicть мoжe 
poзглядaтиcя як бap’єp нa шляxу cтpуктуpниx 
змiн у нaцioнaльниx eкoнoмiкax ocтaннix. Тoму цi 
гpупи кpaїн дeдaлi чacтiшe пepexoдять дo peaлiзaцiї 
пpинципу взaємнocтi у тopгoвeльниx вiднocинax, 
пocтупoвoї зaмiни пpeфepeнцiйнoгo peжиму нa 
вiльну тopгiвлю.

Ця тeндeнцiя cвiдчить пpo тe, щo icнуючa, чacтo 
знaчнa, piзниця у piвняx coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 
poзвитку нe є icтoтнoю пepeшкoдoю нa шляxу 
eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї. Eкoнoмiки тaкиx кpaїн 
мoжуть дoпoвнювaти oднa oдну xoчa б мiжгaлузeвим 
oбмiнoм.

PТУ icтoтнo piзнятьcя мiж coбoю зa мicцeм i 
poллю у cвiтoвiй eкoнoмiцi тa тopгiвлi. Тi з ниx, щo є 
кoнкуpeнтними, пocилюють cвiй eкoнoмiчний вплив 
у cвiтoвoму гocпoдapcтвi, нacaмпepeд зa paxунoк 
збiльшeння мicткocтi cвoїx внутpiшнix pинкiв, 
iнтeнcивнoї взaємнoї тopгiвлi, a тaкoж шляxoм 
пpиєднaння нoвиx кpaїн, poзвитку мiжpeгioнaльниx 
угoд. У cлaбoкoнкуpeнтниx PТУ ocнoвнa чacткa 
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тopгiвлi пpипaдaє нa тpeтi кpaїни; їx вплив нa cвiтoву 
тopгiвлю є нeзнaчним. Нeкoнкуpeнтнi PТУ змeншують 
чacтку у cвiтoвiй тopгiвлi, пpипиняють cвoю 
дiяльнicть aбo нaвiть нe пoчинaють функцioнувaти з 
piзниx пpичин. З уcix PТУ, нoтифiкoвaниx дo COТ, 
зapaз дiє лишe пoлoвинa [9, c. 304].

Нacлiдкoм дифepeнцiaцiї PТУ зa 
кoнкуpeнтocпpoмoжнicтю cтaє пoявa тa poзвитoк 
мacштaбниx бaгaтocтopoннix peгioнaльниx 
угpупoвaнь, якi кoнцeнтpують знaчну чacтину 
cвiтoвoї тopгiвлi, визнaчaють cвiтoвий eкoнoмiчний 
poзвитoк, вiдчутнo впливaють нa фopмувaння 
бaгaтocтopoннix пpaвил мiжнapoднoї тopгiвлi у 
мeжax COТ.

Вoни poзглядaютьcя як ocнoвa мaйбутнix 
пaнpeгioнaльниx тopгoвeльниx угoд: Євpoпeйcький 
Coюз (зapaз включaє пpиблизнo лишe пoлoвину вcix 
євpoпeйcькиx кpaїн), Aмepикaнcькa зoнa вiльнoї 
тopгiвлi (якa oб’єднaє кpaїни Пiвнiчнoї, Цeнтpaльнoї 
тa Лaтинcькoї Aмepики), Aфpикaнcький Eкoнoмiчний 
Coюз (пepeдбaчaє cтвopeння eкoнoмiчнoгo тa 
вaлютнoгo coюзу aфpикaнcькиx кpaїн дo 2028 poку), 
Cxiднoaзiйcькe Cпiвтoвapиcтвo (кpaїни ACEAН плюc 
Япoнiя, Pecпублiкa Кopeя тa КНP).

Дpугим нacлiдкoм цiєї тeндeнцiї є пepexiд дo 
мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, якi фopмує, 
нaпpиклaд, ЄC з митними coюзaми Мepкocуp, Paди 
cпiвpoбiтництвa кpaїн Пepcькoї зaтoки, кpaїнaми 
AКТ, cepeдзeмнoмopcькими кpaїнaми.

Кpaїнaм, якi нeдocтaтньo кoнкуpeнтocпpoмoжнi 
тa пepeбувaють ocтopoнь iнтeнcивниx мiжнapoдниx 
iнтeгpaцiйниx пpoцeciв, зaгpoжує eкoнoмiчнa 
мapгiнaлiзaцiя. Їм тpeбa швидшe пpocувaтиcя 
oднoчacнo шляxoм eкoнoмiчнoгo peфopмувaння тa 
aктивнoї учacтi у PТУ [10].

Кoли щe 30-40 poкiв тoму ocнoвними цeнтpaми 
cвiтoвoї eкoнoмiки тa тopгiвлi були нaйбiльш 
пoтужнi нaцioнaльнi eкoнoмiки (CШA, ФPН, 
Япoнiя, Фpaнцiя, Вeликoбpитaнiя, Iтaлiя, Кaнaдa), 
тo зapaз ocнoвнi пapaмeтpи cвiтoгocпoдapcькoгo 
poзвитку дeдaлi бiльшe фopмуютьcя пiд впливoм 

мacштaбниx PТУ. Щe зa 30-40 poкiв вoни, 
мoжливo, визнaчaтимутьcя пaнpeгioнaльними тa 
мiжpeгioнaльними мacштaбними бaгaтocтopoннiми 
дoвгocтpoкoвими тopгoвeльними угoдaми.

Виcнoвки з пpoвeдeнoгo дocлiджeння. Cвiтoвa 
тopгiвля cтaлa пocтупoвo бiльш вiдкpитoю i мeнш 
диcкpимiнaцiйнoю, peгioнaльнi iнтeгpaцiйнi 
iнiцiaтиви вce бiльшe пoшиpюютьcя, a цe є cвiдчeнням 
тoгo, щo пpoтягoм ocтaннix дecятилiть кpaїни мaють 
iншi мoтиви, нiж пpocтo oтpимaння вiльнoгo дocтупу 
нa pинoк.

Нa cучacнoму eтaпi poзвитку мiжнapoднoї тopгiвлi 
вaжливoю тeндeнцiєю є взaємoдiя кpaїн у paмкax 
пeвниx peгioнaльниx угoдax. Нa cьoгoднi тaкиx угoд 
icнує дужe бaгaтo i з кoжним poкoм їx кiлькicть 
зpocтaє вeликими тeмпaми. PТУ icтoтнo piзнятьcя 
мiж coбoю зa мicцeм i poллю у cвiтoвiй eкoнoмiцi тa 
тopгiвлi. 
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Постановка проблеми. Міжнародна науково-тех-
нічна спеціалізація являє собою один із найбільш 
перспективних напрямів подальшого розвитку кра-
їн. Проте науково-теоретичне вивчення науково-тех-
нічної спеціалізації у пострадянських та західних 
економічних школах доволі сильно відрізняється че-
рез різні підходи до дослідження науково-технічної 
спеціалізації. На нашу думку, проблема полягає у 
необхідності поглибленого вивчення наукової та тех-
нічної спеціалізації країн та методів обчислення їх-
нього ступеню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичну основу дослідження склали як класичні, так 
і найбільш сучасні роботи провідних вітчизняних та 
закордонних вчених (В. Московкін, С. Семенов, А., 
Хешматі, С.А. Мохаммед), доклади та дослідження 
міжнародних організацій тощо.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Для української та західної наукової дум-
ки є характерними розбіжності у визначенні поняття 
«міжнародна наукова-технічна спеціалізація», шля-
хи її обчислення.

Постановка завдання. Уточнення понятійно-ка-
тегоріального апарату щодо визначення міжнародної 
науково-технічної спеціалізації та методів її обчис-
лення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інду-
стріалізовані країни інвестують у науково-дослід-
ницькі і дослідницько-конструкторські роботи та 
людський ресурс, їх дослідники публікують науко-
ві статті, а індустрія виробляє продукти та послу-
ги. Усе це часто патентується та/або експортується. 
Але країни різняться значно за своїми виробничими 
структурами, схемами патентування НДДКР та нау-
ковою та технічною продукцією. Кожна країна фоку-
сує зусилля на певному числі технологій та галузей. 
Великі економіки (як економіка США, Японії або Ні-
меччини) мають тенденцію до прояву економічної та 

технологічної активності в усіх галузях, але навіть 
ці країни мають сильнішу позицію в певних галузях 
та технологіях, порівняно з іншими галузями. Кон-
центрація зусиль НДДКР у певних регіонах або кра-
їнах доволі часто викликана об’єктивними причина-
ми. Абсолютна спеціалізація НДДКР призводить до 
зменшення подрібнення та дуплікації та до більшої 
конкурентоспроможності. Ця ідея має певні недолі-
ки, але залишається доволі актуальної, тому часто 
те, що називається «науково-технічною (НДДКР) 
спеціалізацією», є концентрацією.

В українській та російській економічній літерату-
рі науково-технічна спеціалізація розглядається як 
форма розподілу між країнами, яка заснована не на 
зростанні концентрації національного виробництва, 
а на розвитку і використанні світових досягнень на-
уки та техніки. Проте в англомовній економічній 
літературі виділяється два значення «науково-тех-
нічної спеціалізації», оскільки в теорії та практиці 
економіки та інновацій термін «науково-технічна 
спеціалізація» має різні значення, і не має нічого 
спільного з абсолютною спеціалізацією, і відноситься 
до відносної спеціалізації [1, c.3]. У базовому значен-
ні це підхід до аналізу сильних та слабких сторін на-
уково-технічного розвитку країни відносно до інших 
країн світу. Цей підхід був поширений в останніх до-
слідженнях ERAWATCH (Інформаційна платформа 
Європейської Комісії з європейський, національних 
та регіональних досліджень, інформаційних систем 
та політик), де була розрахована не тільки відносна 
науково-технічна спеціалізація, але й відносна спеці-
алізація згідно до урядового асигнування, бізнес ви-
трат на НДДКР та торгівлі [2, c. 5-11]. 

Розглянемо докладніше концепцію відносної спе-
ціалізації. Концепція (економічної) спеціалізації за-
кладена в теорії торгівлі. Теорія торгівлі припускає, 
що економіки спеціалізуються згідно до їх відносних 
переваг та технологічних або факторних надлишків. 
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У довгостроковому періоді теорія зростання перед-
бачає зменшення спеціалізації згідно із тенденцією 
конвергенції прибутків через вирівнювання фактор-
ної продуктивності. Усі ці теорії розглядають абсо-
лютну спеціалізацію. 

Існує декілька варіантів розрахунків рівня між-
народної спеціалізації країни. Більш поширеним в 
російській та українській економічній літературі є 
використання коефіцієнту відносної експортної спе-
ціалізації (Квес) і експортну квоту виробництва у га-
лузі, що відносяться до основних покажчиків рівня 
міжнародної спеціалізації галузі. Квес розраховуєть-
ся за формулою:

Ес
ЕоKвес =

Сектор фінансування Виконавчий сектор Результати
Уряд
Торговельно-
промислові 
підприємства
Закордонні інвестиції
Інші

GERD:
− BERD
− GvERD
− HERD
− PNPRD

Продукція
Патенти
Публікації

Спеціалізація
Класифікація (структура):
−за сферою науки;
−за соціально-економічною 
спрямованістю;
−за видом галузі;
−за типом дослідників і т. д.

Територіально:
− світова;
− групи країн;
− регіону;
− країни.

Покажчики:
−відносна частка у світі;
−виявлені порівняльні 
переваги;
−ВППП і т. д.

,         (1)

де Ео – питома вага товару (сукупність товарів 
галузі) в експорті країни; Ес – питома вага това-
ру (товарів-аналогів) у світовому експорті [3, c. 42-
44]. За допомогою К

вес
 можна в першому наближен-

ні визначити коло товарів і відповідно галузі, що 
є міжнародноспеціалізованими для даної країни. 
Чим вищим (більше 1) співвідношення на користь 
національної структури експорту за певними това-
рами чи групою товарів, тим більшою є міжнарод-
на спеціалізація відповідної галузі. І навпаки, чим 
нижче таке співвідношення (менше 1), тим менше 
відповідні товари і галузі є міжнародноспеціалізо-
ваними. Експортна квота свідчить про те, в якій 
мірі національна промисловість, окремі її галузі 
орієнтуються на зовнішні ринки, й одночасно пока-
зує ступінь відірваності останніх від національного 
ринку. Збільшення експортної квоти у виробництві 
свідчить про інтенсифікацію міжнародних зв’язків 
промисловості в одному напрямі – до іноземних спо-
живачів і про підвищення конкурентоспроможності 
міжнародноспеціалізованої продукції. Інший аспект 
якісної сторони міжнародної спеціалізації виробни-
цтва пов’язаний із широтою номенклатури това-
рів, що поставляються на зовнішні ринки. Швид-
ке розширення номенклатури експорту є а цілому 
свідченням міжнародної де спеціалізації країни, а 
скорочення номенклатури робить більш чітким екс-
портний профіль. Проте такий висновок потребує 
уточнень. Якщо розширення номенклатури експор-
ту відбувається за рахунок міжнародноспеціалізова-
них виробів і частка останніх у вивозі зростає, то 
фактично відбувається підвищення рівня міжнарод-
ної спеціалізації виробництва. Розширення номен-
клатури за рахунок неспеціалізованих видів виробів 
викликає зворотні результати [3, с. 46]. Розраху-
нок міжнародної науково-технічної спеціалізації 
за допомогою використання коефіцієнту відносної 
експортної спеціалізації є можливим лише у тому 
випадку, якщо обчислюється спеціалізація з вироб-
ництва науково-технічної продукції за обсягами її 
експорту, проте такий підхід не допомагає встано-
вити рівень науково-технічної спеціалізації країни.

Як було зазначено вище, серед західних вче-
них науково-технічна спеціалізація досліджується 
як відносна спеціалізація та являє собою підхід до 
аналізу сильних та слабких сторін науково-техніч-
ного розвитку країни, окремо розглядаючи наукову 
спеціалізацію та технічну спеціалізацію. Тому біль-
шість зхідних вчених та дослідників користуються 
формулою Баласса або Індексом Баласса «виявлених 
порівняльних переваг» – RCA (the Balassa index of 
“revealed Comparative Advantage»), що був впро-
ваджений у 1965 р. Цей індекс дозволяє вимірити 
відносну експортну продуктивність країни та галу-
зі, яка визначається як частка країни у світовому 

експорті продукту, поділену на загальний світовий 
експорт: 

∑∑= )//()/( ,, ajaijij XxXxRCAi ,     (2)

де RCA
ij
 – коефіцієнт виявлених порівняльних 

переваг, x
ij
 – експорт продукту j з країни i, X

i
 – за-

гальний експорт країни i, x
aj
 – загальний експорт 

продукції j із регіону a, X
a
 – загальний експорт з ре-

гіону a [4]. Згідно до цього індексу країна демонструє 
порівняльні переваги при торгівлі товаром, значення 
індексу для якого більше 1. це свідчить про те, що 
експорт товару є вищим, ніж очікуваний згідно до 
даних щодо його попиту на нього в загальному обсязі 
всього регіону. І хоча основа обчислення до сьогодні 
залишається незмінною, на її основі було створено 
більш нову варіацію індексу, що відповідає сучасним 
економічним реаліям. 

Перевага цього методу перед попереднім полягає 
в тому, що його можна використовувати в інновацій-
ній економіці, у тому числі для аналізу частки кра-
їни у патентах за класами патентів (для визначення 
технологічної спеціалізації) та частки публікацій за 
сферами та країнами (наукова спеціалізація) порів-
няно із загальною кількістю. Покажчик, який був 
створений аналогічно до RCA називається покажчи-
ком «виявлених патентних/публікаційних переваг» 
– RPA (revealed patent/publication advantage»). Тор-
гівля товарами пов’язана із економічними порівняль-
ними перевагами, проте RCA не є прямим покаж-
чиком економічних порівняльних переваг, оскільки 
патенти і публікації мають іншу природу за товар, 
яким торгують. Патенти та публікації поєднують у 
собі знання. Таким чином RCA відображає зміни у 
сфері технологічного та наукового знання за певний 
період часу. Технологічне та наукове знання мають 
кумулятивну природу, хоча із часом можуть застарі-
вати. Отже, RCA показує не загальний стан науково-
го або технічного знання, а надбання та втрати у цій 
сфері. Використання цих покажчиків призводить 
до так званої «характеристик відносної спеціаліза-
ції» або «матриць», які надають інформацію щодо 
відносної ефективності країни та її порівняльних 
переваг [1, c. 7]. Так, наприклад, доктор філософії 
А.Кліткоу та А.Калодіс (член ERAWATCH Network 
Management Committee) використовують саме такий 
підхід для у своєму дослідженні, присвяченому схе-
мам технічної та наукової спеціалізації, а також еко-
номічній продуктивності у Норвегії, засновуючись на 
таких покажчиках, як наукова (R&D) спеціалізація, 
наукові публікації та економічна спеціалізація [5].

Хоча деякі вважають його недостатньо адекватним 
та таким, що не дає повної уяви про стан наукової 
спеціалізації країни. Так, у своєму дослідженні, при-
свяченому покажчикам наукової продуктивності, У. 
Шмох, Т. Шуберт та інші [6] користуються не лише 
такими «одновимірними» покажчиками, як кількість 
публікацій, але й вводять такі покажчики, як кіль-
кість докторів філософії, внесок до інфраструктури 
наукового співтовариства і т. д. В цілому такий підхід 
є доволі гнучким, адже дозволяє висвітлювати саме 
необхідну сторону проблеми, додаючи певні фактори 
(бібіліометричні, соціо-економічні тощо), як зробили 
у своєму дослідженні І. Гомез, М. Бордонс та інші для 
того, щоб порівняти наукову та технологічну продук-
тивність різних регіонів Іспанії [7].

Слід зазначити, що важливим фактором науко-
во-технічної спеціалізації країни є джерела фінан-
сування. В українських та російських економічних 
школах зазвичай це питання не досліджується, що 
пов’язано із обмеженістю джерел фінансування 
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НДДКР на пострадянському просторі, 
до яких відноситься державне (урядо-
ве) фінансування та іноземні інвести-
ції. У західній економічній літературі 
зазвичай виділяють декілька голо-
вних джерел:

– GERD (gross domestic expenditure 
on R&D) – частка ВВП, що витрача-
ється на НДДКР;

– BERD (business enterprise 
expenditure on R&D) – витрати торгі-
вельно-промислових підприємств на 
НДДКР;

– GvERD (government expenditure 
on R&D) – витрати уряду на НДДКР;

– HERD (Higher-education 
expenditure on R&D) – витрати вищих 
навчальних закладів на НДДКР;

– PNPRD ( R&D expenditure in the private non-
profit sector) – витрати на НДДКР у приватному не-
комерційному секторі.

Докладніше схема існування, фінансування та ре-
алізації науково-технічної спеціалізації країни мож-
на побачити на рис. 1, де зображені опори системи 
НДДКР із акторами та результатами, важливі риси 
покажчиків спеціалізації (можливі класифікації, 
критерії та мірила).

Для обчислення відносної спеціалізації за бю-
джетним асигнуванням та витратами на НДДКР 
(GBAORD), часткою ВВП, що витрачається на 
НДДКР (BERD), публікаціями та патентами, вико-
ристовують методику відносних порівняльних пере-
ваг, згідно до формули Баласса: 

∑ ∑ ∑= )}//()/ln{(*100 kiAkikAkiiAkAkithRCAki    (3)

де Aki – це кількість (інвестицій, публікацій, па-
тентів тощо) країни «k» у сфері «і», при чому ця 
сфера визначається соціально-економічними пара-
метрами, секторами діяльності, галузями науки або 
класами патентів, відповідно [1, c. 5-6]. Логарифміч-
на трансформація концентрує дані навколо нуля, а 
логарифмічний тангенс, помножений на 100 обмеж-
ує значення покажчика RCA у діапазоні від -100 до 
+100. Позитивне значення для сфери «і» вказує на 
те, що ця сфера має ця сфера має більше значен-
ня для країни, ніж для всієї світової економіки. Не-
гативне значення свідчить про те, що спеціалізація 
країни А нижче середнього значення. Якщо значен-
ня покажчика А знаходиться близько 0, при цьому 
неважливо чи є це значення додатним чи від’ємним, 
то спеціалізація позначається як «середня світова».

Проте така система обчислення рівню спеціаліза-
ції має і певні недоліки, які ми розглянемо докладні-
ше на прикладі арабського регіону, який має доволі 
малу частку зареєстрованих патентів, що пов’язують 
із низьким рівнем освіти [8, c. 26]. Проте деякі вче-
ні підкреслюють значну частку наукових публікацій 
цього регіону, що, на їх думку, свідчить про «інсти-
туціональні недоліки наукових систем арабських 
країн,» коли патентування винаходу є дещо склад-
нішим порівняно із публікацією наукової статті [9].

Висновки з проведеного дослідження. Міжна-
родна науково-технічна спеціалізація являє собою 
відносну спеціалізацію, в теоретичному аспекті це 
форма розподілу між країнами, яка заснована не на 
зростанні концентрації національного виробництва, 
а на розвитку і використанні світових досягнень на-
уки та техніки, а в практичному є підходом до ана-
лізу сильних та слабких сторін науково-технічного 
розвитку країни відносно до інших країн світу. Тому 
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Рис. 1. Концептуалізація науково-технічної спеціалізації [1, c. 5]

стандартна формула для обчислення ступеню спеці-
алізації країни не є повністю адекватною для вико-
ристання у випадку обчислення науково-технічної 
спеціалізації країни. Проте покажчик «виявлених 
патентних/публікаційних переваг» (RPA), заснова-
ний на Індексі Баласса «виявлених порівняльних пе-
реваг» (RCA) дозволяє аналізувати частки країни у 
патентах за класами патентів (для визначення техно-
логічної спеціалізації) та частки публікацій за сфе-
рами та країнами (для визначення наукової спеціа-
лізації) порівняно із загальною кількістю, а також 
впроваджувати власні покажчики для отримання до-
даткової інформації.
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Постановка проблемы. Процесс перехода эконо-
мики свободной конкуренции в монополистическую 
стадию ещё в начале XX века затронул проблему 
поиск различных вариантов государственного кон-
троля над экономикой, усиления экономической 
роли государства, что в свою очередь повлияло на 
возникновение институционализма. В качестве 
предмета своего анализа он выдвигает как эконо-
мические, так и неэкономические проблемы соци-
ально-экономического развития. Одной из проблем 
является регулирование процессов международной 
инвестиционной деятельности, которая является 
важной составляющей эффективного функциониро-
вания экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Работы таких ученых, как Т.Б. Веблен, У.К. Мит-
челл, Джон Р. Коммонс, посвящены введению в эко-
номику понятия «институты». Р. Коуз и Д. Норт 
рассматривали в своих работах неонституционализм. 
Отдельные аспекты международного регулирования 
инвестиционных отношений исследовали такие учё-
ные, как А.Г. Богатырёв, А.В. Воропаев, Н.Г. Доро-
нина, И.И. Дюмулен, Г.К. Дмитриева, М.С. Евтеева, 
А.С. Баскин, Л.Л. Игонин.

Постановка задачи. На основе изложенного ма-
териала можно определить основные задачи данной 
работы: исследовать понятие «институционализм» 
и истоки его возникновения, рассмотреть теорию 
Дугласа Норта как родоначальника «неоинституци-
онализма», проанализировать уровни и формы регу-
лирования международной инвестиционной деятель-
ности, инвестиционные институты.

Изложение основного материала исследования. 
Институционализм является одним из направлений 
в экономической науке, исследующим политическую 
организацию общества, а именно такие институты, 
как право, мораль, государство, обычаи, нравы и т. д.

Неоклассическая теория анализирует рынок со-
вершенной конкуренции. Такого рынка в действи-
тельности никогда не существовало. Он изучает 
равновесную экономику, тогда как в действительно-
сти равновесие (статика) –это лишь момент эконо-
мической динамики, экономического развития. Эко-
номическая динамика предполагает неравновесную 
экономику. Без равновесия нет эффективности, без 
неравновесия нет экономического роста.

На базе критики неоклассицизма возник инсти-
туционализм. Институционализм зародился в Со-
единенных Штатах, но корнями своими уходит в 
сложившиеся в прошлом веке в Германии новую 
историческую и социальную школы. Объект исследо-
вания институционалистов – институты: право, мо-
раль, государство, обычаи, нравы и т. д. Основатель 
направления Т. Веблен выступил с критикой нега-
тивных сторон капитализма (паразитизм и расточи-
тельство в потреблении, стремление к монополизму), 
предсказал менеджериальную революцию (возвыше-
ние роли управляющих), повышение роли науки в 
развитии общества. Дж. Коммонс решающую роль 
отводил правовому регулированию экономических 
отношений, вместе с У. Митчеллом стоял у истоков 
системы социального страхования США. Последний 
внес огромный вклад в соединение экономической 
теории со статистикой и математикой, первым за-
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нялся эмпирическим анализом и прогнозированием 
экономических циклов. Институционалисты внесли 
большой вклад в изучение структуры рынка, его мо-
делей, в анализ социальных процессов, в обоснова-
ние курса на социальное партнерство. Институцио-
нальный анализ позволил разработать теорию стадий 
экономического роста (У. Ростоу и др.), где в основу 
периодизации общественного прогресса положено 
развитие производительных сил, а не смена отно-
шений собственности, как в учении об общественно-
экономических формациях. В конечном итоге были 
выделены три крупные стадии в развитии человече-
ского общества: доиндустриальное (аграрное), инду-
стриальное и постиндустриальное общество, в кото-
ром производство превращается в технологическое 
приложение науки.[1].

В конце 1980-х–начале 1990-х годов американ-
ский ученый Дуглас Норт, ставший впоследствии 
лауреатом Нобелевской премии по экономике, опу-
бликовал целую серию работ, имеющих непосред-
ственное отношение к обоснованию роли и принципов 
функционирования организаций. По мнению Норта, 
рынок – это сложное и неоднозначное явление. Он 
представляет собой структуру, охватывающую раз-
личные институты: законы, правила игры и, что 
наиболее важно, определенные кодексы поведения, 
типы отношений и связей. Институты, согласно Д. 
Норту, – это набор правил, процедура соответствий, 
моральное и этическое поведение индивидуумов в 
интересах максимизации дохода. Институты – это 
разработанные людьми формальные (законы, кон-
ституции) и неформальные (договоры и добровольно 
принятые кодексы поведения) ограничения, а также 
факторы принуждения, структурирующие их взаи-
модействие. Все вместе они образуют побудительную 
структуру общества и экономики. Институциональ-
ное развитие экономики происходит под влиянием 
взаимодействия между институтами и организаци-
ями, когда первые определяют «правила игры», а 
вторые являются «игроками». Новые институты, со-
гласно Д. Норту, появляются, когда общество усма-
тривает возможность получения дохода, который не 
может быть получен в условиях сложившейся инсти-
туциональной системы. Иными словами, если про-
изводственные факторы предоставляют возможность 
увеличения дохода, а институциональные этому пре-
пятствуют, то велики шансы возникновения новых 
институтов.

Д. Норт показал, что организационные факторы 
играют более важную роль, чем технические, по-
скольку ведут к изменению институтов, которые, в 
свою очередь, оказывают существенное влияние на 
развитие экономики. Технические изменения и дру-
гие считающиеся важными факторы экономическо-
го развития рассматриваются Д. Нортом как недо-
статочные: являясь составляющей процесса роста, 
сами по себе они не могут его объяснить. Ключом 
к экономическому росту является эффективная орга-
низация экономики. В своих работах Д. Норт ставит 
фундаментальный вопрос: почему некоторые страны 
богаты, а другие – бедны. И отвечает: «Институты 
создают базовые структуры, с помощью которых 
люди на протяжении всей истории добились порядка 
и таким образом снизили степень своей неуверенно-
сти. Используя технику, они определяют стоимость 
операций и преобразований и, следовательно, рента-
бельность и обоснованность экономической активно-
сти» [2].

Международная инвестиционная деятельность, 
играя ключевую роль в системе современных миро-

хозяйственных связей и имея значительный потен-
циал влияния (как положительного, так и отрица-
тельного) на экономическое развитие, должна быть 
регулируемой на национальном, международном 
и наднациональном уровнях. Такое регулирование 
может осуществляться посредством совокупности 
специальных правовых, административных, эконо-
мических и социально-психологических методов, и 
некоторых инструментов стимулирования и ограни-
чения (рис. 1).
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Рис. 1. Схема регулирования
инвестиционной деятельности

Правовые методы реализуются через систему 
гражданского и процессуального права.

Административные методы юридически опреде-
ляют хозяйственную субъектность, регламентирую-
щих вопросы собственности, процедуры разрешения 
споров в судебном порядке. Экономические методы 
реализуются через систему дотаций, кредитов, осу-
ществление фискальной политики. Социально-пси-
хологические методы ориентированы на формирова-
ние и развитие той или иной идеологии, воспитание 
соответствующего типа менталитета граждан и обще-
ства в целом посредством организационно оформлен-
ных институтов.

Между методами регулирования международной 
инвестиционной деятельности является очевидная 
взаимосвязь. Все они так или иначе оформлены в 
конкретных нормативно-правовых документах. Их 
эффективность зависит от длительности существова-
ния соответствующей нормативно-правовой базы, от 
совершенства правовых методов регулирования.

Анализ различных систем регулирования между-
народной инвестиционной деятельности на нацио-
нальном уровне показывает, что формируются они 
двумя путями: через принятие единого акта, регули-
рующего допуск иностранного капитала в экономику 
страны; через разработку тех или иных правовых ак-
тов, регулирующих различные аспекты иностранной 
инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти [3].

Инвестиционные институты представлены хозяй-
ствующими субъектами (или физическими лицами), 
которые осуществляют деятельность на рынке ценных 
бумаг как исключительную, т. е. не допускается ее 
совмещение с другими видами деятельности. К инве-
стиционным институтам относят определенные виды 
специальных финансово-кредитных институтов (инве-
стиционные банки первого вида, инвестиционные ком-
пании и фонды), а также фондовые биржи, инвестици-
онных брокеров, дилеров, консультантов и др. [4].

Многостороннее регулирование международных 
инвестиционных процессов, связанных с иностран-
ным частным инвестированием, получило закре-
пление во многих документах ООН и других меж-
дународных организаций. В декабре 1974 г. была 
принята Хартия экономических прав и обязанностей 
государств. В соответствии с ней каждое государство 
вправе свободно распоряжаться своими ресурсами, 
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контролировать и регулировать иностранные инве-
стиции в своих интересах.

В марте 1965 г. в Вашингтоне была подписана 
Конвенция о разрешении инвестиционных споров. 
Цель Конвенции – создание специального междуна-
родно-правового института по разрешению инвести-
ционных споров между государствами и частными 
лицами других государств.

Кроме того, важнейшим источником системы ре-
гулирования международных инвестиционных про-
цессов, являются договоры и соглашения об ино-
странных инвестициях, соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Ими охватывается около 
87% мировых ПИИ.

Важную роль в регулировании процесса между-
народной инвестиционной деятельности играют ряд 
международных организаций, которые успешно уже 
функционируют на протяжении длительного време-
ни. Существует ряд международных инвестицион-
ных институтов (рис. 2).

Международные 
инвестиционные институты

Всемирный банк

Международный банк 
реконструкции и развития 

Международная 
ассоциация развития

Международная 
финансовая корпорация

Международное агентство 
гарантирования инвестиций

Международный центр по 
урегулированию споров

Европейский банк 
реконструкции и развития

Деловой банк

Банк развития

Рис. 2. Международные инвестиционные институты

Инвестиционные приоритеты Всемирного банка 
в отраслевом отношении: промышленность, сельское 
хозяйство, здравоохранение. 90% займов предус-
матривают оказание технической помощи, которая 
включается в категорию инженерно-конструктор-
ских услуг, в том числе анализ технической осуще-
ствимости проекта и непосредственно проектировка. 
Также оказывается административно-организацион-
ная помощь, предусматривающая оценку принятой 
инвестиционной политики, оценку организационных 
структур, содействие в руководстве проектом, техни-
ческую подготовку специалистов.

В настоящее время основной целью Международ-
ного банка реконструкции и развития (МБРР) являет-
ся помощь государствам-заемщикам в снижении уров-
ня бедности и повышении уровня жизни посредством 
стимулирования устойчивого развития и инвестиций 
в население. Средства банка предоставляются сугубо 
на нужды, оговоренные в договоре, после тщательной 
проверки проекта под государственные гарантии.

Деятельность Международной ассоциации раз-
вития (МАР) схожа с деятельностью МБРР, но она 
предоставляет кредиты на высокольготных услови-
ях. Фонды этой организации формируются за счет 
взносов стран-членов, а также за счет отчислений от 
прибыли МБРР.

Международная финансовая корпорация (МФК) 
помимо собственных средств (взносы членов) имеет 
возможность привлекать ресурсы международных 
банков, которые кредитуют проекты по линии МФК 
по относительно низким ставкам (7-8%).

Многостороннее агентство по гарантированию ин-
вестиций (МАГИ) было основано для предоставления 

иностранным инвесторам, осуществляющим инве-
стиции в развивающиеся государства-члены МАГИ, 
гарантий от убытков, связанных с некоммерчески-
ми, или политическими, рисками. Агентство также 
оказывает услуги в целях содействия в привлечении 
инвестиций.

Единственной нефинансовой организацией Группы 
Всемирного Банка является Международный центр по 
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 
Его задача состоит в урегулировании споров посред-
ством примирения или арбитража в соответствии с 
Конвенцией по урегулированию споров между госу-
дарствами и подданными других государств.

В свою очередь, Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) имеет два департамента: Деловой 
банк и Банк развития. Деловой банк финансирует 
проекты частных и приватизированных предпри-
ятий. Банк развития финансирует проекты содержа-
ния и развития рыночной инфраструктуры в государ-
ствах Центральной и восточной Европы, СНГ. Спектр 
услуг банка включает финансирование программ и 
проектов содействия акционированию предприятий. 
Около 60% финансовых средств направляется на раз-
витие частного сектора. Объем выделенных средств 
на финансирование, как правило, не превышает 35% 
стоимости инвестиционного проекта.

Получение финансовой поддержки от вышепере-
численных инвесторов предполагает обширные ис-
следования условий и результатов осуществления 
проектов. Эти исследования сводятся к анализу эко-
номической, технической, организационной, соци-
альной, экологической, финансовой и иных состав-
ляющих аспектов реализации проекта.

Экономический анализ призван определить спо-
собности данного проекта к достижению целей, стоя-
щих перед национальной экономикой: есть ли другие 
пути их достижения с более низкими затратами и 
таким же результатом. Экономическая эффектив-
ность проекта оценивается применительно к кон-
кретной цели по его результату. Анализ технических 
аспектов предполагает изучение проектно-сметной 
документации и графика выполнения этапов работ, 
то есть соответствуют ли они масштабам проекта и 
срокам его реализации. Анализ организационный 
аспектов предусматривает оценку компетентности 
управленческого персонала и соответствия органи-
зационной структуры задачам реализации проекта. 
При анализе социальных аспектов оценивают, в ка-
кой степени проект учитывает социально-культур-
ный, демографические и другие особенности.

Экологическая оценка проводится с целью опре-
деления возможного влияния проекта на природный 
комплекс и изменение окружающей среды, при этом 
важным является экологическая оптимизация про-
екта. Как правило, требуется количественная оценка 
затрат (единовременных и текущих), которые необ-
ходимы для достижения заданных государственных 
нормативов.

Финансовый анализ проводится на основе изуче-
ния представленного финансового отчета (прогнозно-
го) и отчета о прибылях и убытках. Конечная цель 
– оценка эффективности и рентабельности проекта 
и вероятности его осуществления в установленные 
сроки [5].

Рассматривая глобальные потоки прямых ино-
странных инвестиций, можно отметить, что они 
выросли на 11% и по итогам 2013 года составили 
1,46 трлн. долл. Таким образом, приток ПИИ почти 
достиг докризисных уровней и оказался выше, чем 
ожидался по прогнозам еще полгода назад (рис. 3).



75ауковий вісник Херсонського державного університетуН

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2005-… 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рис. 3. Глобальный приток ПИИ 2005–2013 гг., 
трлн. дол. [6]

Второй год подряд большая часть мирового пото-
ка ПИИ достается развивающимся странам, а доля 
развитых находится на исторически низких уров-
нях. В этом году в развивающиеся страны пришло 
$759 млрд. (52%) ПИИ, в развитые – $576 млрд, в 
страны с переходной экономикой – $126 млрд. При-
чем, в 2013 году прирост ПИИ отмечают во всех трех 
группах стран.

39% 

52% 

9% Развитые страны 

Развивающиеся страны 

Страны с переходной 
экономикой 

Рис. 4. Распределение притоков ПИИ
между группами стран

Таблица 1
ПИИ в основные регионы в 2011-2013 гг.,

млрд. дол.

Регион 2011 2012 2013
Изме-
нения 

2012/2013

Мир 1691 1317 1461 11

Развитые страны 866 516 576 12

Европа 521 236 296 25

Северная Америка 267 211 223 6

Развивающиеся страны 729 715 759 6

Африка 46 53 56 7

Латинская Америка и 
Карибы 242 250 294 18

Азия 439 409 406 -1

Страны с переходной 
экономикой 96 87 126 45

Как видно из таблицы, прирост в развитые стра-
ны составил 12%, но внутри этой группы картина 
неоднозначная. С одной стороны на $100 млрд. сум-
марно выросли поступления в такие страны, как 
Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Люксембург, ко-
торые в прошлом году сократились на $169 млрд. 
Также почти в 5 раз вырос приток ПИИ в Германию 
(до $32 млрд), на 37% в Испанию (до $37 млрд), на 
61% в Японию. Но с другой стороны, притоки ПИИ 
в США, Австралию, Норвегию, Францию и еще 14 
стран Евросоюза ощутимо снизились. Шестипроцент-
ный прирост ПИИ в Северной Америке обеспечили 
поступления прямых инвестиций в Канаду (+46% до 
$64 млрд).

В группе развивающихся стран тоже нет единой 
динамики. Второй год подряд наращивают ПИИ 
страны Африки и Латинской Америки, в Азии же 
объем поступлений сохраняется примерно на одном 
уровне и этот регион остается крупнейшим получате-

лем ПИИ в мире. Китай продолжает сокращать свое 
отставание от США и по итогам 2013 года приток 
ПИИ составил $127 млрд. против $159 млрд. соот-
ветственно. Единственный регион в Азии, который 
понес потери – Ближний Восток. Политическая не-
стабильность в некоторых странах вынуждает ин-
весторов уходить и из относительно благополучных 
Турции и Саудовской Аравии, что привело к сокра-
щению притоков ПИИ на 15% (до $11 млрд) и 19% 
(до $9,9 млрд) соответственно. В целом объем ПИИ 
в страны Ближнего Востока сократились по итогам 
2013 года на 18% и составили $38 млрд.

В странах Латинской Америки прирост объемов 
прямых иностранных инвестиций отмечается четвер-
тый год подряд. Приток ПИИ вырос на 18% и соста-
вил $294 млрд. И если в предыдущие годы отмечался 
интерес инвесторов к странам Южной Америки, то 
в 2013 году он сместился на государства Централь-
ной Америки и Карибского бассейна, где основными 
получателями инвестиций стали Мексика и Британ-
ские Виргинские Острова. Приток ПИИ в мексикан-
скую экономику во многом обеспечили поступления 
от сделки между крупнейшей в мире пивоварней AB 
InBev и мексиканской Grupo Modelo, сумма которой 
составила $18 млрд. Рост ПИИ на 38% Британским 
Виргинским Островам обеспечила покупка Роснеф-
тью ТНК-ВР, которая принадлежала компании, за-
регистрированной на этих островах.

Снижение объемов ПИИ в страны Южной Амери-
ки объясняется падением цен на сырьевые товары, 
которые в течение трех лет поддерживали рост по-
ступлений в регион.

Поступления ПИИ в африканские страны вырос-
ли на 7% – до $56 млрд, но основными получате-
лями здесь стали две страны: ЮАР и Мозамбик. На 
которые суммарно пришлось $17 млрд. прямых ино-
странных инвестиций. Уже не первый год отмечает-
ся уход инвесторов из Нигерии, на низких уровнях 
поступления инвестиций и в Анголу, хотя всего не-
сколько лет назад эти страны были основными полу-
чателями ПИИ в Африке. Нестабильность в Египте 
и других странах Северной Африки вынудили инве-
сторов покинуть этот регион. В странах с переходной 
экономикой, к которым ЮНКТАД относит все госу-
дарства СНГ и Юго-Восточной Европы, небывалый 
всплеск инвестиционной активности – +45% по ито-
гам года и в сумме объем ПИИ достиг $126 млрд. Ос-
новной получатель в этом регионе – Россия, которая 
по итогам 2013 года стала третьей страной в мире 
– получателем ПИИ (+83% до $94 млрд).

Выводы из проведенного исследования. Из ука-
занного выше можно сделать выводы, что институ-
ционализм является направлением социально-эко-
номических исследований, которое рассматривает 
политическую организацию общества как комплекс 
различных объединений граждан – институций. Ос-
новной предпосылкой возникновения институцио-
нализма была критика неоклассицизма, который, 
по мнению критиков, изжил себя. Веблен выступал 
основатель такого направления, как институцио-
нализм. Многие экономисты, ученые исследовали 
данное направление, на его базе было разработано 
множество теорий и учений. Особое внимание инсти-
туционализму уделял американский ученый Дуглас 
Норт, который разработал теорию новой институци-
ональной экономики. Он выделял значительную и 
главную роль институциональных структур в разви-
тии экономических процессов страны. На основе зна-
чимости институционализма в экономике были рас-
смотрены формы, уровни и методы регулирования 
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такой экономически необходимой сферы, как между-
народная инвестиционная деятельность. Выделяют 
наднациональный, международный и национальный 
формы регулирования международной инвестицион-
ной деятельности, также существуют правовые, ад-
министративные, экономические и социально-психо-
логические методы регулирования. Рассматривается 
деятельность инвестиционных институтов, которые 
представляют собой виды специальных финансово-
кредитных институтов (инвестиционные банки пер-
вого вида, инвестиционные компании и фонды), а 
также фондовые биржи, инвестиционных брокеров, 
дилеров, консультантов и др. В регулировании меж-
дународной инвестиционной деятельности большую 
роль играют международные инвестиционные инсти-
туты, международные соглашения, организации. Не-
однозначная ситуация сложилась за последние годы 
в движении глобальных потоков ПИИ. С одной сто-
роны, приток ПИИ в 2013 году достиг докризисный 
уровень, с другой – прослеживается уже второй год 
тенденция потока ПИИ в страны развивающиеся, в 
то время, как в развитые страны потоки ПИИ со-
ставляют на 13% ниже. Суммарно выросли посту-
пления в Бельгию, Ирландию, Нидерланды, но при 

этом ощутимо снизились ПИИ в США, Австралию, 
Норвегию. Также не существует единой динамики в 
развивающихся странах. Четвёртый год подряд от-
мечается прирост объёмов прямых иностранных ин-
вестиций в странах Латинской Америки, а в странах 
Южной Америки прослеживается спад. Таким обра-
зом, в 2014 году мы можем ожидать прирост гло-
бального притока ПИИ, но всё коренным образом бу-
дет зависеть от восстановления мировой экономики.
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Постановка проблеми. Сучасний етап функціону-

вання роздрібної торгівлі країн світу характеризу-
ється високим рівнем невизначеності умов зовніш-
нього середовища та супроводжується динамічними 
кардинальними структурними змінами, обумовле-
ними створенням та поширенням мережі Інтернет, 
впровадженням прогресивних інформаційних техно-
логій. Наслідком їх прояву став активний розвиток 
Інтернет-торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню сутності і характерних особливостей розви-

тку електронної комерції та Інтернет-торгівлі у сучас-
них умовах у своїх працях приділяли увагу іноземні 
автори, такі як Г. Дункан, В. Звасс, Д. Козьє, А. 
Саммер, Л. Стюарт, В. Тріз, а також вітчизняні на-
уковці, зокрема В.В. Апопій, Т.Г. Затонацька, А.О. 
Кантарович, Р.М. Лавренюк, М.В. Макарова, І.П. 
Міщук, Н.С. Меджибовська, В.Л. Плескач, В.О. Со-
болєв, Н.М. Тягунова, В.В. Царев, О.М. Юдін та інші.

Постановка завдання. Разом з тим на окрему 
увагу заслуговує визначення структурних характе-
ристик і тенденцій розвитку ринку Інтернет-торгівлі 
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різних країн світу, а також вивчення впливу особли-
востей поведінки споживачів на його специфіку, що 
і обумовило постановку завдання.

Виклад основного матеріалу дослідження. За да-
ними компанії Euromonitor, роздрібний товарооборот 
світу у 2012 р. становив 14,587 трлн. дол., що на 2% 
більше, порівняно з 2011 р. (у співставних цінах).

Обсяг ринку Iнтернет-торгівлі світу у 2012 р. 
становив 579,9 млрд. дол., збільшившись в 1,99 
рази, порівняно з 2007 р., та на 17,7%, порівняно з 
2011 р. (у співставних цінах). В результаті середній 
розмір покупки через мережу Iнтернет у розрахунку 
на одного споживача у 2012 р. складав 83 дол.

За результатами дослідження, проведеного 
Euromonitor у 2012 р. у 142 країнах світу, найбіль-
ший ринок Iнтернет-торгівлі, обсяг якого оцінено у 
187 млрд. дол., представлено у США. Це становить 
майже 30% загального обсягу продажу товарів через 
мережу Iнтернет у світі [1].

Другу позицію у рейтингу двадцяти найбільших 
ринків Iнтернет-торгівлі світу у 2012 р. займав Ки-
тай, третю – Великобританія (табл.1). За даними 
табл. 1, у рейтингу переважали європейські країни 
(13 позицій), на Західну Eвропу припадало 28,8% від 
загального обсягу ринку, Азійсько-Тихоокеанський 
регіон – 28,4%.

Розмір ринку Iнтернет-торгівлі є важливим по-
казником його розвитку, але також слід враховувати 
динаміку щорічних темпів приросту. 

Таблиця 1
Обсяги ринків Iнтернет-торгівлі країн світу

у 2012 р. [1]

№ Країна Обсяг ринку у 2012 р., 
млрд. дол.

1 США 186,942

2 Китай 75,322

3 Великобританія 54,737

4 Японія 54,640

5 Німеччина 32,021

6 Франція 29,705

7 Південна Корея 26,137

8 Бразилія 13,089

9 Росія 12,250

10 Канада 5,994

11 Нідерланди 5,752

12 Iталія 5,725

13 Австралія 5,153

14 Фінляндія 4,886

15 Польща 4,864

16 Норвегія 4,591

17 Швеція 4,518

18 Швейцарія 4,235

19 Данія 3,820

20 Туреччина 3,765

Найбільший темп зростання протягом 2007-
2012 рр. продемонстрував ринок Китаю з показ-
ником 101%. У рейтингу 20 країн світу за даним 
показником переважають країни, що розвиваються 
(табл. 2).

Незважаючи на загальну спільну рису – достат-
ньо інтенсивний розвиток протягом останніх років, 
ринки Інтернет-торгівлі країн світу є неоднорідними 
за своїми характеристиками щодо обсягу та структу-
ри, а також особливостей прояву поведінки спожива-
чів, їх смаків та переваг.

Таблиця 2
Темп приросту онлайн-продажу у країнах світу

за 2007-2012 рр., % [1]

№ Країна Темп приросту, %

1 Китай 101

2 Македонія 73

3 Єгипет 69,1

4 Мексика 43,2

5 Колумбія 41,9

6 Iндонезія 40

7 Боснія та Герцеговина 38,5

8 Туреччина 32,8

9 Аргентина 31,8

10 Нова Зеландія 29

11 Еквадор 28,4

12 Мальдіви 27,2

13 Шрі-Ланка 26,8

14 Сурінам 26,7

15 Беларусь 26,6

16 Iндія 25,7

17 Грузія 25,5

18 Угорщина 25,3

19 Азербайджан 24,9

20 Албанія 24,6

Дослідження показало, що споживачі як у розви-
нених країнах, так і тих, що розвиваються, проводять 
ретельну роботу перш ніж придбати товар онлайн, 
зокрема вивчають особливості товарів, порівнюють 
ціни на аналоги, з’ясовують, які умови придбання 
пропонує роздрібний торговець та який характер має 
його політика щодо повернення товарів.

Основним джерелом інформації виступають веб-
сайти, соціальні мережі та блоги. Так, 50% спожи-
вачів у Франції вивчають товари у магазинах перш, 
ніж придбати їх у мережі Інтернет, близько 75% спо-
живачів у Бразилії спілкуються у соціальних мере-
жах перед важливими покупками [2].

Значний відсоток споживачів довіряє спеціаль-
ним веб-сайтам (CSEs – так званим «інструментам 
порівняння покупок»), які збирають інформацію від 
роздрібних торговців та агрегують на окремій сторін-
ці результатів. Таким чином, складається рейтинг 
продавців, які пропонують найкращі товарні пропо-
зиції. Прикладом таких CSEs-сайтів у США є Google 
Shopping, Nextag, PriceGrabber, Франції – Cdiscount, 
Бразилії – Buscape [2].

На сучасному етапі розвитку ринку Інтернет-тор-
гівлі зростає роль мобільних телефонів (смартфонів) 
у здійсненні покупок.

Дослідження показало, що дев’ять з десяти влас-
ників мобільних телефонів у Бразилії та більше 50% 
у Великобританії використовують мобільні пристрої 
для вивчення пропозицій роздрібних торговців [2].

Протягом останніх років спостерігається посту-
пове перетворення сайтів роздрібних торговців на 
товарні енциклопедії з детальним описом товарних 
позицій, відгуками (оглядами). Наприклад, веб-сайт 
онлайн роздрібного торговця одягом Net-a-Porter є 
інтерактивним, він демонструє чисельні моделі, спе-
цифіку підбору потрібного розміру з урахуванням 
дизайну [2]. Редактори враховують усі особливо важ-
ливі думки відвідувачів сайту, відслідковують модні 
тренди і пропонують різні варіанти поєднання одягу. 
Споживачі також можуть отримати консультацію у 
радників зі сфери моди та пораду щодо формування 
гардеробу.
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Для контакту зі споживачами роздрібні торговці 
використовують соціальні мережі, але у різних на-
прямках. Наприклад, багато китайських роздрібних 
торговців заохочують споживачів писати відгуки піс-
ля придбання товарів, розуміючи, що це впливає на 
онлайн-продаж, а позитивні відгуки можуть забезпе-
чити збільшення обсягу реалізації товарів та послуг. 

Результати щорічного опитування більше ніж 11 
000 покупців в 11 країнах світу на чотирьох континен-
тах, проведеного у 2012 р. компанією PwC, показали 
певні відмінності у поведінці онлайн-покупців. Зокре-
ма, якщо у Китаї 70% респондентів робили покупки 
онлайн принаймні один раз на тиждень, то у США та 
Великобританії цей показник становив 40%, Нідерлан-
дах, Франції та Швейцарії – близько 20% [3]. 

Споживачі мають різні смаки та переваги щодо 
електроніки та одягу, в той же час ці дві категорії 
домінують в обсягах онлайн-продажу в усіх країнах 
світу (табл. 3).

Як відомо, одяг та взуття належать до специфіч-
них товарних категорій, придбання яких в Інтер-
нет-магазинах має високий ступінь ризику у підборі 
необхідного розміру. На розвинених ринках, таких 
як Японія та Німеччина, онлайн – роздрібні торговці 
намагаються нівелювати цей недолік і пропонують 
приміряти одяг на віртуальних моделях, роздивля-
тися їх з усіх кутів, а також забезпечують своєчасну 
доставку та повернення або за невелику плату, або 
безкоштовно.

Конкуренція на ринках Інтернет-торгівлі країн 
світу має характер фрагментації. На кожному з трид-
цяти найбільших ринків на 50 роздрібних торговців 
припадає 80% продажу товарів онлайн [2].

Піонерами на ринку Інтернет-торгівлі були 
суб’єкти підприємницької діяльності, які здійсню-
вали продаж товарів та послуг виключно онлайн. 
Це забезпечило їм лідерські позиції і на теперіш-
ньому етапу розвитку на 26 з 30 ринків (крім Бра-
зилії, Чилі, Швейцарії, Нової Зеландії). Виключно 
онлайн –роздрібні торговці утримують свої позиції, 
щорічно збільшують свою середню ринкову частку 

на 2%, незважаючи на агресивні стратегії експансії 
мультиканальних роздрібних торговців. Компанія 
Amazon є провідним онлайн роздрібним торговцем 
на 9 ринках (8 з яких є розвиненими), демонструю-
чи стратегію агресивної міжнародної експансії про-
тягом останньої декади та здатність швидко отриму-
вати послідовників.

Як було зазначено вище, ринки Інтернет-торгівлі 
країн світу мають свої характерні особливості щодо 
обсягу, структури та стадії розвитку.

За допомогою Індексу глобальної роздрібної Ін-
тернет-торгівлі (GRECI) відповідні ринки 30 країн 
світу поділено на три групи [2]:

– ринки, які сформовані і продовжують зроста-
ти (Канада, США, Швеція, Бельгія, Великобританія, 
Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччи-
на, Австралія, Нідерланди, Франція, Данія);

– так звані «цифрові» ринки (Японія, Південна 
Корея, Гонконг, Нова Зеландія, Сінгапур);

– ринки наступного покоління (Китай, Туреччи-
на, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Італія, Росія, 
Ірландія, Чилі, Малайзія, Об’єднані Арабські Еміра-
ти, Словаччина).

 Характеристики першої групи ринків закладені 
в її назві. Це країни, ринки Інтернет-торгівлі в яких 
у своєму розвитку перебувають на проміжній стадії 
між етапами зростання та зрілості. Рівень покриття 
мережею Інтернет становить 80% і більше, частка 
користувачів мережею Інтернет, які здійснюють по-
купки онлайн, перевищує 60% [2].

Серед особливостей даної групи слід відзначити 
різницю у перспективах подальшого зростання рин-
ку Інтернет-торгівлі між країнами. 

Такі країни, як Австралія, Канада, США, де част-
ка онлайн-покупців становить 60-70% від інтернет-
користувачів, мають більше перспектив зростання, 
на відміну від країн Північної та Західної Європи, 
де даний показник є вищим (70-80%). Успіх на 
таких ринках буде залежати від впровадження ін-
новацій роздрібними торговцями, покращення ро-
зуміння ними мотивів поведінки покупців в інтер-

Таблиця 3
Структура онлайн-продаж за товарними категоріями в окремих країнах світу, % [2]

Регіон Країна 
Побутова 
техніка та 

електроніка 
Одяг Іграшки, 

медіа-ігри

Продукти 
харчування 

та напої

Меблі та 
товари 

для дому

Парфумерно-
косметичні 

товари 

Будівельні 
матеріали Інше1

Північна 
Америка США 21 18 12 3 4 2 1 39

Азія 

Китай 52 27 3 1 1 6 - 10

Японія 21 18 13 12 6 6 2 22

Південна 
Корея 13 12 8 3 2 3 1 59

Західна 
Європа

Франція 22 16 13 11 2 4 1 31

Німеччина 27 32 16 2 7 2 2 12

Великобри-
танія 10 18 20 14 4 2 2 30

Латинська 
Америка 

Аргентина 31 3 4 15 2 2 1 42

Бразилія 50 6 10 3 2 4 1 23

Чилі 28 1 1 9 1 2 3 54

Східна 
Європа

Росія 31 21 10 3 7 3 9 16

Словаччина 35 13 3 3 1 1 - 43

Туреччина 22 2 9 1 3 2 2 60

Середня 
Азія

Об’єднані 
Арабські 
Емірати

83 2 3 - - - 12

У середньому у світі 25 19 12 5 4 3 2 30

Примітка 1 – ліки, тютюнові вироби, товари для тварин, товари особистої гігієни, спортивне обладнання, годинники, 
сумки, сувеніри, велосипеди, вази, картини, квитки, послуги, туризм та подорожі.
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нет-середовищі, забезпечення швидкої та своєчасної 
доставки замовлених позицій, а також отримання 
задоволення споживачами після придбання і вико-
ристання товарів.

Найбільший ринок роздрібної Інтернет-торгівлі у 
світі (177 млрд. дол. у 2012 р.) представлено у США, 
при цьому очікується, що він збільшиться удвічі до 
2017 р. Ринок характеризується розвиненою інфра-
структурою, великою та динамічною базою спожи-
вачів, які купують онлайн. Майже 250 млн. осіб 
використовують мережу Інтернет та 177 млн. осіб по-
стійно купують товари онлайн. 61% американських 
мобільних телефонів – це смартфони [2]. 

Історія появи перших Інтернет-магазинів була 
закладена саме в США у середині 1990-х рр. Од-
ним з піонерів вважають компанію Pizza Hut, яка 
у 1994 р. розмістила на своєму веб-сайті пропозицію 
замовляти піцу онлайн. А протягом наступних двох 
років були засновані Інтернет-магазини Amazon.com 
и eBay, які на сьогодні займають провідні позиції на 
світовому ринку Інтернет-торгівлі [4].

Cлід зазначити, що ринок роздрібної Інтернет-
торгівлі США мав значні передумови для свого фор-
мування. Зокрема, у XIX-першій половині XХ ст. 
активного розвитку тут набула дистанційна торгів-
ля – продаж товарів за каталогами. З появою мере-
жі Інтернет продавці, які надавали перевагу даному 
виду роздрібного продажу товарів, почали створюва-
ти сайти, на яких розташовували каталоги своїх то-
варів, і пропонували розміщувати замовлення за до-
помогою заповнення відповідних електронних форм. 
Конкурентною перевагою компаній, які здійснювали 
продаж товарів за каталогами, була розвинена інф-
раструктура та сформована база даних про постійних 
покупців.

На сьогодні успіх компаніям на ринку Інтернет-
торгівлі США забезпечують такі складові як конку-
рентоспроможні ціни, легкість оплати, швидка до-
ставка замовлень та забезпечення обслуговування 
покупців на найвищому рівні.

Ринок Інтернет-торгівлі Великобританії у 2012 р. 
оцінювався у 48 млрд. дол. До 2017 р. прогнозується 
його зростання до 73 млрд. дол. завдяки зусиллям 
як традиційних онлайн-продавців, так і мультика-
нальних торговців. Кількість Інтернет-користувачів 
становить 50 млн. осіб (82% населення), 80% з яких 
купують товари онлайн. 45% онлайн-покупців вико-
ристовують смартфони для перегляду пропозицій та 
придбання товарів [2]. Ринок Інтернет-торгівлі Ве-
ликобританії має розвинену інфраструктуру, сфор-
мовану у результаті активного розвитку роздрібної 
торгівлі за каталогами.

Споживачі Великобританії мають певний досвід 
придбання товарів онлайн, і з часом їх потреби змі-
нилися. Якщо у минулому онлайн-покупці дослі-
джували товари у мережі Інтернет, знаходили кращі 
цінові пропозиції і купували товари, які було важко 
знайти у стаціонарній роздрібній торговельній мере-
жі, то сьогодні більш нагальною є потреба в отри-
манні детальної інформації про товари, оглядах, без-
коштовній доставці та безпроблемному поверненні 
замовлених товарів.

Обсяг ринку Інтернет-торгівлі Німеччини у 
2012 р. склав 27 млрд. дол., прогнозується збережен-
ня тенденції зростання до 2017 р. Рівень проникнен-
ня мережі Інтернет становить 83%, 77% споживачів 
здійснюють покупки онлайн [2]. 

Середньостатистичний споживач у Німеччині 
проводить півтори години на день у мережі Інтернет 
та робить онлайн-покупки через нижчі ціни та ши-

рокий асортимент. Популярними є портали цінового 
порівняння, такі як Idealo та Preisvergleich для по-
шуку останніх пропозицій. Споживачі у Німеччині 
також цінують думку своїх друзів – 43% читають 
коментарі та відгуки про придбані товари у соціаль-
них мережах [2]. 

Обсяг ринку Інтернет-торгівлі Франції у 2012 р. 
становив 26 млрд. дол., рівень проникнення мере-
жі Інтернет – 80%. Кількість Інтернет-користувачів 
– 50 млн. осіб, 35 млн. осіб з яких є постійними 
онлайн-покупцями, які забезпечать зростання обсягу 
ринку до 36 млрд. дол. до 2017 р. [2].

Ринок є висококонкурентним, але має низький 
рівень концентрації. Лідерські позиції займає Ін-
тернет-торговець Amazon.com, частка ринку якого у 
2012 р. становила 8% завдяки широті асортименту 
(2 млн. позицій, тоді як у Fnac – це 500 тис. оди-
ниць), низьким цінам та ефективній доставці додо-
му. Інтернет-торговці Apple та Kering займають на 
ринку по 7%.

Ринки Інтернет-торгівлі країн другої групи відпо-
відно до класифікації за GRECI є високотехнологіч-
ними та конкурентними, у своєму розвитку набли-
жаються до етапу зрілості, а тому характеризуються 
інтенсифікацією зусиль суб’єктів торговельного під-
приємництва в утриманні своїх позицій.

Обсяг ринку Інтернет-торгівлі Японії як представ-
ника даної групи у 2012 р. становив 52 млрд. дол. За 
прогнозними оцінками, до 2017 р. обсяг ринку зрос-
те до 80 млрд. дол. Кількість користувачів мережею 
Інтернет у 2012 р. становила 100 млн. осіб. (78% від 
загальної чисельності населення), серед яких 75 млн. 
осіб були онлайн-покупцями [2].

Ринок Інтернет-торгівлі Японії у 2012 р. мав до-
сить високий концентрації – дві компанії Rakuten та 
Amazon займали 40% ринку.

Третю групу відповідно до Індексу глобальної 
роздрібної Інтернет-торгівлі складають ринки на-
ступного покоління. Вони представлені переважно у 
країнах, що розвиваються, мають високий потенціал 
подальшого зростання за рахунок великої чисель-
ності населення та поступового збільшення користу-
вачів мережею Інтернет, а також підвищення рівня 
технологічного розвитку. Ці країни, як правило, є 
великими за розміром, але мають найнижчий рівень 
проникнення мережі Інтернет – у 2012 р. у Китаї, 
Бразилії, Росії цей показник становив відповідно 
38%, 45% та 49%. Не менше 40% споживачів ро-
блять онлайн-покупки. Ці ринки також мають ак-
тивних користувачів мобільними телефонами. З 12 
країн цієї групи лише у Китаї та Туреччині у се-
редньому на одну особу у 2012 р. припадало менше 
одного телефону.

Розглянемо особливості ринків Інтернет-торгівлі 
в окремих країнах даної групи.

Китай займає провідні позиції серед країн світу 
за чисельністю населення (1,36 млрд. осіб у 2012 р.), 
кількістю Інтернет-користувачів (538 млн. осіб), по-
купців товарів та послуг у мережі Інтернет (220 млн. 
осіб).

Обсяг ринку роздрібної Інтернет-торгівлі у 
2012 р. становив 64 млрд. дол. і був другим за роз-
міром після США. До 2017 р. прогнозується дина-
мічне зростання ринку до 271 млрд. дол. завдяки 
удосконаленню інфраструктури, підвищенню рівня 
проникнення мережі Інтернет у сільську місцевість 
та зростанню схильності споживачів до витрачання 
грошей в онлайн-середовищі [2].

Нижчі ціни, широкий асортимент, активна ре-
клама сприяють тому, що споживачі надають пере-
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вагу онлайн-покупкам. Кількість покупців, які зро-
били більше 20 покупок на рік у мережі Інтернет у 
2012 р., зросла з 41% у 2011 р. до 54% у 2012 р.

Значний вплив на поведінку покупців здійснюють 
соціальні мережі. Так, більше 80% споживачів Ки-
таю використовують соціальні мережі для ознайом-
лення з товаром перед тим, як його придбати, та 66% 
пишуть відгуки про товар після його придбання.

Обсяг ринку Інтернет-торгівлі Бразилії у 2012 р. 
склав 11 млрд. дол. До 2017 р. прогнозується збіль-
шення показника до 28 млрд. дол. [2]. Чисельність 
користувачів мережею Інтернет у 2012 р. становила 
90 млн. осіб, 57% з яких здійснювали онлайн-по-
купки. Характерною особливістю Інтернет-середови-
ща Бразилії є наявність найбільшої у Латинській 
Америці кількості соціальних мереж. Дещо стримує 
розвиток Інтернет-торгівлі невисокий рівень досту-
пу мешканців до мережі Інтернет (45% у 2012 р.). 
При цьому протягом наступних трьох років прогно-
зується зростання рівня доступу до мережі Інтернет 
мешканців сільської місцевості, що позитивно позна-
читься на збільшенні обсягу реалізації товарів та по-
слуг через мережу Інтернет.

Обсяг ринку Інтернет-торгівлі Росії у 2012 р. ста-
новив 10 млрд. дол. [2]. Протягом найближчих років 
прогнозується зростання даного показника, що по-
значиться на збільшенні частки Інтернет-продажу у 
загальному обсязі роздрібного товарообороту (табл. 
4).

На Росію у 2012 р. припадала найбільша кіль-
кість онлайн-користувачів (70 млн. осіб) в Європі та 
33 млн. онлайн-покупців. При цьому слід врахову-
вати, що активного поширення мережа Інтернет на-
була у Росії значно пізніше розвинених країн світу 
– у 2003 р. користувачами було лише 10% дорослого 
населення, до 2007 р. цей показник збільшився до 
20% [5]. 

У вересні 2011 р. за кількістю інтернет-користу-
вачів Росія вже випередила Німеччину, очоливши 
перше місце в Європі. За прогнозами Інституту со-
ціології Російської академії наук, рівень проникнен-
ня мережі Інтернет може досягти 75% до 2020 р. та 
90% до 2030 р. [5].

Таблиця 4
Динаміка частки інтернет-продажу у загальному

обсязі роздрібного товарообороту Росії, % [6]

Роки Частка інтернет-продажу у загальному 
обсязі роздрібного товарообороту, %

2010 1,3

2011 1,7

2012 2

2013 2,2

20142 2,4

20152 2,7

Примітка 2 – прогноз

75% операцій купівлі-продажу на ринку роздріб-
ної онлайн-торгівлі у 2012 р. було здійснено у Мо-
скві та Санкт-Петербурзі. 

Ринок є фрагментованим, частка ринку одно-
го учасника у 2012 р. не перевищувала 40%, тому 
активізацію інвестування з метою зростання обсягу 
продажу та частки ринку демонстрували як виключ-
но онлайн-торговці, так і багатоканальні роздрібні 
торговці. 

За результатами дослідженння Data Insight та 
East-West Digital News, обсяг ринку Інтернет-торгів-
лі Росії у 2013 р. становив 16 млрд. дол. При цьому 

16,9% користувачів мережею Інтернет робили по-
купки онлайн щомісячно, ще 6,1% обирали товар на 
сайтах, але фактично робили покупку у стаціонар-
ній роздрібній торговельній мережі. 30% інтернет-
користувачів ніколи не робили покупки онлайн, в 
той час як у більшості розвинених країн світу даний 
показник становить 10-20% [5]. 

Рання стадія розвитку ринку Інтернет-торгівлі 
Росії позначається на відносно невеликих обсягах 
товарообороту онлайн-магазинів, порівняно з іно-
земними структурами. Так, у 2012 р. товарооборот 
групи компаній з онлайн-торгівлі Ozon склав менше 
3% обсягів діяльності підрозділу провідного амери-
канського Інтернет-магазину Amazon.com у Німеч-
чині. Ринок Росії є фрагметованим, на найбільші 
двадцять-тридцять Інтернет-магазинів припадало в 
межах 100 млн. дол.

За прогнозами, у 2015 р. внаслідок об’єктивного 
щорічного зростання обсяг ринку Інтернет-торгівлі 
досягне 27 млрд. дол. США за рахунок активізації 
операцій купівлі-продажу товарів та послуг у регіо-
нах, а до 2020 р. цей показник становитиме 50 млрд. 
дол. [5].

На думку автора, до групи ринків Інтернет-тор-
гівлі наступного покоління можна віднести і ринок 
України, який знаходиться на ранній стадії розвитку 
і має риси, схожі з ринком Росії. 

За даними фінансової компанії Fintime, оборот 
ринку Інтернет-торгівлі України у 2012 році досяг 
1,6 млрд. дол., що у три рази більше, порівняно з 
2008 р. Найбільш потужним фактором впливу на 
розвиток ринку в Україні є зростання рівня проник-
нення мережі Інтернет. За даними GfK Ukraine, з 
2007 по 2013 рр. кількість українських користувачів 
віком старше 16 років зросла вдвічі і досягла 42%. 
Розмір української Інтернет-аудиторії в травні 2013 
року становила більше 16 млн. осіб. За прогнозами 
Gemius Україна, до кінця 2014 р. даний показник 
перевищить 17,5 млн. осіб [7]. 

За даними дослідження Gemios Україна, 44,6% 
покупців у мережі Інтернет мешкають у великих 
містах, у той час як в населених пунктах з чисельніс-
тю до 100 тис. осіб – 21%, а в селах – 13%. Середні 
річні витрати на покупки онлайн українців у 2013 р. 
становили 714 дол., що на 40 дол. більше, ніж у жи-
телів Німеччини [7]. 

На думку автора, ринком наступного покоління є 
також ринок Інтернет-торгівлі другої за чисельністю 
країни світу – Індії (1,2 млрд. осіб), обсяг якого у 
2012 р. досяг 1,5 млрд. дол. Зростання проникнення 
мережі Інтернет залишається ключовим фактором 
збільшення потенціалу ринку онлайн роздрібної тор-
гівлі Індії. Тільки 1 з 10 індіанців є користувачем 
мережі Інтернет. Використання мобільних телефонів 
може збільшити це зростання, оскільки більш 900 
млн. осіб мають мобільні телефони, але тільки 10% з 
них – це смартфони.

Висновки з проведеного дослідження. Інтернет-
торгівля здійснює суттєвий вплив на функціонування 
роздрібної торгівлі більшості країн світу, демонстру-
ючи позитивну динаміку зростання, швидке входжен-
ня у соціально-економічний простір, визначаючи пер-
спективи подальших структурних змін у торговельній 
мережі та інтенсифікацію конкурентної боротьби між 
суб’єктами підприємництва на ринку. При цьому слід 
враховувати, що незважаючи на загальну спільну 
рису (феноменальна позитивна динаміка зміни якіс-
них та кількісних показників розвитку та глобальне 
охоплення світової роздрібної торгівлі), ринки Інтер-
нет-торгівлі країн світу мають свою специфіку та ха-



81ауковий вісник Херсонського державного університетуН
рактерні національні особливості формування. Зважа-
ючи на ранній етап розвитку ринку Інтернет-торгівлі 
України, зарубіжний досвід у цій сфері є корисним, 
потребує поглибленого вивчення та об’єктивного про-
гнозування змін у майбутньому.
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Статья посвящена анализу институционального обеспечения деятельности ТНК в условиях глобальных трансформаций. 
Раскрыты основные определения понятия ТНК. Проанализированы основные положительные и отрицательные аспекты влия-
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Постановка проблемы. Одной из важнейших тен-
денций развития мировой экономики является форми-
рование нового поколения региональных интеграцион-
ных группировок, которые играют все большую роль 
в современном мире. Без опоры на институты взаимо-
выгодной интеграции на корпоративном уровне труд-
но сблизить интересы новых независимых государств. 
Именно поэтому вопросы формирования таких инсти-
тутов сегодня являются исключительно актуальными 
для реализации экономического потенциала стран. Ин-
дикатором качества этих институтов выступают усло-
вия развития транснациональных корпораций (ТНК).

В связи с этим представляется важным создание 
институционального фундамента, на котором бы и 
рост региональных ТНК, и их взаимодействие с кор-
порациями из зарубежных стран происходили бы в 
плоскости взаимовыгодного сотрудничества с госу-
дарством и обществом на принципах социальной от-
ветственности, доверия, равноправия и партнерства. 
Во многих странах накоплен значительный опыт по-
иска баланса интересов между ТНК и принимающи-
ми странами.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросы деятельности ТНК, их институционально-

го обеспечения и последствий их функционирования 
для стран-реципиентов и стран-экспортеров привле-
кают внимание многих ученых и специалистов: С. 
Фишер (S. Fischer), Р. Робертсон (R. Robertson), Дж. 
Стиглиц (J. Stiglitz) и др. Большую роль в форми-
ровании методологии исследования оказали работы 
институционального направления экономической те-
ории: Р. Коуз (R. Coase), Д. Норт (D. North) и др.

Цель исследования – анализ институционального 
обеспечения деятельности ТНК в условиях глобаль-
ных трансформаций и снижения негативного влия-
ния деятельности ТНК в странах-реципиентах.

Исходя из данной цели, в ходе проведения иссле-
дования поставлены следующие основные задачи: 
проанализировать институциональное обеспечение 
деятельности ТНК в условиях глобальных трансфор-
маций, дать оценку современному институциональ-
ному обеспечению ТНК, дать определения понятия 
ТНК, проанализировать основные положительные и 
отрицательные аспекты влияния деятельности ТНК 
на страны-реципиенты и страны-экспортеры.

Изложение основного материала исследования. 
ТНК – компания, международный бизнес которой 
является существенным. А также компания, на за-
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рубежные активы которой приходится около 25-30% 
их общего объёма и которая имеет филиалы в двух и 
более странах [3].

ТНК – форма современного международного про-
изводства, форма международного объединения ка-
питалов, основанная на финансово-технологических 
связях между предприятиями разных стран, при 
которых обеспечивается контроль головной фирмы 
над всеми сторонами их деятельности для расшире-
ния своих позиций в мировом хозяйстве и получе-
ния максимальной прибыли. ТНК – это объединения 
промышленных, торговых, транспортных, банков-
ских фирм, деятельность которых далеко выходит за 
границы стран базирования и обеспечивает им бла-
гоприятные позиции в производстве, сбыте, закупке 
товаров и оказании услуг.

Кодекс поведения ТНК, ООН. ТНК – предпри-
ятие, будь то государственное, частное или смешан-
ное, имеющее отделения в двух или более странах, 
независимо от юридической формы и области дея-
тельности этих отделений, которое функционирует 
в соответствии с определённой системой принятия 
решений, позволяющей проводить согласованную по-
литику и общую стратегию через один или более цен-
тров по принятию решений, и в рамках которого от-
деления, таким образом, связаны между собой, будь 
то отношениями собственности или иными отноше-
ниями, что одно или несколько из них могут оказы-
вать значительное влияние на деятельность других 
и, в частности, пользоваться общими знаниями и ре-
сурсами и разделять ответственность с другими.

Комиссия по ТНК ООН. ТНК – это компания, 
обладающая следующими характеристиками: вклю-
чающая единицы в двух или более странах, незави-
симо от юридической формы и поля деятельности; 
оперирующая в рамках системы принятия решений, 
позволяющей проводить согласованную политику и 
осуществлять общую стратегию через один руково-
дящий центр; в которой отдельные единицы связаны 
посредством собственности или каким-либо другим 
образом так, что одна или более из них могут иметь 
значительное влияние на деятельность других и, в 
частности, делить знания, ресурсы и ответственность 
с другими [1].

В аспекте влияния деятельности транснациональ-
ных компаний  на государственном уровне, можно 
выделить положительные и отрицательные черты де-
ятельности – Таблица 1.

Среда, в которой действует транснациональный 

бизнес, контролируется тремя институциональными 
совокупностями: институциональные среды стран 
базирования и принимающих стран и совокупность 
наднациональных органов контроля за деятельно-
стью ТНК. Рост значимости транснационального 
бизнеса, его влияния на макроэкономические за-
кономерности, вызванная этим высокая динамика 
институциональных изменений обуславливают необ-
ходимость анализа структурных особенностей субъ-
ектов мирового рынка.

Институционализм – направление социально-эко-
номического исследования, рассматривающего орга-
низацию общества как комплекс различных объеди-
нений граждан – институтов.

Институты – закрепление норм и обычаев в виде 
законов, организаций, учреждений.

Институции – нормы и обычаи, которые исполь-
зуются для институционального обеспечения.

Институциональное обеспечение – системы при-
нятых в обществе норм и правил, обеспечивающих 
функционирование экономики государства и его 
экономических систем [4]. Из институционального 
обеспечение является составной частью институци-
ональной инфраструктуры, элементы которой пред-
ставлены на Рисунке 1.

Товарные биржи, 
предприятия оптовой и 

розничной торговли, 
аукционы, ярмарки, 

выставки, посреднические 
структуры 

Рекрутинговые структуры 
– биржи труда 

Банки, фондовые биржи, 
страховые компании, 

различные фонды 

Информационные центры, 
рекламные агентства, 

аудиторские и 
юридические фирмы 

Рис. 1. Составные элементы институциональной 
инфраструктуры деятельности ТНК

Институциональное обеспечение ТНК – нефор-
мальное институты, которые регулируют деятель-
ность ТНК.  

Институциональное обеспечение (ТНК) – объеди-
нение ряда юридических лиц. В Таблице 2 приведены 
основные принципы, нормы и организации, осущест-
вляющие институциональное регулирование ТНК.

Таблица 1
Положительные и отрицательные черты деятельности ТНК для стран-реципиентов и стран-экспортеров

Положительные черты деятельности ТНК Отрицательные черты деятельности ТНК

Для стран-реципиентов Для стран-экспортеров Для  стран-реципиентов Для стран-экспортеров

Приток капитала, техноло-
гий, know-how

Налоговые поступления от 
международной деятельнос-
ти ТНК

Вытеснение с рынков 
местных товаров и компа-
ний

ТНК, имея сильное влияние 
на экономику страны, может 
в ряде случаев противодей-
ствовать ей, отстаивая свои 
интересы

Рост занятости населения, 
наполнение рынка продук-
цией, необходимой потре-
бителю

Обмен технологиями Наращивание интенсивного 
импорта

Укрытие доходов, перека-
чивание капитала из одной 
страны в другую

Финансирование НИОКР Постоянный прогресс дея-
тельности ТНК

Проникновение в отрасли, 
связанные с национальной 
безопасностью  и негативное 
влияние на их развитие

Установление монопольных 
цен, позволяющих извле-
кать сверхприбыли

Экономия на расширении 
масштабов производства

Диктат условий, которые 
ущемляют интересы страны

Распространение 
экономического влияния
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Как изложено в Таблице 2, институциональное 
обеспечение деятельности ТНК подразделяется на 
прямое и косвенное, а также формальные институты 
и неформальные. Далее на Рисунке 2 показана ие-
рархия формальных норм институционального обе-
спечения ТНК.

Комиссия ООН по ТНК

Международные нормативно-правовые акты

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
стандартам бухг учета и отчетности при ООН

Организации товаропроизводителей, экспортеров, ассоциации 
субъектов определенных видов хозяйственной деятельности

Региональное регулирование деятельности ТНК в рамках МО

Институт обеспечения ТНК

Внутренний рынок

Многосторонние и двусторонние соглашения

Внутреннее законодательство

Клуб президентов

Рис. 2. Иерархия формальных норм 
институционального обеспечения ТНК

Таким образом, локальное институциональное 
обеспечение осуществляется на уровне компании 
клубом президентов, в то время как на глобальном 
уровне – комиссией ООН по ТНК.

ТНК 
Мега-
корпо-
рация 

Финан- 
совая 
коали- 

ция 

Кар-
тели 

Центр 
ООН 
по 

ТНК 

Межправи-
тельственная 

рабочая 
группа 

экспертов по 
междуна-
родным 

стандартам 
бух. учета и 
отчетности 
при ООН 

Рис. 3. Уровни регулирования ТНК

Эффективность институционального регулирова-
ния деятельности ТНК зависит от институциональ-
ной среды корпораций.

Факторами снижения эффективности институци-
ональной среды корпораций выступают:

- высокий динамизм законодательных норм и 
правил;

- неоднородность институтов рынка, находящих-
ся на разной стадии развития;

- асинхронность их функционирования, обуслов-
ленная цикличностью развития;

- дискретность преобразований, связанных со сте-
пенью подготовленности субъектов и агентов к изме-
нению норм и правил [7].

Выводы из проведенного исследования. Анали-
зируя институциональное обеспечение деятельности 
ТНК, были определены основные черты их деятель-
ности для стран-реципиентов и стран-экспортеров. 
Под ТНК понимают предприятие любой формы соб-
ственности, имеющее отделения в двух или более 
странах, независимо от области деятельности этих 
отделений.

Среди положительных черт деятельности для 
стран-реципиентов – приток капитала, технологий, 
рост занятости населения, финансирование НИОКР; 
для стран-экспортеров: налоговые поступления от 
международной деятельности ТНК, обмен техноло-
гиями, прогресс деятельности ТНК, распростране-
ние экономического влияния. Среди отрицательных 
– для стран-реципиентов: вытеснение с рынка мест-
ных товаров и компаний, наращивание импорта; для 
стран-экспортеров: укрытие доходов, перекачивание 
капитала из отрасли в отрасль, установление моно-

Таблица 2
Институциональное обеспечение деятельности ТНК

 

Прямые Косвенные

Неформальные “Руководящие принципы для многонациональных предприятий 
ОЭСР”

• Традиции внутри ТНК
• Устои
• Проект кодекса поведения ТНК

Формальные

• Нормативно-правовые акты: 1. Конвенция по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при совершении международных 
деловых операций. 2. Декларацию Международной организации 
труда (МОТ) о принципах, касающихся многонациональных 
предприятий и социальной политики, затрагивающих деятель-
ность таких предприятий и ее последствия в социальном плане, 
1977 г. 3. резолюции «О мерах против коррупции, практикуемой 
транснациональными корпорациями и другими корпорациями, их 
посредниками и причастными к делу сторонами». 
• Клуб президентов
• Внутреннее законодательство
• Многосторонние и двусторонние соглашения
• Внутренний рынок
• Институт обеспечения ТНК 
• Центр ООН по ТНК
• Региональное регулирование деятельности ТНК в рамках ЕС, 
ОЭСР, ЛАЭС, СНГ
• Организации товаропроизводителей, экспортеров, ассоциации 
субъектов определенных видов хозяйственной деятельности
• Межправительственная рабочая группа экспертов по 
международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности при 
ООН.
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польных цен, диктат условий, ущемляющих интере-
сы страны. 

Институциональное обеспечение ТНК – объедине-
ние ряда юридических лиц, которое подразделяется 
на прямое и косвенное, а также формальные инсти-
туты и неформальные. Институциональное обеспече-
ние обеспечивается клубом президентов ТНК, вну-
тренним и внешним законодательством, институтом 
обеспечения ТНК, Комиссией по ТНК.

Локальное институциональное обеспечение осу-
ществляется на уровне компании клубом президен-
тов, в то время как на глобальном уровне – комисси-
ей ООН по ТНК.

В условиях снижения эффективности институци-
ональной среды ТНК институциональное обеспече-
ние корпоративного сектора должно быть ориенти-
ровано на:

- достижение однородности институтов, снижаю-
щей степень неопределенности в деятельности корпо-
раций как институтов и их агентов;

- обеспечение синхронности функционирования 
институциональных субъектов, что позволит им по-
высить степень рациональности своих действий;

- реализацию непрерывности в развитии, пони-
маемой как сохранение преемственности традиций, 

облегчающих агентам восприятие новых норм и 
правил.
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Рассмотрены соглашения по бюджетно-налоговому регулированию деятельности предпринимательства в рамках ВТО. Про-

анализирован иностранный опыт использования фискальных инструментов поддержки экономической активности в рамках 
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Miedviedkova N.S. THE TOOLS OF FISCAL SUPPORT OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE WTO
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the use of fiscal instruments to support economic activity in the context of the WTO is analyzed. The ways to expand the use of fiscal 
instruments in Ukraine are suggested.
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Постановка проблеми. Найважливішими рисами 
сучасного світового господарства є поглиблення інте-
граційних процесів, поширення ринкових відносин 
на всі регіони світу та глобалізація, що проявляється 
у зростанні міжнародної торгівлі та інвестицій, за-
гостренні конкуренції. В сучасних умовах вступ до 
СОТ стає майже обов’язковою умовою при інтегру-
ванні країни у світову економіку, що підтверджу-
ється кількістю країн, що входить до СОТ1. СОТ не 
лише сприяє лібералізації міжнародної торгівлі, а 
й охоплює інші питання, зокрема пов’язані з інвес-

тиціями та трансфером технологій у світі. Членство 
у СОТ дає можливість Україні застосовувати захо-
ди фіскальної політики на рівних умовах з іншими 
країнами-учасниками СОТ, але їх раціональність та 
ефективність залежить від конкретних бюджетно-по-
даткових інструментів в рамках СОТ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми бюджетно-податкової підтримки економічної 
активності було досліджено такими вітчизняними 
вченими та фахівцями, як Т. Затонацька, С. Захарін, 
І. Луніна, І. Лютий, В. Мельник, Ю. Пасічник, І. 
Прокопенко, Д. Серебрянський, І. Чугунов, та інші. 

1 на теперішній час до СОТ входить 159 країн
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Після шестирічної адаптації України до умов СОТ на 
сьогодні актуальним є розгляд додаткових фіскаль-
них інструментів для підтримки підприємництва.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
аналізі іноземного досвіду застосування фіскальних 
інструментів підтримки економічної активності в 
рамках СОТ та пошуку напрямів щодо розширення 
їх застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
тримка економічної активності є напрямом горизон-
тальних субсидій, який забезпечує не лише розвиток 
та адаптацію до конкуренції в міжнародних масшта-
бах, а й має соціальні значення. Перш за все варто 
відмітити, що вступ до СОТ передбачав наступні по-
зитивні кроки:

• усунення обмежень у зовнішньоекономічних 
торговельних відносинах та застосування єдиного 
механізму врегулювання торговельних спорів;

• зниження експортних ризиків та розширення 
експорту, що призводить до зростання надходжень 
іноземної валюти;

• зменшення транспортних витрат і здешевлення 
імпортної сировини. 

Своєю чергою це сприятиме впровадженню пере-
дових іноземних технологій виробництва та управ-
ління (в тому числі енергозберігаючих технологій), 
використання більш високих стандартів якості на-
вколишнього середовища та розширення впрова-
дження доступу до «зелених» технологій, підви-
щення рівня кваліфікації та продуктивності робочої 
сили, зростання економічної ефективності підпри-
ємств, розширення податкової бази та збільшення 
таким чином надходжень до бюджету.

Незважаючи на перелічені позитивні наслідки від 
вступу до СОТ, існують загрози для підприємництва 
в Україні, що полягають у наступному:

- погіршення конкурентоспроможності місцевих 
виробників через низьку якість вітчизняної про-
дукції. Крім того, прихід в Україну ТНК, що мають 
можливість економити на «ефекті масштабу», дає 
їм змогу роботи пропозицію значно низької ціни на 
свою продукцію;

- залежність від впровадження передових інозем-
них технологій виробництва;

- збільшення імпорту обладнання та комплектую-
чих, що зумовлює необхідність додаткових валютних 
видатків;

- погіршення стану платіжного балансу внаслідок 
переведення інвесторами дивідендів, процентів і т. 
ін., а також репатріації капіталу;

- посилення залежності національної економіки 
від іноземних держав, що загрожує її економічній та 
політичній безпеці;

- вищий рівень оплати праці на іноземних підпри-
ємствах призводить до соціальної нерівності; 

- надання податкових та митних пільг, що змен-
шує надходження коштів до бюджету країни.

Для забезпечення вільних і справедливих умов 
конкуренції країн-учасниць СОТ діють відповідні 
угоди. Основними угодами щодо бюджетно-подат-
кового регулювання діяльності підприємництва в 

2 «Червона скринька» – заходи, заборонені нормами СОТ;
"Блакитна скринька" включає заходи, спрямовані на обмеження 
перевиробництва;
«Жовта скринька» – заходи, спрямовані на стимулювання виробни-
цтва та підвищення прибутковості;
«Зелена скринька» передбачає заходи державної підтримки, що зо-
всім не впливають (або мають мінімальний вплив) на виробництво 
і торгівлю та фінансуються у будь-якому обсязі (відповідно до мож-
ливостей бюджетного фінансування);

рамках СОТ є Загальна угода по тарифам та торгівлі 
(GATT або ГАТТ), Угода про субсидії та компенса-
ційні заходи (SCM або СКЗ), Угода про пов’язані з 
торгівлею інвестиційні заходи (TRIMs або ТРІМС), 
Угода про сільське господарство (AoA), Угода щодо 
сприяння торгівлі (Agreement on trade facilitation).

Загальна угода по тарифам та торгівлі (GATT) міс-
тить принципи щодо надання та застосування субси-
дій, а також компенсаційних заходів при порушенні 
цих принципів країнами-членами СОТ. Ключовими з 
них є наступні:

• національний режим щодо внутрішнього опо-
даткування та регулювання передбачає, що вну-
трішні податки, правила та вимоги, які стосуються 
внутрішнього продажу та купівлі товарів, транспор-
тування, розподілу чи використання товарів, а та-
кож правила внутрішнього кількісного регулювання, 
не повинні застосовуватися до імпортованих  чи ві-
тчизняних  товарів таким чином, щоб створювати за-
хист вітчизняного виробництва;

• принцип найбільшого сприяння полягає в тому, 
що країна-учасник СОТ повинна надати своєму парт-
нерові такі ж привілеї, що і будь-якій іншій державі. 
Якщо уряд країни використовує нову пільгу в тор-
гівлі з іншою державою, то ця пільга повинна бути 
доступною для інших країн-членів СОТ. 

Ці принципи спрямовані на забезпечення недис-
кримінації та поширюються на інші угоди. Зокрема, 
в рамках Угоди про пов’язані з торгівлею інвестицій-
ні заходи (TRIMs) принцип національного режиму 
стосовно іноземних інвестицій передбачає, що кра-
їни-учасниці повинні надавати філіалам та дочірнім 
компаніям ТНК такий же режим, що й національним 
підприємствам у галузі податків. Принцип найбіль-
шого сприяння (принцип недискримінації щодо ПІІ) 
вимагає, що будь-які пільги, що надані іноземному 
інвесторові з однієї країни, повинні поширюватися 
на іноземні інвестиції з інших країн. 

Заходи державної підтримки поділяються на «зе-
лену», «блакитну» чи «жовту» скриньки2. Однією з 
поширених форм державної підтримки є субсидія, 
що представляє собою допомогу уряду компенсувати 
підприємствам витрати протягом тривалого періоду 
часу. В залежності від мети здійснення підтримки 
розрізняють наступні види субсидій:

• внутрішні виробничі субсидії надаються для 
стимулювання зростання виробництва для внутріш-
нього споживання продукції та до розширення екс-
порту;

• субсидії, спрямовані на заміщення імпорту на-
даються з метою використання вітчизняної продук-
ції замість імпортної;

• експортні субсидії представляють собою бю-
джетне фінансування національних експортерів, що 
здійснюється для підтримки пріоритетних галузей 
з метою вдосконалення структури економіки. Окре-
мим видом експортних субсидій є експортні премії, 
що представляють собою винагороду експортерам та 
скорочують витрати підприємств, сприяючи підви-
щенню їх конкурентоспроможності на світових рин-
ках. Вони можуть бути прямими, тобто надаватися 
шляхом субсидування з державного бюджету, та 
непрямими – здійснюватися за допомогою надання 
пільг на отримання кредитів, сплату податків, тощо. 

Згідно з Угодою СКЗ субсидія існує, якщо відбу-
вається наступне:

1) є будь-яка з форм фінансового сприяння;
2) це фінансування здійснюється урядом або будь-

яким державним органом на території країни – чле-
на СОТ;



86 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

3) існує вигода для того, хто отримує фінансуван-
ня.

Згідно з Угодою СКЗ субсидія є неадресною за 
умови існування автоматичного права на її отриман-
ня та якщо дотримуються наступні критерії:

- субсидія є горизонтальною за застосуванням;
- встановлено критерії щодо визначення права на 

отримання та розмір субсидії, та ці критерії і умови 
надання субсидій дотримуються і перевіряються.

Субсидія є адресною, якщо надається регіону, 
специфічним галузям економіки чи окремим підпри-
ємствам регіону. Своєю чергою, адресні субсидії поді-
ляються на заборонені субсидії та субсидії, що дають 
підстави для вжиття заходів.

Угодою СКЗ передбачено, що заборонені субсидії 
є економічною вигодою, що надається виробникам 
товарів з метою стимулювання експорту або вико-
ристання вітчизняних товарів замість імпортованих. 
Згідно з вимогами Угоди СКЗ країнам-членам СОТ 
необхідно відмовитися від їх використання.

Отже, в рамках Угоди СКЗ фіскальні інструменти 
повинні відповідати наступним вимогам.

По-перше, повинен задовольнятися баланс між 
підтримкою товарів на експорт та споживанням 
всередині країни. Тому забороняються субсидії, обу-
мовлені показниками експорту, або використанням  
вітчизняних  товарів  на  перевагу від імпортованих.

По-друге, допомога не повинна бути точковою 
(тобто надаватися окремим підприємствам чи галу-
зям економіки) та досягати великих розмірів. Так, 
згідно з Угодою СКЗ серйозна шкода виникає тоді, 
коли: 

- субсидії призначено для покриття виробничих 
збитків, понесених певною галуззю виробництва; 

- субсидії призначено для покриття виробничих 
збитків, понесених підприємством, за винятком од-
норазових заходів, які не здійснюються регулярно і 
не можуть повторно здійснюватися для даного під-
приємства і які здійснюються лише для того, щоб 
надати час для розробки довгострокових рішень та 
уникнути загострення соціальних проблем; 

- загальний обсяг субсидування від вартості това-
ру перевищує 5 %; 

- відбувається  пряме  списання  заборгованості, 
тобто списання заборгованості державі, або надають-
ся кошти для покриття заборгованості.

Серйозна шкода може виникати, коли існує хоча 
б один один з наступних наслідків: 

- витіснення або перешкодження імпорту анало-
гічних товарів іншого Члена на ринок Члена СОТ, 
який надає субсидію; 

- витіснення або перешкодження експорту анало-
гічних товарів іншого Члена з ринку третьої країни; 

-  значне заниження  ціни товару,  на  який на-
дається субсидія, у порівнянні з ціною аналогічного 
товару іншого Члена на тому ж ринку, або ж стри-
мання цін, падіння цін чи втрати обсягу продажу на 
тому ж ринку; 

- зростання на світовому ринку частки певного 
товару Члена СОТ, який надає субсидію, у порівнян-
ні з середньою часткою, яку він мав протягом попе-
реднього трирічного періоду, і це зростання набуває 
стійкої тенденції протягом періоду надання субсидії.

По-третє, вплив на структуру торгівлі і коли-
вання цін повинен бути обмеженим для запобігання 
отримання вигід лише певним колом країн. 

Субсидії, що не дають підстави для ужиття за-
ходів, можуть вільно застосовуватися в рамках СОТ. 
Разом з тим норми СОТ передбачають певні критерії 
та порогові значення:

1. Допомога у науково-дослідній діяльності, яку 
здійснюють підприємства (або ВНЗ чи науково-до-
слідні заклади на договірній основі з фірмами), 
якщо: така допомога становить не більше 75 % від 
вартості промислових дослідів або 50 % від вартості 
розробок на доконкурентній стадії, а також за умови, 
що така допомога обмежується винятково:

• витратами на персонал, який зайнятий винят-
ково у веденні науково-дослідної діяльності;

• витратами на інструменти, устаткування, зем-
лю та споруди, що використовуються винятково і по-
стійно для ведення науково-дослідної діяльності;

• витратами на консультації та еквівалентні по-
слуги, які використовуються винятково для ведення 
науково-дослідної діяльності (враховуючи купівлю 
наукових дослідів, технічних знань, патентів тощо);

• додатковими накладними витратами, які є без-
посередньо результатом науково-дослідної діяльності;

• іншими поточними витратами (зокрема, на ма-
теріали, поставки та інше), які є безпосередньо ре-
зультатом науково-дослідної діяльності.

2. Допомога неблагополучним регіонам на тери-
торії Члена СОТ, яка надається в рамках загального 
регіонального розвитку, не є адресною і розподіля-
ється між відповідними регіонами за умови, що:

• кожен неблагополучний регіон повинен явля-
ти собою район з чітко визначеними географічними 
межами і власним економічним та адміністративним 
устроєм;

• регіон повинен розглядатися як неблагополуч-
ний на основі нейтральних і об’єктивних критеріїв, 
які вказують на те, що труднощі у регіоні виникають 
не лише у результаті тимчасових обставин; такі кри-
терії повинні чітко визначатися у законі, норматив-
ному акті або іншому офіційному документі з тим, 
щоб їх можна було перевірити;

• критерії повинні включати вимір економічного 
розвитку, який ґрунтується принаймні на одному з 
наступних факторів: дохід на душу населення, дохід 
домашніх господарств на душу населення або ВВП 
на душу населення (не повинен перевищувати 85 % 
від середнього показника для даної території); рівень 
безробіття (повинен становити принаймні 110 % від 
середнього показника по даній території). Ці показ-
ники повинні розраховуватися за трирічний період, 
проте такі розрахунки можуть бути комплексними і 
включати інші фактори.

3. Сприяння у прискореній адаптації наявних по-
тужностей до нових вимог щодо охорони довколиш-
нього середовища, які вводяться відповідно до закону 
та/або нормативного акта і проявляються у більших 
обмеженнях і фінансових витратах фірм, за умови, 
що така допомога:

• являє собою одноразовий захід і не є повторю-
ваною;

• обмежена до 20 % від витрат на адаптацію;
• не покриває витрат на заміну й експлуатацію 

устаткування, на яке надається допомога, оскільки 
такі витрати повинні повністю нести фірми;

• прямо прив’язана до планованого фірмою змен-
шення забруднення довкілля і є пропорційною йому, 
а також не покриває економії на виробничих витра-
тах, якої може бути досягнуто таким чином;

• надається всім підприємствам, які можуть при-
стосувати нове устаткування та/або виробничі про-
цеси.

Нова Угода щодо сприяння торгівлі (Agreement 
on trade facilitation), підписана у грудні 2013 року, 
передбачає спрощення процедур торгівлі, що поля-
гає у зниженні вимог до документації та є особли-
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во корисним для малого бізнесу. У фіскальній сфері 
ця новація передбачає наступне спрощення: кожна 
держава-член застосовує процедури, що дозволяють 
реалізацію товарів до остаточного визначення мит-
них зборів, податків, зборів і платежів. Цей захід 
дозволить запобігти бюрократичній затримці товарів 
та експортувати своєчасно, скоротити витрати під-
приємств-експортерів малого бізнесу та підвищити їх 
економічну ефективність.

Іноземний досвід використання фіскальних ін-
струментів країн-членів СОТ передбачає використан-
ня широкого кола напрямів державної підтримки 
підприємництва в рамках СОТ. Найпоширенішими 
серед них є наступні:

1. Сервісна підтримки експорту, а саме:
• маркетингові програми, що передбачають спри-

яння здійсненню маркетингових досліджень для роз-
ширення ринків збуту. У Чехії експортні субсидії 
надаються для підвищення конкурентоспроможності 
чеської зовнішньої торгівлі. Маркетингова програма 
орієнтована на розвиток діяльності чеських експор-
терів на закордонних ринках і ширше використання 
можливостей експорту на світовому ринку. Ця Про-
грама здійснює підтримку отримання маркетингової 
інформації у зв’язку з виходом на зарубіжні ринки, 
розвиток досліджень, бізнес-презентації на торгових 
ярмарках і виставках за кордоном і відповідне ство-
рення рекламних матеріалів. Та якщо у 2011 році 
було прийнято рішення щодо надання 93 субсидій у 
розмірі 100,5 млн чеських крон (близько 5 млн дол. 
США), у 2012 році їх було вже більш ніж вдвічі − 
225 рішень про виділення субсидій на суму 240,8 
млн чеських крон (близько 12 млн дол. США) [1];

• навчання та перекваліфікація працівників, що 
передбачає надання державної підтримки для під-
вищення конкурентоспроможності робочої сили. 
Наприклад, у Чехії надаються гранти на створення 
робочих місць, підготовку і перепідготовку кадрів: 
на створення робочих місць − у розмірі 50 тис. крон 
(близько 2,5 тис. дол. США) на одного працівника, 
на підготовку і перепідготовку кадрів − 25%, 35% 
і 45% залежно від розміру компанії (великі/серед-
ні/малі), загальні видатки з підготовки і перепідго-
товки здійснюються лише в районах з безробіттям, 
якнайменше на 50% вищим, ніж у середньому по 
країні [2].

2. Державна фінансова підтримка експорту, що 
здійснюється через наступні механізми:

• кредитування експортної діяльності через екс-
портно-кредитні агентства (ЕКА). Ці установи мо-
жуть здійснювати пряме кредитування, підтримку 
процентної ставки або виступати в якості страхуваль-
ника чи гаранта експортної діяльності. Угодою СОТ 
про субсидії та компенсаційні заходи передбачено на-
ступне: діяльність ЕКА повинна бути беззбитковою у 
довгостроковій перспективі, а ставки, за якими здій-
снює свою діяльність ЕКА, повинні бути достатніми 
для покриття довгострокових операційних видатків 
та збитків за пропонованими програмами.

Зокрема, в Іспанії діє державна корпорація 
Instituto de Crйdito Oficial (ICO), яка займається фі-
нансуванням торгівлі і інвестицій, інтернаціоналіза-
цією МСП. У Словаччині Eximbank займається під-
вищенням конкурентоспроможності експортерів та 
надає послуги з експортних кредитів, страхування 
інвестицій та ін [3]. 

3 «Підтримка початківців фермерів Курганської області на період 
2012-2014 рр.» та «Розвиток сімейних тваринницьких ферм на базі 
селянських (фермерських) господарств Курганської області на 2012-
2014 рр.»

• надання субсидій та грантів на підтримку та 
стимулювання експорту. Ці гранти надаються під-
приємствам, які експортують вироблені товари. У 
США діє програма STEP (The State Trade and Export 
Promotion Program), ініційована у 2010 році, що пе-
редбачає надання грантів з федерального бюджету і 
бюджетів штатів та призначена допомогти збільшити 
кількість малих підприємств, що експортують, і роз-
ширити їх експорт [4].

В Австралії грант на розвиток експортного рин-
ку (Export Market Development Grants) є ключовим 
важелем програми надання фінансової допомоги екс-
портерам. Він охоплює широкий спектр галузей про-
мисловості і продукції (послуг), у тому числі експорт 
інтелектуальної власності і ноу-хау за межі Австра-
лії. Цей грант має наступні переваги: стимулює малі 
та середні австралійські підприємства розвивати екс-
портні ринки; відшкодовує до 50% витрат на стиму-
лювання експорту, які є вищими 10 тис. дол. США 
за умови, що загальні витрати складають принаймні 
20 тис дол. США; забезпечує до 7 грантів на кожного 
допустимого заявника. Щоб отримати вперше доступ 
до гранту, підприємству необхідно протягом двох ро-
ків понести 20 тис. дол. США на витрати з розвитку 
експортного ринку [5].

На відміну від інших зарубіжних країн, що за-
стосовують вже багато років заходи підтримки екс-
порту, Російська Федерація впроваджує їх тільки за-
раз. У 2013 році планувалося витратити на фінансові 
заходи підтримки експорту до 14 млрд. дол. США та 
одним з пріоритетних напрямів є субсидування ви-
трат на надання експортних кредитів [6].

На теперішній час експортні субсидії використо-
вуються країнами-членами СОТ як ефективний ва-
жіль зовнішньоторговельної політики. До найбільш 
експортоорієнтованих галузей належить сільське 
господарство, що є однією зі складових процесу пе-
реговорів в рамках СОТ. Угода про сільське госпо-
дарство (AoA) містить правила регулювання торгівлі 
та застосування заходів державної підтримки вироб-
ництва і торгівлі у сільському господарстві. Країни-
учасники СОТ беруть на себе зобов’язання щодо під-
тримки сільського господарства, доступу до ринку 
та системи оподаткування, а також щодо експорт-
ної конкуренції. Ця угода не обмежує Україну у ви-
тратах на внутрішні програми підтримки за умови, 
якщо вони не мають вплив на торгівлю (або їх вплив 
є мінімальним) та відповідають критеріям згідно з 
Угодою про сільське господарство.

З метою адаптації малого бізнесу в сільському 
господарстві до умов СОТ її країнами-членами за-
стосовуються цільові програми. Так, у Російській 
Федерації запроваджені цільові програми, спрямо-
вані на пристосування малого бізнесу в сільському 
господарстві до умов СОТ. В рамках двох цільових 
програм3 Курганська область нагородила власників 
фермерських господарств (початківців) грантами на 
29,3 млн руб. Суми, передбачені грантами, повинні, 
в першу чергу, використовуватися для підвищення 
конкурентоспроможності продукції на ринку та до-
поможуть привести її у відповідність за всіма регла-
ментами і вимогам. Крім того, нове виробництво має 
забезпечити у сільській місцевості створення додат-
кових робочих місць [7].

3. надання державної підтримки за наступними 
напрямами:

• впровадження підприємствами нових стан-
дартів охорони навколишнього середовища з метою 
підвищення соціально-економічного розвитку та 
пристосування до міжнародних правил охорони на-
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вколишнього середовища. Так, у Польщі підприєм-
ства, що інвестують у проекти, пов’язані з охороною 
навколишнього середовища (наприклад, розвиток 
поновлюваних джерел енергії, охорони навколиш-
нього захисту), можуть отримати гранти від Націо-
нального Фонду охорони навколишнього середовища 
та Управління водних ресурсів. Рівень підтримки та 
умови її надання варіюють залежно від виду інвес-
тиції [8].

• підтримка НДДКР та інноваційної діяльності 
підприємств. Зокрема, у США діє Програма SBIR 
(Small Business Innovation and Research program), 
яка допомагає малим підприємствам досліджувати 
свій технологічний потенціал і вигоди від його ко-
мерціалізації. Там існує 11 федеральних відомств, 
які за законом зобов’язані виділяти частину сво-
їх бюджетів на НДДКР та надавати на конкурсній 
основі малим підприємствам, що беруть участь в 
НДДКР в деяких областях, таких як оборона, охоро-
на здоров’я, охорона навколишнього середовища та 
інші [9]. У Німеччині діють програми субсидування 
для всіх видів технологій, що в основному орієнтова-
ні на МСП. "Центральна інноваційна програма для 
МСП" є найбільш відомою з цих програм та її метою 
є сприяння інноваційній діяльності та конкуренто-
спроможності МСП [10].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, сві-
това практика підтверджує, що країни-члени СОТ 
активно здійснюють державну підтримку підпри-
ємництва. В Україні ще не до кінця використані 
можливі інструменти в рамках СОТ та існує значний 
резерв щодо їх удосконалення. По-перше, це стосу-
ється фінансових інструментів підтримки експорту: 
зокрема, в Україні фінансування експортної діяль-
ності здійснюється не за рахунок державних коштів 
(як у інших країнах), а за рахунок коштів багатосто-
ронніх організацій з розвитку та глобальних банків, 
а також власних ресурсів комерційних банків, які, в 
свою чергу, звертаються за фінансуванням до вище-
зазначених установ. По-друге, з огляду на досвід за-
стосування тих фіскальних інструментів підтримки 
підприємництва, що не дають підстави для ужиття 
заходів, напрямами щодо розширення їх застосуван-
ня в Україні слід відмітити наступні:

• впровадження цільових програм, спрямованих 
на адаптацію малого бізнесу до умов СОТ. В Україні, 
не дивлячись на існування загальнодержавних про-
грам підтримки малих та середніх підприємств, спе-
ціальні програми для досягнення конкретної мети 
відсутні;

• застосування сервісної підтримки експорту: 
по-перше, розробка маркетингових програм для 
підвищення конкурентоспроможності зовнішньої 
торгівлі, що забезпечать необхідну інформаційну 
підтримку у зв’язку з розширенням ринків збуту, 
відповідне забезпечення рекламними матеріалами, 
презентаціями на ярмарках і виставках за кордо-
ном; по-друге, сприяння розвитку кадрового потен-
ціалу у сфері діяльності СОТ за рахунок розробки 

програм підготовки фахівців у сфері діяльності СОТ, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 
відповідно до потреб державної політики України в 
сфері взаємодії з СОТ;

• підтримка у НДДКР та здійсненні інноваційної 
діяльності підприємств, що передбачає надання сти-
мулів для заохочення здійснення НДДКР та іннова-
цій та сприятиме таким чином підвищенню якості та 
конкурентоспроможності продукції;

• підтримка у впровадженні підприємствами но-
вих стандартів охорони навколишнього середовища, 
що передбачає надання державної підтримки на ре-
алізацію проектів, які позитивно впливають на стан 
навколишнього середовища країни.

Безумовною перевагою цих заходів є те, що вони 
підвищують якісні показники економіки та дають 
можливість стимулювати структурні перетворення в 
країні. Ефективне використання державної підтрим-
ки в рамках СОТ сприятиме створенню умов для ак-
тивізації інвестиційних процесів, інноваційно-техно-
логічної модернізації виробництва, що забезпечить 
інноваційно-інвестиційну модель розвитку економі-
ки та виконання пріоритетних завдань стимулюван-
ня структурних перетворень в Україні.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ УКРАЇНИ,  
РОСІЇ ТА МОЛДОВИ ДО МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена аналізу ступеню готовності України, Росії та Молдови до мережевої економіки на сучасному етапі. Акту-
альність дослідження полягає в тому, що для підприємств, які планують виходити на ринки інших країн, є необхідним вивчення 
ступеню готовності цих країн до мережевої економіки, за допомогою якого компанії можуть зробити висновок щодо можливостей 
реалізації у конкретній країні переваг використання ІКТ, а саме можливості суттєво зменшити вплив часового та просторового 
факторів. У статті проаналізовано індекс мережевої готовності України, Росії та Молдови за період з 2008 до 2013 рр. Було 
зроблено висновок, що досліджувані країни – Україна, Росія та Молдова – мають достатні передумови для розвитку ІКТ, адже 
ці технології є доступними для населення, активно ним використовуються та мають вагомий вплив на розвиток економіки та со-
ціальної сфери. Але потребує вдосконалення державне регулювання сфери ІКТ.

Ключові слова: індекс мережевої готовності, Інтернет, інформаційно-комунікаційні технології, мережева економіка, субіндекси.

Мозговая Г.В., Тарасенко В.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ УКРАИНЫ, РОССИИ И МОЛДОВЫ 
К СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Статья посвящена анализу степени готовности Украины, России и Молдовы в сетевой экономике на современном этапе. 
Актуальность исследования заключается в том, что для предприятий, которые планируют выходить на рынки других стран, 
необходимо изучение степени готовности этих стран к сетевой экономике, с помощью которого компании могут сделать вывод 
о возможностях реализации в конкретной стране преимуществ использования ИКТ, а именно возможности существенно умень-
шить влияние временного и пространственного факторов. В статье проанализирован индекс сетевой готовности Украины, Рос-
сии и Молдовы за период с 2008 по 2013 гг. Был сделан вывод, что исследуемые страны – Украина, Россия и Молдова – имеют 
достаточные предпосылки для развития ИКТ, ведь данные технологии доступны для населения, активно им используются и 
оказывают значительное влияние на развитие экономики и социальной сферы. Но требует совершенствования государственное 
регулирование сферы ИКТ.

Ключевые слова: индекс сетевой готовности, Интернет, информационно-коммуникационные технологии, сетевая 
экономика, субиндексы.

Mozgova G.V., Tarasenko V.O. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF READINESS OF UKRAINE, RUSSIA AND MOLDOVA 
TO THE NETWORK ECONOMY

This article analyzes the degree of readiness of Ukraine, Russia and Moldova to the network economy today. The relevance of the 
study is that the companies are planning to enter the markets of other countries, is necessary to study the degree of readiness of these 
countries to the network economy, through which companies can draw a conclusion about the potential for a given country the benefits 
of ICT use, such as opportunities considerably reduce the impact of temporal and spatial factors. The article analyzes the Networked 
Readiness Index Ukraine, Russia and Moldova for the period from 2008 to 2013. It was concluded that the investigated countries – 
Ukraine, Russia and Moldova – have adequate conditions for the development of ICT, because the technology is available to the public, 
they are actively used and have a significant impact on the economy and social sphere. But state regulation of ICT requires improving.

Keywords: Networked Readiness Index, Internet, information and communication technologies, network economics, subindexes.

Постановка проблеми. Актуальною проблемою 
для підприємств, що планують виходити на ринки 
інших країн, є вивчення ступеню готовності цих 
країн до мережевої економіки, за допомогою якого 
підприємство може зробити висновок щодо можли-
востей реалізації у конкретній країні усіх переваг 
використання ІКТ. У сучасному світі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) від-
криває перед компаніями великі перспективи для 
розвитку бізнесу. Вони значно зменшують вплив 
просторового та часового факторів на діяльність ком-
паній, дають їм можливість працювати більш опера-
тивно та ефективно.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Такі 
вчені, як Михайло Ковальов, Олександр Курбацький 
[1] аналізували інформаційно-комунікаційні техно-
логії як важливий напрямок підвищення конкурен-
тоспроможності країн.

Постановка завдання. Дослідження полягає у 
розгляді індексу мережевої готовності та методології 
його розрахунку, а також вивченні ступеню готов-

ності таких країн, як Україна, Росія, Молдова до ме-
режевої економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сту-
пінь готовності країн до мережевої економіки ха-
рактеризується індексом мережевої готовності (The 
Networked Readiness Index, NRI). Індекс являє собою 
оцінку здатності країни використовувати можливос-
ті ІКТ. Такий індекс, по-перше, інформує бізнес-лі-
дерів і політиків про основні фактори, що впливають 
на розвиток ІКТ, з метою врахування у державній 
політиці. По-друге, в довгостроковому плані ця ін-
формація сприяє залученню в мережеву економіку 
більшого числа людей та організацій з усього світу. 
Індекс не тільки оцінює готовність певної країни до 
участі в інформаційному світі, а й показує, що ле-
жить в основі відмінностей між країнами [2].

Індекс вимірює рівень розвитку ІКТ за 53 параме-
трами, об’єднаними в чотири основні групи:

1. Наявність умов для розвитку ІКТ – загальний 
стан ділової та нормативно-правового середовища з 
точки зору ІКТ, наявність здорової конкуренції, ін-
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новаційного потенціалу, необхідної інфраструктури, 
можливості фінансування нових проектів, регуля-
торні аспекти і так далі.

2. Готовність громадян, ділових кіл та державних 
органів до використання ІКТ – державна позиція 
щодо розвитку ІКТ, державні витрати на розвиток 
сфери, доступність інформаційних технологій для 
бізнесу, рівень проникнення і доступність мережі Ін-
тернет, вартість мобільного зв’язку і т. і.

3. Рівень використання ІКТ в громадському, 
комерційному та державному секторах – кількість 
персональних комп’ютерів, інтернет-користувачів, 
абонентів мобільного зв’язку, наявність діючих ін-
тернет-ресурсів державних організацій, а також за-
гальне виробництво і споживання інформаційних 
технологій в країні [3].

4. Субіндекс залученості – оцінює соціальні та 
економічні наслідки впливів у сфері ІКТ, які впли-
вають на конкурентоспроможність і благополуччя, а 
також оцінює перехід економіки і суспільства до ро-
зумного використання ІКТ [4].

Показники, за допомогою яких розраховуються 
субіндекси NRI, представлено на рисунку 1:
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Рис. 1. Структура індексу мережевої готовності 
(розроблено автором за [5])

Розрахункова частина Індексу виконана на під-
ставі статистичних даних міжнародних організацій, 
таких як ООН, Міжнародний союз електрозв’язку, 
Всесвітній Банк та інших, а також результатів що-
річного комплексного опитування думки керівників, 
проведеного Світовим економічним форумом спіль-
но з власною мережею партнерських інститутів (до-
слідних і ділових організацій) у країнах, що стали 
об’єктами дослідження [3].

На даний момент рейтинг оцінює 144 країни. 
Лідируючі позиції займають Фінляндія, Сінгапур, 
Швеція, Нідерланди та Норвегія. 

В кінці списку – Гвінея, Гаїті, Чад, Мавританія, 
Сьєрра-Леоне та Бурунді [5].

Розглянемо динаміку індексу мережевої готовнос-
ті України, Росії та Молдови за 2008-2013 роки, що 
представлено в таблиці 1:

Розглянемо позиції України за основними показ-
никами індексу мережевої готовності за 2013 рік, а 
також їх порівняння з середніми показниками по 
групі з доходами нижче середнього, що представлено 
на рис. 2:

На малюнку чорна лінія зображує середній бал 
всіх економік у групі доходів, до яких належить еко-
номіка країни, яку розглядають. Класифікація кра-
їна за рівнем доходу визначається Світовим банком 
і відображає ситуацію за станом на листопад 2012 
року. Виділяються наступні групи за рівнем ВНП на 
душу населення: з низьким рівнем доходу, $ 1035 
або менше; з доходами нижче середнього, $ 1036-$ 
4085; з доходами вище середнього, $ 4086-$ 12615, а 
з високим рівнем доходу, $ 12616 або більше [5; 9].
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Рис. 2. Показники індексу мережевої готовності 
України за 2013 рік у порівнянні 
з середніми показниками по групі
з доходами нижче середнього [5]

За субіндексом умов для розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій Україна займає 105 міс-
це.

За готовністю громадян, ділових кіл та держав-
них органів до використання ІКТ – 29 місце.

За рівнем використання ІКТ у громадському, ко-
мерційному та державному секторах – 95 місце.

За субіндексом залученості – 81 місце.
Проаналізувавши ці показники, можна зробити 

висновок, що на даний час в України є добрі задатки 
для розвитку електронного бізнесу, у тому числі мар-
кетингових інтернет-комунікацій: на високому рівні 
знаходиться готовність до використання інтернет-
технологій діловими колами та громадянами. Зокре-

Таблиця 1
Динаміка Networked Readiness Index України, Росії та Молдови

за 2008-2013 роки (розроблено автором за [4-8])

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Україна
Місце 62 82 90 75 73

Бали 3,88 3,53 3,53 3,85 3,87

Росія
Місце 74 80 77 56 54

Бали 3,77 3,58 3,69 4,02 4,13

Молдова
Місце 99 - 97 78 77

Бали 3,30 - 3,45 3,78 3,84

Кількість оцінюваних країн 134 133 138 142 144
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ма, за показником доступності, що оцінює вартість 
використання ІКТ за допомогою мобільного телефону 
або через широкосмуговий доступ в Інтернет, Украї-
на займає 2 місце після Індії.

Також Україна показує гарний результат за по-
казником вміння користування інтенетом – вона за-
ймає 35 місце з показником 3,5, що значно вище за 
середню величину цього показника у групі стран з 
доходами нижче середніх.

Найгірший показник Україна має за субіндексом 
умов для розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій. Причому з боку бізнесу вона займає не 
дуже погане місце – 78, але зі сторони державного 
регулювання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій позиція значно гірша – 105 місце. Це свідчить 
про те, що в Україні недостатньо розвинута система 
регулювання сфери ІКТ та сприяння її розвитку з 
боку держави, стан нормативно-правового середови-
ща в області електронного бізнесу залишає бажати 
кращого, здорова конкуренції не розвинена. 

Уряд поки приділяє недостатньо уваги ІКТ як 
двигуну економічного зростання, а інноваційна сис-
тема, яка піддалася глибокої реструктуризації піс-
ля розвалу Радянського Союзу, ще не було повністю 
реорганізовано. Все це разом з недосконалим полі-
тичним і правовим середовищем не дає можливості 
Україні отримувати всі переваги від обширного за-
лучення економічних кіл у використання ІКТ (74 
місце). 

Щоб прискорити розвиток інфраструктури ІКТ, 
країна повинна поліпшити якість системи освіти і 
побудувати ефективну інноваційну систему з актив-
ною участю приватного сектора. Покращення в цих 
сферах повинні йти рука об руку з розвитком іннова-
ційної та наукоємної діяльності [5].

Щодо Росії, наочно представляє її результати по 
десяти основним показникам індексу мережевої го-
товності рис. 3:
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Рис. 3. Показники індексу мережевої готовності 
Російської Федерації за 2013 рік у порівнянні 
з середніми показниками по групі з доходами

вище середнього [5]

Субіндекс умов для розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій – Росія займає 102 місце. По-
ганий результат має показник державного регулю-
вання інформаційно-комунікаційних технологій (108 
місце), що свідчить про необхідність вдосконалення 
механізмів регулювання сфери ІКТ та законодавства 
у цій сфері.

За готовністю громадян, ділових кіл та держав-
них органів до використання ІКТ – 32 місце.

За рівнем використання ІКТ у громадському, ко-
мерційному та державному секторах – 56 місце.

Субіндекс залученості – 53 місце. ІКТ та обізнаність 
населення у цій сфері мають значний вплив на розви-
ток економіки країни, її конкурентоспроможності.

Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, 
що на даний момент у Росії є хороші задатки для 
розвитку електронного бізнесу: на хорошому рівні 
знаходиться доступність інформаційних технологій 
для бізнесу, рівень проникнення і доступність мере-
жі Інтернет, вартість мобільного зв’язку.

У доповіді Всесвітнього економічного форуму Ро-
сія характеризується як лідер серед країн СНД. Ро-
сія володіє розвиненою, доступною структурою ІКТ 
(40 місце). Росія має велику спадщину у вигляді 
наукових знань, але поки що не використовує їх у 
повною мірою, не впроваджує у виробничий сектор. 
Все це разом з недосконалим політичним і правовим 
середовищем і кілька невідповідним середовищем 
для розвитку підприємництва та інновацій (98 місце) 
призводить до того, що Росія не може отримати всі 
переваги від високого технологічного розвитку, роз-
виненої інфраструктури в сфері ІКТ (43 місце) [5]. 

Тепер розглянемо показники Молдови за субін-
дексами NRI.

Субіндекс умов для розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій займає 109 місце. Наряду з 
Україною та Росією Молдова має дуже поганий по-
казник з державного регулювання сфери ІКТ – 117 
місце.

Субіндекс готовності громадян, ділових кол та 
державних органів до використання ІКТ – 46 міс-
це. Достатньо непоганий показник Молдова має з до-
ступності ІКТ – 25 місце. 

Але за наявністю в населення вмінь з користу-
вання такими технологіями країна знаходиться на 
78 місці, і це може бути значним стримуючим фак-
тором розвитку ІКТ в країні. Незважаючи на неви-
сокий результат, цей показник Молдови вище, ніж 
у середньому по групі з доходами нижче середнього.

Також вище середнього по групі Молдова має 
значення таких показників, як доступність, інфра-
структура, індивідуальне використання та вплив на 
соціальну середу, що видно з рис. 4:

Навички

Доступність

Інфраструктура,
контент

Середа бізнесу 
та інновацій

Політична та 
правова середа

Індивідуальне використання

Використання у 
бізнесі

Державне 
використання

Вплив на 
економіку

Вплив на 
соціальну середу

Молдова Група з доходами нижче 

Рис. 4. Показники індексу мережевої готовності 
Молдови за 2013 рік у порівнянні

з середніми показниками по групі з доходами 
нижче середнього [5]
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За рівнем використання ІКТ у громадському, ко-
мерційному та державному секторах – 82 місце. При-
чому комерційний сектор використовує ІКТ на дуже 
низькому рівні: за цим показником Молдова займає 
129 місце, у той час як індивідуальне та державне 
використання ІКТ розвинуто набагато краще – 72 та 
76 місця відповідно.

Субіндекс умов для розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій займає 109 місце. Наряду з 
Україною та Росією Молдова має дуже поганий по-
казник з державного регулювання сфери ІКТ – 117 
місце.

Субіндекс готовності громадян, ділових кіл та 
державних органів до використання ІКТ – 46 міс-
це. Достатньо непоганий показник Молдова має з 
доступності ІКТ – 25 місце, але за наявністю в на-
селення вмінь з користування такими технологіями 
країна знаходиться на 78 місці, і це може бути зна-
чним стримуючим фактором розвитку ІКТ в країні.

За рівнем використання ІКТ у громадському, ко-
мерційному та державному секторах – 82 місце. При-
чому комерційний сектор використовує ІКТ на дуже 
низькому рівні: за цим показником Молдова займає 
129 місце, у той час як індивідуальне та державне 
використання ІКТ розвинуто набагато краще – 72 та 
76 місця відповідно.

За субіндексом залученості Молдова займає 74 
місце. З цього можна зробити висновок, що ІКТ ма-
ють певний вагомий вплив на розвиток економіки та 
соціальної сфери країни [5].

Проаналізувавши показники України, Росії та 
Молдови за індексом мережевої готовності, можна 
зробити наступні висновки:

1. Країни мають достатні передумови для роз-
витку ІКТ, адже вони є доступними для населення, 
активно ним використовуються та мають вагомий 
вплив на розвиток економіки та соціальної сфери.

2. В усіх цих країнах потребує вдосконалення 
держрегулювання сфери ІКТ.

3. Щодо використання ІКТ у бізнесі, Україна та 
Росія мають кращі показники, аніж Молдова. Але 
Молдова має непогані показники з індивідуального 
та державного використання ІКТ.

4. Найкращий показник з наявності в населення 
країни навичок щодо використання ІКТ має Україна 

(35 місце), Росія теж має непоганий результат (61 
місце), а ось Молдова знаходиться аж на 75 місці.

Висновки з проведеного дослідження. Індекс го-
товності до мережевої економіки є джерелом значної 
кількості інформації щодо передумов розвитку ІКТ 
у певній країні та факторів, що цей розвиток стри-
мують. Підприємствам, що планують виходити на 
ринок електронної комерції або розробляють страте-
гію маркетингових інтернет-комунікацій, направле-
ну на споживачів чи партнерів з розглянутих країн, 
необхідно попередньо проаналізувати індекси їх го-
товності до мережевої економіки, приділяючи увагу 
окремим складовим індексу. Це допоможе уникнути 
певних ризиків, що пов’язані з особливостями роз-
витку ІКТ та ставлення до них населення країни, та 
зменшити невизначеність ситуації, в якій підприєм-
ство буде реалізовувати свої плани.
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Постановка проблеми. Одним з ключових про-
блемних моментів співробітництва ЄБРР та фінансо-
вої системи України є поліпшення бізнес-клімату в 
країні, а також розвиток сталих фінансових ринків. 
Розв’язання таких проблемних завдань сприяло б 
спрямуванню фінансування ЄБРР до секторів мікро-, 
малих та середніх підприємств України. В цьому кон-
тексті актуальним є підтримка ЄБРР банків, як посе-
редників, якім делегуються відповідальність за оцінку 
та моніторинг трансакції, а також за загальне управ-
ління портфелем. До сфери обов’язків, які пропону-
ються делегувати банкам є управління екологічними 
та соціальними ризиками. ЄБРР вимагає від банків, 
які здійснюють інвестиції, в тому числі і пасивні, до-
тримання певних вимог, які б відповідали принципам 
екологічно раціонального та сталого розвитку.

Аналіз останніх джерел і публікацій. На сучасно-
му етапі розвитку фінансової системи України важ-
ливим є залучення та використання іноземних інвес-
тицій в банківській капітал. Серед всіх джерел, які 
присвячені проблематиці інвестування в економіку, 
слід виділити іноземні джерела, які дають загаль-
нометодологічне підґрунтя для впровадження інвес-
тиційних механізмів в фінансовий сектор економіки 
як розвинутих країн так і країн з перехідною еконо-
мікою. У. Шарп в своїй відомій книзі «Інвестиції» 

аналізує механізм інвестицій та формулює розшире-
не поняття інвестиції та цінних паперів, та говорить, 
що інвестиції – це «законодавчо признане свідоцтво 
права на отримання очікуваних в майбутньому до-
ходів за певних умов» [1, с. 3].

Бланк І.О. характеризує інвестиції, як процес 
направлений на «досягнення економічного або поза-
економічного ефекту, здійснення якого базується на 
ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, 
ризику й ліквідності» [2, с. 17].

Зві Боді та Алекс Кейн в підручнику «Принци-
пи інвестицій» говорять про іс нування гіпотези 
про ефективні ринки на яку впливає вибір стратегії 
управління інвестиціями. Зокрема, ці автори визна-
чають існування безризикових та ризикових активів 
і говорять, що «ризикові активи формують ризико-
вий портфель за допомогою активних та пасивних 
інвестиційних стратегій» [3, с. 36].

Поряд з іноземними джерелами слід відмітити 
роботи вітчизняних науковців, які аналізують інвес-
тиції як цілісний процес та визначають його вплив 
на об’єкт управління. З цієї точки зору важливим 
є трактування інвестицій як економічної категорії, 
яка спрямовується на отримання прибутку або соці-
ального ефекту. Таким дослідженням присвячуються 
роботи Покропивного С.Ф. [4, с. 245].
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Крім того, слід дослідити правові джерела наці-
онального законодавства та міжнародні норми, які 
регулюють питання інвестицій та їх наслідки для 
фінансово-економічного устрою держави. Так, в За-
коні України «Про режим іноземного інвестування» 
визначено, що іноземні інвестиції є цінностями, які 
вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти ін-
вестиційної діяльності з метою отримання прибутку 
чи досягнення соціального ефекту [5]. Заслуговує на 
увагу робота по розробці загальних стандартів ді-
яльності на фінансових ринках на рівні міжнарод-
них організацій. Так, існують так звані Європейські 
принципи довкілля, які намагаються гармонізувати 
екологічні принципи та стандарти, які пов’язані з 
фінансуванням проектів [6].

Вплив фінансування проектів ЄБРР на країни з 
перехідною економікою окреслено в основних прин-
ципах екологічної та соціальної політики ЄБРР [7].

Постановка завдання. Аналіз джерел показує 
взаємозв’язок інвестиційних стратегій в фінансовій 
системі та проблематики соціальної сфери та навко-
лишнього середовища недостатньо досліджена. Тому 
завданням цієї роботи є аналіз основних вимог між-
народних фінансових організації (зокрема ЄБРР), по 
відношенню до системи управління екологічними та 
соціальними ризиками для банків, які здійснюють 
пасивні інвестиції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пасив-
ними інвестиціями вважають такі інвестиції, коли 
інвестор купує лише невелику частину акцій ком-
панії (не більше 5%) та не має можливості впливати 
на управління компанією, її операції або стратегію. 
До таких інвестицій відносять, наприклад, активи, 
які знаходяться в управлінні страхових компаній, 
пенсійних фондів, фондів, які здійснюють інвестиції 
в цінні папери, які котуються на біржі, або на вто-
ринних ринках.

Міжнародні фінансові організації, зокрема ЄБРР, 
вимагають від банків, які здійснюють пасивні інвес-
тиції, виконувати певні умови. Такі умови поляга-
ють в наступному:

1. Такі інвестиції повинні відповідати Екологіч-
ній та соціальній політиці ЄБРР, тобто сприяти еко-
логічно раціональному та стійкому розвитку.

2. Не можна здійснювати інвестиції в компанії, 
які займаються діяльністю, яка входить до Екологіч-
ного та соціального забороненого списку ЄБРР.

3. Інвестиції повинні відповідати нормам охорони 
здоров’я, техніки безпеки, трудовим та екологічним 
стандартам тієї країни, в якій здійснюються інвестиції.

4. Інвестор повинен вивести свої інвестиції, якщо 
у компанії, в яку були здійснені інвестиції, виник-
нуть суттєві екологічні та соціальні проблеми.

Кожний фінансовий посередник повинен нести 
певну відповідальність за управління екологічни-
ми та соціальними ризиками. Наприклад, стосовно 
інвестиційних фондів, то управляючий фондом від-
повідає в цілому за управління екологічними та со-
ціальними ризиками, а також за застосування реко-
мендацій ЄБРР стосовно фінансових операцій фонду.

Як відомо, діяльність компанії в екологічній та 
соціальній галузі часто-густо впливає на її загальні 
фінансові результати. Так, наприклад, якщо компа-
нії буде складно вирішувати екологічні та соціаль-
ні проблеми та якщо у засобах масової інформації 
з’явиться негативна інформація стосовно її діяльнос-
ті, то ціни на акції такої компанії можуть впасти. 
Тому, на мою думку, основні вектори впливу на фі-
нансові результати компанії можна поділити на такі 
основні групи. 

По-перше, це вплив діяльності компанії в екологіч-
ній та соціальній галузі на вартість акції. Як відомо, на 
ціну акції компанії впливають дуже багато зовнішніх 
факторів. Серед них важливими факторами, на нашу 
думку, є дотримання показників діяльності компанії в 
екологічній та соціальній галузі. Ці показники стають 
доступними спільноті завдяки таким процедурам, як 
обов’язкове розкриття екологічних проблем при пер-
винному розміщенню акцій та оприлюдненні списку 
компаній в галузі дотримання нормативних вимог. 
Слід зауважити, що в багатьох країнах Центральної 
Європи такі процедури включені до законодавства в га-
лузі охорони навколишнього середовища. 

По-друге, вплив екологічних та соціальних про-
блем на баланс компанії, яка здійснює інвестиції. 
Результатом такого впливу є скорочення розміру ди-
відендів, які сплачуються акціонерам, або повністю 
відсутність таких сплат. З іншого боку, результати 
діяльності компанії в екологічній та соціальній галу-
зі можуть відкрити нові можливості для інвесторів. 
Зокрема, з’являється все більше підтверджень того, 
що інвестиції в екологічно ефективні компанії більш 
рентабельні, ніж інвестиції в компанії з поганими 
екологічними та соціальними показниками.

По-третє, зміни законодавства країни в галузі охо-
рони навколишнього середовища, охорони здоров’я, 
техніки безпеки та трудових відносин є джерелом 
екологічного та соціального ризику для здійснення 
інвестицій. Зміни в нормативній базі як правило є 
результатом або аварій або випадків, які призвели до 
негативних наслідків навколишнього середовища, а 
також в наслідок появи нових наукових розробок або 
даних. Витрати, які пов’язані з виконанням вимог в 
галузі охорони здоров’я, безпеки, трудових відносин 
та екології можуть підвищитися завдяки підвищен-
ню як самих стандартів, так і заходів по забезпечен-
ню їх виконання.

Фінансові показники компанії та підтримання її 
конкурентоспроможності залежить від того на скіль-
ки вона може пристосуватися до таких змін. Врахо-
вуючи тісний зв’язок між дохідністю та ризиками, 
екологічними питаннями та фінансовими результа-
тами діяльності компанії, аналітики банків пови-
нні враховувати екологічні та соціальні показники 
при проведенні загального аналізу роботи компанії 
[9, c. 400]. Однак при проведенні екологічного та со-
ціального комплексного обстеження та моніторингу 
стосовно пасивних інвестицій можуть виникнути 
труднощі. Такі труднощі пов’язані з наступними 
факторами: 

1. Серед всіх асигнованих коштів в капіталі ком-
панії інвестиції займають невелику частку і здійсню-
ються, як правило, в атмосфері конфіденційності, 
що ускладнює збір інформації по відношенню до пев-
ної компанії.

2. Відсутність діалогу між інвестором та компа-
нією, в яку здійснюються інвестиції, що впливає на 
результат аналізу інформації . яка збиралася.

3. Крупні компанії, акції яких купуються, зна-
ходяться в різних країнах світу, що ускладнює про-
цес аналізу дотримання нормативних вимог в усіх 
центрах операцій.

4. Часто-густо в національному законодавстві від-
сутні конкретні вимоги по відношенню до розкриття 
екологічної та соціальної інформації про компанію. 
Тому акціонер повинен використовувати загально-
доступну інформацію в засобах масової інформації 
або в Інтернеті.

Сьогодні з метою полегшення проведення моніто-
рингу впливу екологічних та соціальних ризиків на 
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проведення пасивних інвестиції, міжнародні фінан-
сові організації, зокрема ЄБРР, розробили практичні 
рекомендації по відношенню до екологічного та со-
ціального комплексного обстеження.

Такі рекомендації полягають в наступному: 
- необхідність аналізу характеру діяльності ком-

панії, як об’єкта інвестування з метою виключення 
видів діяльності, які входять до Екологічного та со-
ціального забороненого списку ЄБРР для фінансових 
посередників;

- необхідність виявлення галузей, які пов’язані 
з високим екологічним та соціальним ризиком. Ін-
вестор повинен знати про характер екологічних і со-
ціальних ризиків, які пов’язані з компаніями в які 
потенційно можливі інвестиції, оскільки такі ризики 
можуть мати наслідки для економічної рентабель-
ності інвестицій. Приблизну оцінку рівня екологіч-
ного та соціального ризику можна отримати з такого 
документа ЄБРР, якій називається Перелік катего-
рій екологічного та соціального ризику. Наприклад, 
компанії, які проводять діяльність, яка включена до 
Дозвольного списку ЄБРР, слід завжди відносити до 
категорії високого рівня ризику, а для інвестицій в 
такі компанії слід звертатися за дозволом до ЄБРР. 
До таких компаній відносять компанії, які належать 
до гірничовидобувної галузі;

- аналіз дотримання нормативних вимог. Перед 
тим як здійснити інвестиції, інвестор повинен дослі-
дити те, наскільки компанія виконує нормативні ви-
моги. Це можливо за рахунок вивчення інформації 
про компанію в ЗМІ, а також інформацію по еко-
логічним та соціальним питанням, які опубліковані 
компанією в щорічному звіті, або державними ор-
ганами. Крім того інвестор може запросити у ком-
панії свідоцтва про виконання нормативних вимог. 
Це може бути, наприклад, копії певних дозволів або 
інша документація в залежності від відповідних еко-
логічних, соціальних або фінансових ризиків, які 
притаманні діяльності компанії;

- продовження екологічного та соціального дослі-
дження. ЄБРР рекомендує продовжувати досліджен-
ня, оскільки це допоможе мінімізувати ризики, які 
можуть виникнути при інвестуванні Наприклад, при 
проведенні позабіржових угод, інвестор може вступа-
ти в прямий контакт з компанією, а при здійсненні 
інвестицій на вторинному ринку інвестору слід ви-
користовувати загальнодоступну інформацію – річні 
звіти компанії.

Слід зауважити, що при здійсненні пасивних ін-
вестицій недоцільно проводити активний моніторинг 
екологічних та соціальних ризиків, які пов’язані з 
окремими інвестиціями. Інвестору треба слідкувати 
за пресою та загальнодоступною інформацією про на-
явність у певної компанії екологічних або соціаль-

них проблем. Якщо компанія має такі проблеми, 
то інвестор може вимагати застосування заходів по 
ліквідації цих проблем. Крім того, інвестор повинен 
бути готовий до продажу своїх активів, якщо ком-
панія не ліквідує ці проблеми протягом часу, що, 
згідно з вимогами ЄБРР, є найбільш спритним для 
ліквідації таких проблем.

Досвід показує, що застосування певних заходів 
при вирішенні екологічних та соціальних проблем 
може вплинути не тільки на репутацію, а й на по-
кращення фінансових результатів компанії. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 
вище дослідження можна зробити висновок, що од-
ним з ключових моментів співробітництва ЄБРР та 
фінансової системи України є сприяння розвитку ста-
лих фінансових ринків. З цією метою ЄБРР пропонує 
банківській системі дотримуватися вимог стосовно мо-
ніторингу впливу фінансування інвестиційних проек-
тів на екологічні та соціальні процеси. Тому окреслені 
напрямки аналізу і контролю за екологічними та соці-
альними ризиками фінансовими інститутами, згідно з 
вимогами ЄБРР та інших світових фінансових органі-
зацій, є корисними для опрацювання комерційними 
банками України, оскільки вирішення екологічних 
та соціальних проблем, таких як підвищення енергое-
фективності, мінімізація відходів, використання чис-
тих технологій, удосконалення управління охороною 
здоров’я та технікою безпеки, створення умов праці, 
здійснення компаніями програм взаємодії з місцевим 
населенням, дають результати як з точки зору репута-
ції, так і фінансові результати.
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Постановка проблеми. Пройшовши тривалий пе-
ріод становлення ринку фінансових інструментів на 
принципах ринкової економіки з часу отримання не-
залежності, український фондовий ринок, як і вся 
національна економічна система, досі знаходиться на 
перехідному етапі розвитку. Кожного року впрова-
джуються нові реформи, апробуються нові схеми по-
будови національної фінансової архітектури, однак, 
попри всі заходи, фінансовий ринок в Україні все ще 
повноцінно не сформований. І це є значною перешко-
дою як для притоку інвестицій з-за кордону, так і 
для ефективного обігу фінансових ресурсів всередині 
країни. 

Традиційно ще до отримання державної незалеж-
ності у 1991 році найбільш вагомим інструментом 
для інвестування серед населення були облігації, при 
цьому вони ще не були повноцінним інструментом 
ринку капіталу, оскільки не мали вільного обігу. Так 
і до сьогодні, вже в незалежній Україні, облігації (в 
першу чергу державні) залишаються найбільш звич-
ним інструментом для населення та універсальним 
інструментом великомасштабних запозичень для 
держави.

Безумовно, Україна як повноцінний учасник ін-
вестиційних процесів на світових фінансових ринках 
повністю зазнає усіх негативних проявів глобаліза-

ційних процесів у вигляді локальних проявів світо-
вих фінансових криз, посиленої нестабільності як в 
умовах системної невизначеності глобального розви-
тку, так і внаслідок національної політичної та гео-
політичної дестабілізації. Саме тому аналіз стану та 
перспектив розвитку ринку боргових фінансових ін-
струментів набуває особливої ваги в сучасних умовах 
задля розробки пропозицій щодо подальшого покра-
щення та підвищення ефективності його функціону-
вання в умовах невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня функціонування ринку фінансових інструментів, 
в тому числі боргових цінних паперів, привертають 
значну увагу провідних науковців та практиків еко-
номічної діяльності, особливо у період загострення 
кризових явищ у фінансовій системі, в умовах неста-
чі інвестиційних ресурсів. Теоретико-методологічні 
основи розвитку національних фінансових ринків, 
в тому числі боргових фінансових інструментів, з 
урахуванням особливостей глобалізаційних процесів 
базуються на концепціях, запропонованих у працях 
як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Так, 
питання розвитку ринку фінансових інструментів в 
контексті глобальної нестабільності та фінансових 
дисбалансів розглядалися К. Рогоффом, М. Обстфель-
дом [1], Г. Мінскі, Ф. Фабоцці [2], Дж. Стігліцом, А. 
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Тейлором, серед українських вчених особливі здобут-
ки належать О. Мозговому, С. Хоружому, А. Пере-
саді [3], Д. Леонову, А. Федоренко, А. Мертенс та 
іншим. Проте, інвестиційний ринок, зокрема через 
механізм ринку боргових фінансових інструментів, 
потребує подальшого аналізу крізь призму сучасних 
умов здійснення інвестиційного процесу. Постає не-
обхідність дослідити наявний інструментарій ринку 
боргових цінних паперів та підвести підсумок щодо 
його привабливості та основних факторів, які на це 
впливають.

Мета та завдання. Таким чином, метою даного 
дослідження є побудова реальної картини інвести-
ційного процесу через ринок боргових інструментів 
України в умовах фінансової нестабільності та гло-
бальних дисбалансів, використовуючи метод всебіч-
ного аналізу показників розвитку фондового ринку 
України у період докризового етапу розвитку (2001-
2007 роки), посткризовий період після світової фі-
нансової кризи у 2008 році та сучасний стан.

Виклад основного матеріалу. Традиційно здій-
снення інвестиційного процесу через ринок боргових 
інструментів відноситься до категорії консервативно-
го інвестування через його помірний рівень ризику 
та відносну стабільність. Незважаючи на цей факт, в 
Україні даний сегмент не набув потенційно можли-
вих масштабів розвитку, особливу щодо корпоратив-
них облігацій, які можуть стати суттєвим джерелом 
інвестиційних коштів для ряду українських підпри-
ємств, тим самим сприяючи зміцненню національної 
економічної системи. 

З часу отримання незалежності України, держав-
ні цінні папери залишаються найбільш привабливим 
для інвесторів фінансовим інструментом, який пе-
редбачає широке коло напрямів застосування, окрім 
отримання доходу від купівлі-продажу та отримання 
процентного доходу, зокрема його використання для 
отримання рефінансування від центрального банку, 
укладення угод репо тощо. Виходячи із загальносві-
тової практики, за якою суверенні запозичення за-
звичай сприймаються як найменш ризиковані, оче-
видно, що держава на ринку капіталів має набагато 
вищі можливості порівняно із корпоративними по-
зичальниками. Тому розвинений ринок державних 
облігацій, до якого майже постійно існує зацікав-
леність з боку нерезидентів, із самого початку був 
найбільш значущим конкурентом ринку облігацій 
підприємств [5].

Виходячи із здійснених досліджень, саме розши-
рення інструментів для залучення позикових коштів 
для суб’єктів господарювання, держави та місцевих 
рад стало одним із основних чинників інтенсивного 
розвитку національної економіки у 2001-2007 рр. До 
даного періоду практично єдиним джерелом фінансу-
вання для суб’єктів економічної діяльності було бан-
ківське кредитування з незначною часткою прямих 
інвестицій, в тому числі іноземних, додаткової емісії 
акцій, векселів тощо. 

Наприклад, протягом 1997-2000 рр. загальний об-
сяг випущених в Україні корпоративних облігацій 
не перевищував 0,13 млрд. грн., тобто на облігації 
підприємств приходилося менше 2% від загального 
обсягу випущених в Україні цінних паперів [6].

Сучасна структура ринку фінансових інструмен-
тів суттєво розширилася. Як бачимо з рис. 1, зна-
чною мірою зросла частка корпоративних облігацій.

За сім передкризових років (2001-2007) ліквід-
ність цього сегменту фінансового ринку зросла на 
порядок:

- кількість випусків – у 16 разів (з 61 до 991),

Рис. 1. Структура фінансових інструментів на 
фондовому ринку України станом на 31.12.2013.

Джерело: розроблено автором на основі даних Національно-
го депозитарію України [4]

- обсяг випущених емітентами облігацій – у 64 
рази (з 0,69 до 44,48 млрд. грн..),

- обсяг біржових торгів облігаціями підприємств 
– у 140 разів (з 0,12 до 17,36 млрд. грн..),

- обсяг укладених торговцями цінними паперами 
договорів з облігаціями підприємств на біржовому та 
позабіржовому ринках – у 152 рази (з 0,89 до 134,73 
млрд. грн.) [5].

Відповідно, обсяг випуску облігацій підприємств 
у 2007 році (44,5 млрд. грн.) лише несуттєво посту-
пався випуску акцій (50 млрд. грн.), а в структурі 
біржових торгів корпоративні облігації мали беззапе-
речне лідерство (на них приходилося 49,7% загаль-
ного обсягу торгів на фондових біржах України).

В результаті облігації підприємств стали одним 
з найбільш привабливих інструментів для вкла-
день інституційних інвесторів. На кінець 2007 року 
34,4% загального інвестиційного портфелю інститу-
тів спільного інвестування, недержавних пенсійних 
фондів та страховиків складали саме облігації під-
приємств.

Звуження ринку облігацій під час активної фази 
світової фінансової кризи проходило не менш швид-
кими темпами. За 2008-2009 роки обсяги та кіль-
кість випусків облігацій скоротилися вчетверо, об-
сяги біржових торгів – у 2,5 рази [5].

Для цього існували об’єктивні макроекономічні 
причини, зокрема:

1) значна конкуренція з боку держави, яка зна-
чно збільшила обсяги запозичень та вартість залу-
чення до державного бюджету, що мало наслідком 
переорієнтацію інвесторів з корпоративних на більш 
надійні державні облігації. Так, протягом 2008-2010 
років загальна вартість облігацій внутрішньої дер-
жавної позики за сумою основного боргу зросла у 
14,9 рази (з 9,1 млрд. грн. на початку 2008 р. до 
136,2 млрд. грн. наприкінці 2010 р.) [7], а річні став-
ки зросли із 7% у січні 2008 року до 22-25% у січні 
2010 року [8].

 2) девальвація національної валюти та скорочен-
ня фінансових ресурсів у банківському секторі (че-
рез зменшення депозитів та проблеми з поверненням 
кредитів) призвели до скорочення обсягів та зростан-
ня вартості банківського кредитування, а, відповід-
но, й вартості облігаційних запозичень. Так, ставки 
кредитування у 2009 році зросли до 27 % порівняно 
із 14 % річних у 2008 році [9].

3) стрімке нарощування боргу корпоративного 
сектору, оскільки значна його частка (єврооблігації) 
була номінована в іноземних валютах, стосовно яких 
гривня значно девальвувала (восени 2008 році грив-
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ня, девальвувавши на 62,3% відносно долара і на 
54,8% відносно євро, увійшла в трійку країн – світо-
вих «лідерів» падіння національних валют) [10];

4) зниження внутрішнього та зовнішнього попи-
ту на продукцію українських підприємств, а також 
прибутковості бізнесу, що ускладнило оплату поточ-
них та довгострокових зобов’язань, зокрема обліга-
ційних. Так, ВВП за 2008 рік скоротився на 15%, а 
загальний фінансовий результат підприємств Украї-
ни за 2 роки зменшився на 178,3 млрд. грн. (з при-
бутку в 135,9 млрд. грн. у 2007 р. до збитків в роз-
мірі 42,4 млрд. грн. у 2009 році) [11].

В таких умовах більшість потенційних емітентів 
облігацій відмовилися від виходу на ринок публічно-
го боргу (через недостатність ресурсів у інвесторів та 
неможливість сплачувати зависокі ставки доходнос-
ті, існуючі на ринку), а емітенти, які випустили облі-
гації напередодні кризи, почали скорочувати купонні 
платежі, відмовлятися від дострокового погашення, 
пропонувати інвесторам умови щодо реструктуриза-
ції облігаційних позик, або взагалі відмовилися від 
виконання своїх зобов’язань, використовуючи прога-
лини у чинному законодавстві.

Всього за 2004-2011 рр. було зафіксовано 139 де-
фолтів. Проте, до 2008 року дефолти в Україні були 
досить епізодичним явищем. За 2005-2007 рр. їх 
було лише 7, натомість протягом наступних трьох 
років (2008-2010) було зафіксовано 106 дефолтів 
(див. рис. 2) [12].
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Рис. 2. Порівняння динаміки кількості випусків 
облігацій підприємств та дефолтів за ними 

протягом 2005-2011 рр. 
Джерела: Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку (річні звіти за 2005-2010 роки, попередня 
інформація за 2011 рік), Рейтингове агентство «Кредит-
Рейтинг»

З огляду на незначний час існування ринку кор-
поративних облігацій, їх роль як ефективного заходу 
залучення капіталу в національній економіці вкрай 
низька, незважаючи на існування періодів інтенсив-
ного розвитку цього сегменту ринку капіталу та ве-
ликий потенціал розвитку даного напрямку.

Україна має один з найменших в світі співвідно-
шень обсягів банківського кредитування та вартості 
боргових цінних паперів в обігу – 20,5%, що втричі 
менше за середньосвітове значення (63,5%) та майже 
вдвічі менше, ніж в середньому по країнах, що розви-
ваються (37%). Якщо в світі обсяги запозичень у формі 
облігаційної позики майже еквіваленті ВВП (99,7%), 
то для України цей показник складає лише 15,5%.

Більше того, якщо в середньому в світі корпо-
ративні облігацій непринципово відрізняються від 

обсягів державних запозичень (в структурі запози-
чень на державу приходиться 60%, а на корпоратив-
ний сектор – 40%), то в Україні пропорція складає 
80%/20% [5].

На тлі сучасних подій у сфері геополітики та за-
гальної соціально-економічної кризи в Україні, оче-
видно, ринок фінансових інструментів так само по-
терпає від теперішніх обставин. Розроблені концепції 
щодо розвитку фондового ринку вже не враховують 
усіх складнощів та особливостей поточної ситуації. 
Однак, безумовно, їх фундаментальні рекомендації 
та принципи залишаються діяти. Так, зокрема, щодо 
удосконалення правового регулювання захисту прав 
власників корпоративних боргових цінних паперів 
шляхом:

– розширення видів корпоративних облігацій 
(біржових, інфраструктурних (концесійних)) та ство-
рення механізмів їх емісії;

– впровадження інституту зборів власників об-
лігацій з наданням їм, зокрема, прав погоджувати 
рішення емітента щодо операцій з його активами у 
випадку проблем з виконанням зобов’язань за таки-
ми облігаціями у відносинах з емітентом;

– законодавчого врегулювання дій емітента і влас-
ників корпоративних облігацій у разі дефолту, ре-
структуризації боргу, конвертації облігацій тощо [13].

Розуміючи відсталість та неповноцінну ефектив-
ність функціонування ринку фінансових інструмен-
тів в Україні, варто відзначити й певні позитивні 
тенденції його розвитку. Так, у 2013 році обсяг за-
лучених інвестицій в економіку України через ін-
струменти фондового ринку становив 144,38 млрд. 
грн., що на 37,43 млрд. грн. більше, ніж у минулому 
році, що свідчить про зростання зацікавленості учас-
ників ринку в такому інструментарії. З них акцій 
було випущено на 64,54 млрд. грн. (на 48,70 млрд. 
грн. більше, ніж у минулому році). Корпоративних 
облігацій було випущено на суму 44,76 млрд. грн. 
(на 6,63 млрд. грн. більше, ніж за 2012 рік). Проте, 
у 2013 році не було здійснено емісії жодного випуску 
облігацій місцевих позик [14].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, здійснивши фундаментальний аналіз показни-
ків розвитку ринку фінансових інструментів Украї-
ни, передусім його боргової складової, у докризовий, 
посткризовий та сучасний (в мовах нестабільності та 
невизначеності) періоди, можемо підвести наступні 
підсумки:

1. Стан функціонування та привабливість рин-
ку корпоративних боргових інструментів залежить 
від впливу багатьох факторів не лише національних 
масштабів, але й глобальних. Так, світова фінансо-
ва криза потужно зачепила функціонування ще не 
сформованої трансформаційної економічної системи 
України, що призвело до стрімкого згортання ринку 
корпоративних облігацій, які не лише не витриму-
вали конкуренцію з боку суверенних облігацій, а й 
зазнавали впливу ряду інших макроекономічних по-
казників, таких як:

– девальвація національної валюти;
–  скорочення фінансових ресурсів у банківсько-

му секторі;
– зниження внутрішнього та зовнішнього попиту 

на продукцію українських підприємств.
2. Спираючись на досвід провідних країн сві-

ту з розвиненим ринком фінансових інструментів, 
важливо усвідомити неабияке значення розвитку 
сектору боргових цінних паперів задля збільшення 
інвестиційних ресурсів та розширення можливостей 
компаній щодо власного фінансування. Для цього 
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необхідно надалі вивчати та втілювати комплекс 
ефективних заходів як на урядовому рівні щодо ство-
рення прозорого та діючого правового поля, так і на 
рівні поширення обізнаності та популярності фінан-
сових інструментів серед потенційних інвесторів.
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РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БІРЖ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ

В даній статті розглянуто структуру енергетичних ринків Європи. Проаналізовано розподіл європейського енергетичного рин-
ку за регіональними ініціативами ЄС. Виділено роль, яку енергетичні біржі виконують у контексті як ізольованого національного 
ринку, так і в контексті інтеграції ринку ЄС. Наведено роль енергетичних бірж у вирішенні проблем управління перевантаження-
ми. 
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Поликевич Н.И. РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БИРЖ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
В данной статье рассмотрена структура энергетических рынков Европы. Проанализировано распределение европейского 

энергетического рынка с региональными инициативами ЕС. Выделена роль, которую энергетические биржи выполняют в кон-
тексте как изолированного национального рынка, так и в контексте интеграции рынка ЕС. Приведена роль энергетических бирж 
в решении проблем управления перегрузками. 
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Polikevych N.I. THE ROLE OF ENERGY EXCHANGES IN THE EUROPEAN ENERGY MARKET
The structure of energy markets in Europe was described. The distribution of the European energy market of EU regional initiatives 

was analyzed. The role of energy exchanges in the isolated domestic market and integration of the EU market were showed. The 
importance of energy exchanges in solving problems of management congestion was highlighted.

Keywords: energy market, energy exchanges, spot market, futures market, auction, management congestion.

Постановка проблеми. З початком процесу лібе-
ралізації енергетичних ринків з’явилося безліч спо-
собів для торгівлі електроенергією. З одного боку, 
вони замінили механізми щоденної диспетчеризації, 
притаманні старій монополістичній структурі фізич-
ної генерації потоків електроенергії. Торговельна 
активність є необхідною складовою у повсякденно-
му визначенні обсягів генерування, транспортуван-
ня і доставки енергії. Одним з найбільш викорис-
товуваних прикладів є торгівля стандартизованими 
ф’ючерсними контрактами на умовах фізичної по-
ставки або грошових розрахунків.

Європейський енергетичний ринок є зрілим рин-
ком, де досягнення у торгівлі електроенергією є най-
більш оптимальними в умовах постійної інтеграції. 
Це пов’язано з професійною торгівельною та фінан-
совою структурою багатьох фінансово-орієнтованих 
ринків, що лежать в основі міжнародної інтеграції. 
В Європі фізична торгівля електроенергією сприяла 
розширенню ринків за національні кордони.

Багатовіковий досвід ринкових відносин свідчить, 
що біржі є ключовими економічними інструментами, 
що забезпечують прозорість і відкритість товарних 
ринків та створюють середовище конкуренції та віль-
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ного пересування товарів і послуг [1]. Електроенергія 
– це теж товар, але із специфічними характеристи-
ками. Зокрема головною особливістю є неможливість 
створення запасів електроенергії. Через цю та низку 
інших специфічних особливостей електроенергії до-
вгий час створення енергетичних бірж здавалося не-
можливим завданням.

Перша енергетична біржа Nord Pool була ство-
рена в Норвегії лише у 1993 році. Шість років по-
тому, у 1999 році, початок лібералізації енергетич-
ного ринку у континентальній Європі здійснювався 
через створення біржі APX, на якій започаткували 
обмін електроенергією із Нідерландами. Знадобилось 
близько десяти років для визнання світом доцільнос-
ті створення енергетичних бірж, і лише на початку 
XXI століття вони почали поширюватися Європою. 
Сьогодні ці біржі є не лише невід’ємною частиною 
функціонування європейського енергетичного рин-
ку, але й допомагають у реалізації європейської стра-
тегії із об’єднання енергетичних ринків. Визначення 
ролі енергетичних бірж на ринку є актуальним для 
України, строковий ринок електроенергії якої лише 
починає формуватися.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зміс-
товний аналіз літературних джерел показав, що єв-
ропейські енергетичні біржові ринки вивчають Л. 
Мееус, Дж. Умутлу, Е. Талатар, А. Дорсман, В. Вес-
терман, М. Каран, О. Арслан та ін. Зарубіжні вчені, 
такі як Д. Бун та Г. Захман, Т. Крістіансен, А. Креті 
та Е. Фумагаллі, у своїх дослідженнях аналізували 
транскордонну торгівлю на європейських енергетич-
них ринках. Цю та супутню тематику пов’язану із 
функціонуванням енергетичних бірж досліджують і 
вітчизняні вчені – О. Кириленко, І. Блінов, Є. Парус 
та ін.

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне 
обґрунтування ролі енергетичних бірж Європи на на-
ціональних ринках окремих держав та ЄС в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
останні два десятиліття швидка реструктуризація та 
лібералізація ринків електроенергії прискорили фор-
мування єдиного європейського енергетичного рин-
ку. Дерегулювання ринків електроенергії більше не 
контролюється національними монополіями. В даний 
час цей процес визначається відповідно до економіч-
них правил попиту та пропозиції на умовах конку-
ренції. Реструктуризація унеможливила контроль 
над цінами на ринку та дозволила виходити на ринок 
всім учасникам незалежно від їх розміру. Дерегульо-
ваний ринок електроенергії складається як мінімум 
з двох частин: спотового та ф’ючерсного ринків.

Традиційно учасники можуть торгувати електрое-
нергією в двосторонньому порядку на позабіржовому 
ринку, де основна частина угод як і раніше викону-
ються учасниками договору. 

На рисунку 1 показано структуру європейського 
ринку електроенергії. 

Ринок електроенергії

Енергетична біржаБалансуючий ринок Позабіржовий ринок

Спотовий ринок Ф’ючерсний ринок

Рис. 1. Структура європейського ринку 
електроенергії

Джерело: [2, c. 113].

Щоб збалансувати виробництво електроенергії в 
будь-який момент, під час операцій у режимі реаль-
ного часу, системний оператор використовує балан-
суючий ринок, або ринок в режимі реального часу. 
Учасники можуть подати цінову заявку, у якій за-
значають свій попит (пропозицію), щоб збільшити 
(зменшити) виробництво електроенергії або зменши-
ти (збільшити) споживання [2, с. 113]. 

На балансуючому ринку системний оператор за-
безпечує згладжування добових коливань виробни-
цтва та споживання електроенергії. Компанії для 
покриття додаткових обсягів електроенергії можуть 
купувати її в погодинному режимі за спеціальними 
тарифами, а постачальники, що володіють резерв-
ними потужностями, можуть отримувати премію за 
принципом «першим відгукнувся – першим отримав» 
[3]. Наприклад, у Нідерландах компанія TenneT, яка 
є голландським мережевим системним оператором 
передачі електроенергії, несе відповідальність за ба-
лансуючий ринок [2, с. 113].

В якості альтернативи позабіржовому ринку в де-
яких країнах створюються організовані ринки, відо-
мі як біржі електроенергії або енергетичні біржі.

Визначення поняття «енергетична біржа» подає 
у своїй доповіді європейська рада регуляторів енер-
гетики (CEER), де зазначається «енергетичні біржі 
– це багатосторонні системи для гуртової торгівлі 
електроенергією спотовими та/або похідними про-
дуктами, які експлуатовані та/ або керовані опе-
ратором ринку, що об’єднуються, або полегшують 
об’єднання інтересів багаторазової купівлі і продажу 
на гуртовому ринку електроенергії спотових та/або 
похідних продуктів у біржовій системі та відповідно 
до правил біржі» [4].

На енергетичних біржах значну торговельну ак-
тивність можна спостерігати на спотовому ринку за 
контрактами з поставкою на наступний день. Спо-
товий ринок називають ринком «на добу вперед», 
він ґрунтується на основі замовлень на купівлю та 
продаж погодинних контрактів і блокових контрак-
тів, що охоплюють 24 години наступного дня, тобто 
торги відбуваються на день t+1 фіксуються в день t 
[2, с. 110]. Виробники електроенергії продають її за 
ціною, що представляє залежність граничних цін від 
робочої потужності (погодинного вироблення елек-
троенергії). Ціна електроенергії на спотовому ринку 
в кожну годину доби встановлюється, як рівноваж-
на, тобто через співвідношення пропозицій виробни-
ків та попиту споживачів. Ринок «на добу вперед» є 
найбільш важливим сектором з точки зору форму-
вання ціни на ринку і гнучкого управління графіком 
навантаження [3].

Отже, електроенергія на спотових енергетичних 
біржах торгується на день вперед, а графік її робо-
ти розробляється системним оператором. Через не-
відповідність попиту та пропозиції між виконанням  
контрактів на ринку «на добу вперед» і фактичної 
фізичної поставки електроенергії на наступний день 
після закінчення торгів, біржі іноді пропонують вну-
трішньо-денний ринок (intra-day market), також ві-
домий як ринок «на годину вперед» (hour-ahead) або 
ж коригуючий ринок (adjustment market). Ринок для 
інших форвардних контрактів широко відомий, як 
ф’ючерсний ринок [2, с. 114].

Європейський ринок ф’ючерсів є надійним ін-
струментом управління ризиками, страхуючи опе-
раційні ризики, викликані високим коливанням цін 
на електроенергію на спотовому ринку. Ф’ючерсні 
ринки можуть слугувати індикатором прибутко-
вості для інвестицій в енергосистеми, і тим самим 
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сприяти збалансованому розвитку попиту та пропо-
зиції. Щоб ефективно використовувати ф’ючерсні 
ринки для енергетичної галузі, важливо отримувати 
знання щодо інформації, прихованої в довгостроко-
вих цінах, зокрема взаємозв’язок між спотовими та 
ф’ючерсними цінами на електроенергію.

В даний час європейські ринки електроенергії та 
газу розділені відповідно на різні регіональні ініціа-
тиви (табл. 1). Таким чином, енергетичні ринки ру-
хаються до регіональної сегментації. Регіональний 
характер енергетичного ринку мотивується європей-
ськими політиками як найкращий спосіб полегшен-
ня керівництва ними в майбутньому.

Таблиця 1 
Електричні та газові регіональні ініціативи ЄС

Регіони Країни

Регіональна ініціатива електроенергії

Центрально-Західний Бельгія, Франція, Німеччина, 
Люксембург та Нідерланди 

Центрально-Східний
Австрія, Чехія, Німеччина, 
Угорщина, Польща, Словаччина 
та Словенія 

Центрально-Південний Італії, Австрії, Франції, 
Німеччини, Греції та Словенії

Північний Данія, Фінляндія, Німеччина, 
Норвегія, Польща і Швеція

Південно-Західний Іспанія, Франція і Португалія 

Балтійський Латвія, Естонія і Литва

Франція-
Великобританія-
Ірландія

Франція, Ірландія і 
Великобританія

Регіональна газова ініціатива

Північно-Західний 

Нідерланди, Бельгія, Данія, 
Франція, Німеччина, Ірландія, 
Швеція та Сполучене 
Королівство

Південний Іспанія, Франція і Португалія

Південно-Східний
Австрія, Італія, Болгарія, Чехія, 
Греція, Угорщина, Польща, 
Румунія, Словаччина та Словенія

Джерело[5, с. 15] 

Головною перевагою регіонального підходу «зни-
зу-вгору» є те, що він забезпечує залучення зацікав-
лених сторін більше, ніж це зазвичай можливо  на 
європейському рівні. Крім того, регіональний підхід 
краще враховує регіональні особливості, адже в кож-
ному регіоні можливі деякі відхилення від європей-
ських стандартів. У той же час регіональний підхід 
дозволяє крок за кроком йти у напрямку розвитку 
інтегрованого європейського енергетичного ринку 
[10, c.15]. 

Однак слід зазначити, що на відміну від вихідної 
регіональної стратегії відбулося дублювання країн у 
різних регіонах. На практиці доведено, що країни, 
залучені в більш ніж одному регіоні, можуть бути не 
однаковою мірою задіяні в кожному з регіонів.

З розвитком спотового ринку на фінансових енер-
гетичних ринках спостерігається аналогічна тен-
денція зростання кількості різноманітних похідних 
інструментів. В даний час структура енергетичних 
ринків Європи є досить складною. Існує більше півто-
ра десятка енергетичних бірж, більшість з яких про-
понують торгівлю як спотовими, так і ф’ючерсними 
контрактами. Деякі з них розширюють свою діяль-
ність за межі національних кордонів.

Ринок електроенергії є провідним в енергетично-
му секторі ЄС. На даному ринку існують проблеми, 
пов’язані з конкуренцією між країнами-членами. 
Хоча ЄС визнала сім регіональних ініціатив електро-

енергії, проте на європейському ринку електроенер-
гії можна спостерігати три великих регіональних 
групи: скандинавські країни, країни Континенталь-
ної Європи та Великобританія. Дані ринки відрізня-
ються не тільки своїм історичним досвідом, але і ре-
гіональними особливостями [5, с. 16]. 

Сьогодні майже на кожному з виділених ЄС ре-
гіональних ринків функціонує енергетична біржа. 
Під час створення енергетичних бірж, більшість з 
них отримали ліцензії, надані урядом або відповід-
ним міністерством (Німеччина, Австрія), національ-
ними фінансовими установами (біржі деривативів 
в Австрії та Франції) або національним органом із 
регулювання енергетики (спотові біржі в Норвегії та 
Румунії). Більшість із них перебувають під наглядом 
контролюючого органу за біржовою діяльністю, який 
зазвичай представляє те ж відомство, що надало лі-
цензію [4].

Енергетичні біржі прагнуть бути ефективними, 
щоб залучити максимальну кількість угод. Для до-
сягнення цієї мети біржа повинна забезпечити реаль-
ну додану вартість на ринку шляхом створення кон-
курентного ринкового середовища. По-перше, вона 
повинна бути ефективною з економічної точки зору 
через порівняння попиту і пропозиції за найнижчою 
ціною без шкоди для надійності системи. Продавці 
та покупці повинні мати можливість увійти та віль-
но діяти на спотовому ринку. Цей факт передбачає, 
що завжди існує мінімальний рівень ліквідності, а 
значить ніхто не може безпосередньо впливати на 
ринкову ціну. Отже, основна роль енергетичних бірж 
полягає в узгодженні попиту та пропозиції для визна-
чення рівноважної ринкової ціни та оприлюднення її 
на ринку. Енергетична біржа також є майданчиком 
для торгівлі похідними інструментами електроенер-
гії, тобто ф’ючерсами та опціонами. 

Ще однією важливою роллю енергетичних бірж 
є мінімізація транзакційних витрат, якщо гравці не 
враховують вартість використання енергетичної бір-
жі як фактору обрахунку ціни. Енергетичні біржі 
покликані забезпечити прозорість цінових індексів, 
щоб бути надійним партнером на ринку.

Енергетичні біржі дозволяють учасникам торгу-
вати фізичними поставками спотових продуктів та 
деривативами. На відміну від двосторонньої торгівлі 
або торгівлі через посередника енергетичні біржі ма-
ють чіткі правила обміну, які сприяють захисту та 
безпеці угод учасників. Вони пропонують учасникам 
структуровані угоди із стандартизованими продукта-
ми та клірингові послуги, що обмежують ризики від-
мови контрагента від поставки або оплати.

Енергетичні біржі допомагають у створенні ефек-
тивного та ліквідного енергетичного гуртового ринку. 
Оскільки біржі відкриті для будь-якого учасника, 
вони встановлюють цінові сигнали для стандартизо-
ваних продуктів та пропонують анонімний доступ до 
операцій. Саме тому вони відіграють важливу роль 
у створенні більшої прозорості при ціноутворенні. В 
свою чергу все перелічене сприяє конкуренції на вну-
трішньому ринку. Біржі сприяють створенню адек-
ватних цінових сигналів для виявлення потенційно 
надійних поставок електроенергії, або ж проблем із 
адекватною кількістю виробництва електроенергії [4].

Варто зазначити, що додаткова роль енергетичних 
бірж полягає у спрощенні торгівлі стандартизовани-
ми продуктами, розповсюдженні ринкової інформа-
ції та створення конкуренції та ліквідності на ринку. 
Отже, підсумовуючи, зазначимо, що використання 
енергетичних бірж зумовлюється їх специфічни-
ми характеристиками, а саме: нейтральним місцем 
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торгівлі, нейтрально орієнтованим цінам, простотою 
доступу до ринку, низькими операційними витрати, 
надійністю партнерів, кліринговими та розрахунко-
вими послугами. Наприклад, ціни спотового ринку 
є важливим орієнтиром, як для позабіржової (дво-
сторонньої) торгівлі, так і для торгівлі форвардними, 
ф’ючерсними та опціонними контрактами.

Моделі енергетичних бірж у Європі залежить від 
загальної структури ринку, обраної на національ-
ному рівні. Торгівельні умови можуть відрізнятися 
на гуртовому ринку електроенергії та газу, на спо-
товому та строковому ринках, що в свою чергу може 
вплинути на структуру енергетичної біржі на різних 
ринках.

На гуртовому ринку електроенергії більшість єв-
ропейських країн прийняли модель обміну двосто-
ронніми договорами і добровільного обміну електро-
енергією. Проте, Іспанія та Португалія, як і багато 
країн за межами Європи, вирішили використовувати 
модель пулу, де вся торгівля електроенергією пови-
нна здійснюватися через пул, і довгострокові контр-
акти, як правило, торгуються в якості суто фінансо-
вих продуктів [4].

На гуртовому ринку газу біржі поєднуються із 
газовими хабами, що можна визначити як фізичну 
(локальну) або віртуальну (умовну) точку на газовій 
системі. Однак, на відміну від газових хабів, газо-
ві біржі є багатосторонніми системами для гуртової 
торгівлі спотовими та/або похідними продукти, екс-
плуатовані та/або керовані оператором ринку, що 
об’єднують разом, або полегшують об’єднання інтер-
есів великої кількості покупців та продавців на опто-
вому ринку природного газу спотових та/або похід-
них продуктів.

У порівнянні з ринками електроенергії більшість 
ринків природного газу в континентальній Європі все 
ще знаходяться на ранній стадії розвитку. Зокрема, 
у торговельних хабах, де ліквідність є добре розвине-
ною, енергетичні біржі стикаються з конкуренцією 
з боку позабіржового ринку (брокерами та газовими 
хабами), а також в деяких випадках – з конкурен-
цією з боку інших енергетичних бірж. Більшість єв-
ропейських газових бірж все ще на стадії розробки 
ліквідності шляхом залучення нових членів в умовах 
жорсткої конкуренції [4].

Протягом останніх років новою рисою характер-
ною для бірж електроенергії є об’єднання з сусідніми 
біржами електроенергії, як, наприклад об’єднання 
на ринку Центрально-Західної Європи (CWE) (бірж 
BELPEX, APX-ENDEX, EPEX Spot FR та EPEX Spot 
DE) та об’єднання Північно-Західного європейсько-
го ринку (NWE) [4]. Ці проекти з об’єднання ринків 
можна розглядати як ще один з важливих аспектів 
діяльності спотових бірж електроенергії.

Об’єднання є методом інтеграції ринків електро-
енергії на різних територіях. З об’єднанням ринку 
добова транскордонна пропускна здатність ліній 
електропередач між різними країнами явно не ви-
ставляється на аукціон, але неявно доступна через 
угоди на енергетичних біржах по обидві сторони кор-
дону (імпліцитний аукціон).

Це означає, що покупці та продавці електроенергії 
на біржі автоматично отримують вигоду від транскор-
донного обміну без необхідності явного отримання 
відповідної пропускної здатності. Систему ринкового 
об’єднання використовують з 2006 року (тристорон-
нє об’єднання ринку між Нідерландами, Бельгією та 
Францією) і вона виявилася успішною [4].

Основною метою використання бірж у об’єднанні 
ринків є максимізація сумарного економічного над-

лишку всіх учасників: дешевше виробництво елек-
троенергії в одній країні може задовольнити попит і 
знизити ціни в іншій країні. Ціни будуть поступово 
вирівнюватися в суміжних країнах, де є достатньо 
пропускної здатності. Об’єднання ринків призводить 
до більш ефективного використання добової потуж-
ності об’єднаних енергосистем між мережами заді-
яних національних системних операторів електроме-
реж.

Позитивним ефектом об’єднання енергетичних 
бірж країн Європи є створення додаткових обсягів тор-
гів і, таким чином, додаткових доходів для спотових 
електричних бірж. Реалізація проектів з об’єднання 
ринків значно посилює ринкову позицію спотових 
електричних бірж. Підключивши передачу розподілу 
електроенергії до торгівлі на ринку «на добу вперед», 
все більше учасників ринку повинні використовувати 
національні електричні спотові біржі.

Ексклюзивне використання потужностей цен-
тральним об’єднувальним алгоритмом робить цей 
алгоритм де-факто монопольною функцією щодо роз-
поділу транскордонних потужностей. Таким чином, 
з об’єднанням ринків доступ до пропускної здатнос-
ті об’єднаних енергосистем може бути дискриміна-
ційними в тому сенсі, що пропонується виключно 
у об’єднаних спотових енергетичних біржах. Тому 
об’єднання ринків може створити де-факто монопо-
лію на цю додаткову послугу електричних спотових 
бірж. Таким чином, структура системи повинна за-
безпечити низькі операційні витрати і низькі бар’єри 
для входу нових учасників. Монопольна влада і над-
мірні прямі або непрямі витрати угод можуть стати 
причиною провалу ринку [4]. 

Основний вид діяльності енергетичних бірж – це 
надання послуг торгівлі (трейдингу) та надання по-
слуг із вироблення спотових цін на електричну енер-
гію.

Однак через структурні проблеми на ринках елек-
троенергії, такі як: надмірна концентрація виробни-
цтва, надмірна інтеграція виробництва та поставок, 
а також нестача потужностей об’єднаних енергосис-
тем, більшість науковців висловлюють стурбованість 
щодо надійності спотових цін вироблених енергетич-
ними біржами [6]. Регулятори, як правило, втру-
чаються із заходами, що змушують міжнародних 
трейдерів, системних операторів або ж генеруючі 
компанії до торгівлі на визначеній енергетичній бір-
жі (заходи з підтримки ліквідності). 

Прикладом спонукання міжнародних трейдерів 
можуть служити Нідерланди, що зобов’язують ім-
портерів бути активними на стадії торгів на ринку 
«на добу вперед» та торгувати на діючій енергетичній 
біржі (APX). Іншим прикладом є скандинавський ри-
нок, де учасники ринку повинні вести справи за до-
помогою діючої енергетичної біржі (Nord Pool), щоб 
отримати доступ до потужностей об’єднаної енерго-
системи. Прикладом щодо спонукання системних 
операторів до роботи на біржі може служити Фран-
ція, де оператор має нормативні зобов’язання щодо 
забезпечення втрат і ці зобов’язання виконуються 
за допомогою діючої енергетичної біржі. Прикладом 
щодо залучення генеруючої компанії є Бельгія, де 
генеруючі компанії зобов’язані створити ліквідність 
на біржі електроенергії [7, с. 1472].

Зазвичай ці заходи підвищують ліквідність енер-
гетичної біржі, але в поєднанні з природною моно-
полією характерною для бірж, вони посилюють 
домінуюче положення енергетичних бірж, що в май-
бутньому може бути проблематичним. Влада енерге-
тичних бірж на ринку може призвести до проблем з 
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ліквідністю, в тому випадку, якщо енергетичні біржі 
здійснюватимуть монопольне ціноутворення для сво-
їх користувачів. 

Заходи з підтримки ліквідності повинні викорис-
товуватися обережно, як і глибоке співробітництво 
між енергетичними біржами та системними операто-
рами. Прикладом глибокого співробітництва є чесь-
кий ринок, де діюча енергетична біржа організовує 
балансуючий ринок у співпраці з оператором. Така 
співпраця може створити домінуючу позицію у сфері 
надання однієї або декількох послуг на ринку, що 
є безумовно негативним фактором. Ще одним важ-
ливим чинником у функціонуванні торгівельних 
енергетичних бірж є пруденційне регулювання, що 
спрямоване на захист інших сторін, а не самих енер-
гетичних бірж від операційних і фінансових ризиків 
останніх. 

Це може включати забезпечення ефективного 
управління ризиками із адекватним забезпеченням 
додаткових резервів в якості буфера проти неперед-
бачених збитків. Можливим доказом проти занадто 
жорстких пруденційних нормативів є те, що стає все 
більш дорожчим входження в бізнес біржових по-
слуг, і тому ці правила можуть підсилити владу на 
ринку діючих енергетичних бірж [7, с. 1472].

Домінуюча європейська ринкова структура по-
лягає в тому, щоб розподіляти права торгівлі через 
кордони, тобто транскордонну потужність електро-
мереж, в окремі аукціони (експліцитний аукціон). В 
результаті торгівля через кордони була традиційно 
територією позабіржових ринків, а енергетичні бір-
жі, як правило, діяли в єдиній зоні електромереж, 
де вони сприяли обміну зобов’язань щодо виведення/
введення певної кількості електричної енергії із/до 
цієї зони протягом певної години [7, с. 1473].

Проте, європейський досвід більшою мірою за-
свідчив неефективність цієї ринкової структури, що 
значною мірою покладається на трейдерів у їхньому 
виборі між різними (в основному національними) рин-
ками електроенергії. Зарубіжні вчені Д. Бун та Г. За-
хман [8], Т. Крістіансен [9], А. Креті та Е. Фумагал-
лі [10] у своїх дослідженнях спостерігали за різними 
національними кордонами та часовими періодами, 
і виявили, що транскордонна торгівля в основному 
прямує в напрямку до середньої цінової різниці, на-
віть якщо погодинний ціновий спред є в іншому на-
прямку. Ці науковці дійшли висновку, що доступна 
транскордонна потужність електромереж в даний час 
є недостатньою, використовується неналежно, ціно-
вий спред підвищується, а не знижується.

Енергетичні біржі задіяні не лише у транскордон-
ній торгівлі електроенергією, вони виконують важ-
ливу роль у вирішенні проблем перевантаження на 
міжсистемних лініях електропередач. Перевантаже-
ність є відносно поширеним явищем на міжсистем-
них лініях електропередач, адже вони не були по-
будовані для забезпечення нинішніх великих потоків 
електроенергії між країнами. Спочатку їх основною 
метою було сприяння обміну електроенергією між 
країнами для стабільності системи.

Методи, яким надають перевагу при управлінні 
перевантаженнями, – це методи ціноутворення (екс-
пліцитний аукціон, імпліцитний аукціон  та розга-
луження ринку) Дані методи отримують найбільшу 
віддачу від наявності організованого ринку електро-
енергії. Чим складніші методи управління переван-
таженнями, тим сильніша потреба в енергетичних 
біржах [11].

Для експліцитних аукціонів існування енергетич-
них бірж не є строго необхідним, проте допомагає у 

їх функціонуванні. Енергетична біржа створює базо-
ву ціну, що допомагає учасникам ринку визначити-
ся, яку ціну запропонувати на аукціоні. Без такої 
ціни ринок відчуває нестачу прозорості. Базова ціна, 
яку створює енергетична біржа полегшує участь в 
торгах на аукціоні імпортованих потужностей, осо-
бливо для невеликих і менш досвідчених учасників. 
Це покращує ліквідність ринку імпорту, що в свою 
чергу приносить користь енергетичній біржі.

Другий спосіб, в якому енергетична біржа може 
підтримувати експліцитні аукціони пропускної здат-
ності ліній електропередач, є надання вторинного 
ринку потужності. На цьому ринку сторони можуть 
торгувати правами на потужність, які вони купили. 
Часто ці права купуються на місяць або рік. При 
наближенні часу використання сторони можуть ви-
явити, що їм необхідно врегулювати права на потуж-
ність, які вони мають. Енергетична біржа забезпечує 
найбільш природне місце для проведення такої опе-
рації.

Імпліцитні аукціони та розгалуження ринку ви-
магають присутності організованої біржі електро-
енергії. Для імпліцитного аукціону необхідно, щоб 
організована енергетична біржа існувала на спадно-
му потоку перевантажених міжсистемних ліній елек-
тропередач. Системні оператори двох зв’язаних сис-
тем тісно співпрацюють один з одним і з оператором 
біржі для забезпечення точної кількості та доступ до 
пропускної здатності об’єднаних енергосистем [11].

Коли використовується метод розгалуження рин-
ку, роль оператора ринку зростає. У скандинавській 
моделі оператор ринку розбиває ринок там, де відбу-
вається перевантаження. В континентальної Європі 
пропонована система працює тільки на перевантаже-
них кордонах, і в цьому випадку ринок уже поді-
лено. Замість єдиного оператора ринку, який керує 
субринками по обидві сторони міжсистемних лінії 
електропередач, більш практичний сценарій полягає 
в тому, що існують окремі організовані енергетичні 
біржі з обох сторін. Це означає, що обидва оператори 
ринку повинні тісно співпрацювати один з одним та 
із залученими системними операторами.

Висновки. Дослідження європейського енергетич-
ного ринку та аналіз діяльності енергетичних бірж 
дозволило виокремити їх основну роль, що полягає 
в узгодженні попиту та пропозиції для визначення 
врівноваженої ринкової ціни та мінімізації транзак-
ційних витрат. Не менш важливі аспекти діяльнос-
ті енергетичних бірж виявляються у: 1) захисті та 
безпеці виконання угод учасників біржового ринку 
(чіткі правила обміну на противагу двосторонній 
торгівлі або торгівлі через посередника); 2) створен-
ні більшої прозорості цін (біржі відкриті для будь-
якого учасника, пропонують анонімний доступ до 
операцій); 3) спрощенні торгівлі стандартизованими 
продуктами (встановлюють цінові сигнали для стан-
дартизованих продуктів); 4) інтеграціі ринків елек-
троенергії (об’єднання енергетичних бірж із різних 
територіальних секторів та як наслідок максимізаціі 
сумарного економічного надлишку всіх учасників 
ринку: дешевше виробництво електроенергії в одній 
країні зможе задовольнити попит і знизити ціни в 
іншій країні).

Енергетичні біржі задіяні не лише у транскордон-
ній торгівлі електроенергією, вони виконують важ-
ливу роль у вирішенні проблем перевантаження на 
міжсистемних лініях електропередач. Зокрема, для 
експліцитних аукціонів енергетична біржа створює 
базову ціну електроенергії та надає вторинний ри-
нок потужності. Для імпліцитних аукціонів необхід-
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но, щоб організована енергетична біржа існувала на 
спадному потоку перевантажених міжсистемних лі-
ній електропередач.

Подальші наукові дослідження будуть стосувати-
ся специфіки транскордонної торгівлі, аукціонної та 
біржової торгівлі з врахуванням методів управління 
перевантаженнями на енергетичних ринках європей-
ських країн.
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У статті розкривається механізм взаємного страхування як некомерційної форми страхового захисту сільськогосподарських 
товаровиробників. На основі зарубіжного досвіду обґрунтовується доцільність та перспективність використання взаємних стра-
хових організацій на національному ринку страхових послуг. Запропонована модель створення сільськогосподарського страхо-
вого кооперативу у сфері страхування фермерських господарств.
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В статье раскрывается механизм взаимного страхования как некоммерческой формы страховой защиты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. На основе зарубежного опыта обосновывается целесообразность и перспективность использования 
взаимных страховых организаций на национальном рынке страховых услуг. Предложена модель создания сельскохозяйствен-
ного страхового кооператива в сфере страхования фермерских хозяйств.
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PRODUCERS’ NONPROFIT INSURANCE PROTECTION

The article reveals the mechanism of mutual insurance as a nonprofit form of agricultural producers’ insurance protection. Based on 
international experience, the expedience and necessity of mutual insurance organizations’ appliance to the national insurance market is 
justified. The model of agricultural insurance cooperative creation in the sphere of farmer households insurance is proposed.
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Постановка проблеми та її зв’язок з науковими й 
практичними завданнями. У сільськогосподарській 
сфері різноманітні форми кооперативної діяльності 
здавна отримали широке розповсюдження. Однак 
повністю відсутня кооперація в такому важливому 
секторі, як страхування. Уся система страхування 
на даний час тримається на комерційних страхових 
компаніях, які не зацікавлені в обслуговуванні клі-

єнтів з обмеженим платоспроможним попитом при 
високих ризиках. Як свідчить зарубіжний досвід, 
найбільш ефективною формою страхового захисту 
для середніх і дрібних товаровиробників могло б ста-
ти некомерційне кооперативне страхування. 

У міжнародній практиці до страхових коопера-
тивів відносять організації, створені за принципом 
взаємного страхування – колективного нагрома-



105ауковий вісник Херсонського державного університетуН
дження страхового фонду особами, що мають одна-
кові майнові інтереси та еквівалентні страхові ри-
зики. Особливість взаємного страхування полягає 
у неприбутковому характері страхових операцій та 
наданні страхового захисту лише своїм членам. За-
вдяки своїй специфіці взаємне страхування особливо 
ефективно при відсутності статистичних показників 
для технічної організації страхування. Такий спосіб 
організації страхової справи найбільш прийнятний 
для сільського господарства, з його залежністю від 
природно-кліматичних умов і високого ступеня ризи-
ку. В умовах України впровадження некомерційного 
страхування могло б забезпечити надійним й недоро-
гим страховим захистом фермерські господарства й 
сільськогосподарських товаровиробників. Саме ці об-
ставини обумовили актуальність даного дослідження 
та вибір теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  До-
слідженню проблем теорії й практики страхування 
в сільському господарстві присвячені наукові праці 
В.Д. Базилевича, О.О. Гаманкової, М.Я. Дем’яненка, 
М.В. Мниха, С.С. Осадця, Д.В. Полозенка, С.К. Ре-
верчука, П.Т. Саблука, Н.В. Селецької, А.С. Шолой-
ко та інших. Страхування, як один з методів захисту 
майна сільськогосподарських товаровиробників, ви-
світлюють в своїх в роботах Л.М. Горбач, А.В. Гор-
дійчук, Р.П. Смоленюк, В.М. Фурман. Однак поряд 
з існуючими науковими доробками залишається ряд 
проблем, що потребують подальшого опрацювання, 
зокрема надання страхових послуг сільгоспвиробни-
кам на некомерційній основі, яке дослідниками не 
розглядалося або порушувалося побіжно. Безпосе-
редньо даної теми стосуються роботи С.А. Навроць-
кого «Розвиток товариств взаємного страхування в 
АПК» [7] і «Товариства взаємного страхування: стра-
тегія економічного розвитку» [8]. Особливості еконо-
мічної природи організацій взаємного страхування 
розглядав П.А. Стрельбіцький [11], механізм функ-
ціонування західноєвропейських товариств взаємно-
го страхування й страхових кооперативів досліджу-
вав А.О. Пантелеймоненко [9]. Разом з тим пошук 
шляхів оптимального страхового захисту дрібних і 
середніх сільськогосподарських товаровиробників 
потребує подальшої розробки питань, пов’язаних із 
створенням неприбуткових кооперативних підпри-
ємств взаємного страхування.

Завдання дослідження полягає в аналізі сутнос-
ті взаємного страхування як некомерційної форми 
страхового захисту сільськогосподарських ризиків. 
На основі зарубіжного досвіду страхування фермер-
ських господарств обґрунтовуються доцільність, по-
тенційні можливості та перспективи використання 
кооперативної форми взаємного страхування в Укра-
їні. Запропонована модель сільськогосподарського 
страхового кооперативу як елементу національного 
ринку страхових послуг. Методологічною базою від-
повідного дослідження є методи наукового пізнання, 
економічного та порівняльного аналізу. 

Основні результати дослідження. В останні роки 
науковці відзначають наявність кризи у сфері стра-
хових послуг на селі, яка викликана несприятли-
вим фінансовим становищем більшості фермерських 
господарств, несвоєчасним відшкодуванням збитків 
страховими компаніями, внаслідок чого компен-
сується у середньому не більш половини реальних 
втрат, високою вартістю страхових послуг; відсутніс-
тю єдиних підходів і сукупних статистичних даних 
щодо обґрунтованості страхових тарифів, низьким 
рівнем довіри сільських товаровиробників до страхо-
виків та ін. [12, с.193]. 

Безумовно, великі сільгосппідприємства готові до 
комплексного страхового захисту власної сільсько-
господарської продукції за допомогою комерційних 
страхових компаній. Однак значній частині дрібних і 
середніх фермерських господарств недостатня фінан-
сова спроможність не дозволяє купувати пропоновані 
страхові продукти. Між тим вони теж зазнають зна-
чних збитків від прояву стихійних факторів природи 
й при цьому найчастіше не потрапляють до числа 
тих, хто одержує засоби державної підтримки на від-
шкодування втрат . 

У таких умовах більшість сільськогосподарських 
ризиків може бути найбільш повно й надійно за-
хищене шляхом некомерційного взаємного страху-
вання, організаційно-правовими формами якого є 
товариства взаємного страхування (далі – ТВС) та 
відповідні спеціалізовані кооперативи.

Технологічно страхова діяльність комерційного й 
взаємного страхування схожі. Але при комерційному 
страхуванні головною метою акціонерних товариств 
є прибуток. Засновники чи акціонери, формуючи 
капітал страхового підприємства, розцінюють свої 
інвестиції як ефективну форму вкладання коштів. 
Страхові внески і активи є їх власністю, а все пере-
вищення страхових внесків над страховими виплата-
ми є прибутком страховика. 

Особливість взаємного страхування полягає у 
тому, що воно має некомерційний характер і тому 
в структурі страхового тарифу відсутня надбавка на 
прибуток, страхові послуги надаються за собівартіс-
тю, відповідальність за відшкодування збитків не-
суть солідарно усі його учасники, а страхувальник 
і страховик об’єднані в одній особі. Головною метою 
взаємного страхування є надання своїм членам най-
більш якісних та доступних за ціною страхових по-
слуг.

Товариства взаємного страхування та страхові 
кооперативи широко розповсюджені майже в усіх 
країнах світу з ринковою економікою. За даними до-
слідження, проведеного фахівцями Міжнародної асо-
ціації взаємних страхових компаній (AISAM) у 2012 
році, ТВС і страхові кооперативи становлять близько 
40% загального обсягу світового ринку страхових по-
слуг. Зокрема, в країнах-членах ЄС вони займають 
26% страхового ринку, у США – 33,9%, в Японії – 
38,2% Азії і Океанії – 11,4%, Латинській Америці 
– 10,7%, в Африці –2,7% [13]. Сильні позиції вза-
ємне страхування займає у таких країнах, як Фран-
ція, Фінляндія, Голландія, Австрія, Данія, Норвегія, 
Німеччина. Значно зросла за останні роки кількість 
організацій взаємного страхування в Іспанії та Пор-
тугалії, що пов’язано з наявністю кризових явищ 
в економіці цих країн та прагненням населення до 
страхового захисту від ймовірних збитків [15].

Найбільш показовим у цьому плані є досвід ка-
надських фермерів, які більше двохсот років тому 
об’єднались для взаємного страхування посівів на 
принципах взаємодопомоги. З часом ці об’єднання, 
уже оформлені юридично в ТВС, утворювали Асоці-
ації взаємного страхування. Мережу товариств вза-
ємного страхування Канади часто називають «фер-
мами взаємного страхування» [14]. Це означає, що 
означені співтовариства засновані на спільному май-
ні страхувальників і загальної відповідальності за 
результати страхуванні. Вони не мають акціонерів, 
і будь-який дохід компанії належить її власникам-
страхувальникам.

Типовим взірцем такого товариства є «Оксфорд-
ська компанія взаємного страхування» (Oxford Mutual 
Insurance Company), одна із численних організацій, з 
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яких складається Асоціації товариств взаємного стра-
хування Онтаріо. «Oxford Mutual Insurance Company» 
була утворена в 1859 році й єдиними видами її стра-
хування були фермерські будівлі, худоба та сільсько-
господарський реманент. Наприкінці першого року 
операцій компанія мала 48 страхувальників та баланс 
коштів у 22, 45 дол. США. Нині її зобов’язання за-
безпечені активами п’ятдесяти товариств взаємного 
страхування, вона має активи загальною вартістю 16 
млн. доларів США, а щорічний збір премій становить 
близько 7,5 млн. доларів США [16]. 

Із числа довірених людей страхувальники обира-
ють керівництво товариством (Раду директорів кіль-
кістю 6, 9 або 12 осіб), яка, у свою чергу, вибирає 
свого представника в Асоціацію. Третина Ради ди-
ректорів щороку переобирається на загальних збо-
рах компанії страхувальників, де кожний член має 
один голос. Це забезпечує особливу гнучкість, демо-
кратичність організаційної структури і у той же час 
підтримує високий рівень довіри між учасниками 
страхування за рахунок того, що вони здебільшого 
особисто знайомі. 

Заслуговує на увагу досвід кооперативного сіль-
ськогосподарського страхування в Японії. На від-
міну від комерційних страховиків, які вибірково 
підходять до обрання страхувальника, кооперативи 
страхують усіх фермерів без виключення, гаранту-
ючи кожному компенсацію в обумовлених контрак-
том випадках. Незначний розмір внесків робить їх 
для страхувальників особливо привабливими, що 
посилює конкурентні позиції кооперативів на ринку 
страхування, а контроль з боку членів сприяє раціо-
нальному розвиткові. Допомога держави в організа-
ції кооперативного страхування фермерів полягає у 
наданні пільгових кредитів кооперативам для попо-
внення їх резервних фондів, у випадку виплати ваго-
мих страхових відшкодувань [2, с. 91-101].

Значне поширення взаємного страхування обу-
мовлене рядом переваг, характерних для цього виду 
страхового захисту: воно значно дешевше комерцій-
ного, зібрані страхові резерви залишаються у безпо-
середньому розпорядженні страхувальників і вико-
ристовуються ними за власними потребами, завдяки 
взаємоконтролю забезпечується більша вірогідність 
інформації про дотримання умов страхування та 
причин настання страхових випадків, що виключає 
конфлікт інтересів страхувальника й страховика. 
При цьому усі процедури страхування значно спро-
щуються, оскільки страховики й страхувальники є 
членами одного товариства. 

Страхові кооперативи й ТВС практично не ма-
ють суттєвих відмінностей не тільки в організації 
та функціонуванні, але й в структурі органів само-
управління. Тотожність цих організаційно-правових 
форм підтверджують як статистичні дані, в яких 
вони представлені єдиним показником, так і ство-
рення спільної організації – Асоціації взаємних стра-
хових компаній і страхових кооперативів у Європі 
(AMICE) [9, с. 513]. У міжнародній практиці страхо-
вими кооперативами називаються організації, ство-
рені за принципом взаємного страхування.

Деякі науковці вважають ТВС різновидом обслу-
говуючих кооперативів у сфері страхування. Вони 
доводять, що відмінність у термінології не повинна 
викликати сумніви щодо їх кооперативного харак-
теру, на який вказує визначення «взаємне» у назві 
цієї організаційно-правової форми. Принципи вза-
ємного страхування – неприбутковість, солідарна 
відповідальність, надання послуг за собівартістю, об-
слуговування лише своїх членів – є характерними 

ознаками усіх кооперативів, незалежно від сфери ді-
яльності [5, с. 55]. 

На погляд автора, з цією думкою доречно пого-
дитись. Якщо звернутись до Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію», то у ст.1 сіль-
ськогосподарський обслуговуючий кооператив визна-
чається як такий, що створений для надання послуг 
переважно своїм членам з метою впровадження їх 
сільськогосподарської діяльності. Серед його ознак 
можна виокремити особливий вид діяльності (об-
слуговування виробників сільськогосподарської про-
дукції); добровільність членства; демократичний ха-
рактер управління, рівні права у прийнятті рішень; 
розподіл доходу між членами кооперативу відповід-
но до їх участі в його діяльності; контроль членів ко-
оперативу за його роботою в порядку, передбаченому 
статутом кооперативу [4]. Це дає підставу стверджу-
вати про ідентичність економічної природи коопе-
ративних організацій і товариств взаємного страху-
вання, а, отже, й можливість останніх виступати у 
формі страхових кооперативів. Отримання статусу 
«обслуговуючий» означало б, що кооператив підпа-
дає під дію Закону України «Про сільськогосподар-
ську кооперацію» 

Створення організацій взаємного страхування 
відбувається за принципом взаємної угоди групи 
юридичних чи фізичних осіб про відшкодування 
можливих збитків один одному на підставі умов, що 
оговорюються. На основі своїх внесків вони утворю-
ють капітал, з якого покриваються збитки членів 
при наявності страхового випадку. Модель організа-
ції кооперативу взаємного страхування представлена 
на рис.1.

Визначення мінімальної 
кількості членів

Уточнення виду 
страхування

Встановлення розміру
пайового фонду 
(установчого капіталу) й 
джерел його утворення

Визначення розміру 
страхових внесків

Формування страхового 
фонду

Утворення резервного фонду 
( при необхідності, в 
залежності від способу 
формування страхового 
фонду)

Визначення методів
(способів) розподілу доходів

Кооператив взаємного страхування

Рис. 1. Організація обслуговуючого кооперативу 
взаємного страхування

Авторська розробка. Джерело: [6].

Страхові внески та активи перебувають у спільно-
му володінні членів кооперативу, які не мають права 
власності на капітал, але контролюють його. Це до-
зволяє їм самостійно визначати страхову політику, 
тобто види й умови страхування, включаючи рівень 
виплат страхового відшкодування. Страховий фонд 
кооперативів взаємного страхування формується за 
рахунок фіксованих чи непостійних страхових вне-
сків, які повинні забезпечувати покриття зобов’язань 
стосовно страхувальників. Якщо по закінченні звіт-
ного періоду кооператив не мав заборгованостей по 
страхових виплатах і сплаті обов’язкових платежів, 
то загальними зборами членів може бути ухвалене 
рішення про зменшення чергових страхових внесків 
чи призупинення їх сплати.

Окремі дослідники відзначають певні розбіжності 
між товариствами взаємного страхування й страхо-
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вими кооперативами: кооператори купують коопера-
тивні паї за фіксованою ціною та, на відміну від ТВС, 
не збирають повторні внески [7, с. 64]. 

Для сільськогосподарських товаровиробників, 
сфера діяльності яких однорідна, взаємне страхуван-
ня є найбільш зручною й доцільною формою страхо-
вого захисту. І не лише в силу переваг, про які йшла 
мова вище, а й завдяки єдності страхових інтересів 
та близькими по розміру ризиками.

Ці обставини істотно полегшують діяльність коо-
перативних організацій взаємного страхування, але 
викликають певні труднощі на етапі їх створення. 
Для ефективного функціонування страхових коопе-
ративних організацій потрібна достатня кількість 
учасників. У протилежному випадку, в разі настання 
страхового збитку навіть в одного страхувальника, зі-
браних внесків може не вистачити для виплати стра-
хового відшкодування, а збір додаткових коштів може 
виявитися занадто обтяжливим для інших членів. 

Виходом із такої ситуації могла б стати співпра-
ця на взаємній основі з кредитною кооперацією. Ді-
яльність кредитних спілок і страхових кооперативів 
побудована на єдиній неприбутковій основі: перші 
займаються взаємним кредитуванням, другі – вза-
ємним страхуванням. Страхові кооперативи могли 
б одержувати кредити (які б використовували ви-
нятково в інтересах своїх членів і під їх контролем) 
за меншими процентними ставками і, у свою чергу, 
мінімізувати вартість страхових послуг для кредит-
ної спілки та її членів. Кредитна спілка дістала б 
можливість отримувати відсотки за річними фінан-
совими результатами діяльності страхувальника. До-
датковим видом послуг могло б стати страхове посе-
редництво, тобто робота працівників спілки у якості 
страхових агентів для своїх членів. 

Така взаємодія передбачала б суттєві переваги 
для обох сторін, оскільки 

створювала б можливості для надання широкого 
спектру послуг своїм членам, зокрема вибору най-
більш оптимального варіанту страхування, встанов-
лення гнучких строків сплати страхових внесків та 
можливість розстрочки, одержання безвідсоткового 
кредиту або позики, у тому числі й на страхові по-
треби, зберігання заощаджень членів тощо. Як не-
комерційні організації страховий кооператив і кре-
дитна спілка здатні забезпечити істотне скорочення 
податкового навантаження на сільськогосподарське 
страхування та витрати на проведення страхових 
операцій.

Страхові кооперативи можуть бути двох видів: 
«сільськогосподарський страховий кооператив» або 
«сільський страховий кооператив». Статус «сільсько-
господарський» означає надання послуг по майново-
му страхуванню, право на їх створення надається 
тільки сільгоспвиробникам. Зазвичай такі коопера-
тиви створюються фермерами однієї спрямованості 
для страхового захисту засобів власного сільськогос-
подарського виробництва або врожаю від однакових 
страхових випадків. Якщо ж завданням кооперативу 
є особисте страхування (у тому числі й медичне), то 
такий кооператив можуть створювати фізичні особи, 
що проживають у сільській місцевості, й він отримує 
статус «сільський». 

Правовою підставою для створення організацій-
но-правових форм взаємного страхування є Закон 
України «Про страхування» [3], постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Тимчасового 
положення про товариство взаємного страхування» 
від 1.02.1997 року [10], стаття 352 Господарсько-
го кодексу України від 16.01.2003 року [1]. Однак 

у цілому відсутність розробленої законодавчої бази 
залишає правове становище організацій взаємного 
страхування невизначеним. 

Висновки та перспективи подальших наукових 
досліджень. Отже, розвиток здорової конкуренції на 
вітчизняному страховому ринку потребує створення 
страховиками різних організаційних форм і надання 
страхових послуг як на комерційних засадах, так і 
неприбутковій основі. Цього вимагають низька пла-
тоспроможність значної частини потенційних стра-
хувальників, не завжди адекватна якості пропоно-
ваних послуг висока вартість страхових продуктів, 
необхідність наявності більш демократичного меха-
нізму страхування тощо. 

В Україні назріли передумови для впровадження 
організаційно-правових форм некомерційного взаєм-
ного страхування як одного з елементів вітчизняної 
страхової системи. Практичне їх втілення потребує, 
передусім, створення відповідної правової бази, якою 
може стати прийняття Закону «Про товариства вза-
ємного страхування», де був би врахований їх специ-
фічний характер, визначені основні положення щодо 
заснування, функціонування та принципів діяльності. 

Поєднання різноманітних форм страхування сіль-
ськогосподарських ризиків особливо актуальне у 
сфері агрострахування, де субсидії надає держава, а 
страхові послуги – приватний сектор. Створення не-
комерційних форм страхування, коли страховиками 
виступають сільськогосподарські товаровиробники, 
сприятиме зниженню навантаження на державу й 
мінімізації державних видатків з ліквідації наслід-
ків несприятливих подій.

Запровадження практики взаємного страхування 
в Україні нагально потребують фермерські господар-
ства. У його рамках значно легше розв’язати про-
блеми, пов’язані з відсутністю статистичних даних 
щодо врожайності сільськогосподарських культур, 
частоті стихійних подій, характеру їх прояву, необ-
хідних для адекватних розрахунків тарифних ставок. 
Як свідчить закордонний та вітчизняний дореволю-
ційний досвід, товариства взаємного страхування й 
страхові кооперативи утворюються, як правило, то-
варовиробниками однієї спеціалізації для страхового 
захисту від однакових страхових ризиків. Надання 
страховим кооперативам статусу «обслуговуючий» 
означало б, що вони підпадають під дію Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

Перспективи розвитку ТВС й страхових коопера-
тивів пов’язані з перевагами взаємного страхування 
в порівнянні з іншими формами організації страхо-
вого захисту, зокрема більш повним врахуванням 
конкретних потреб страхувальників, використанням 
страхових резервів винятково в інтересах членів, на-
дійністю системи страхового захисту та дешевизною 
страхових продуктів. Оскільки пріоритетом таких 
об’єднань є задоволення особистих потреб учасників 
у страхових послугах, а не отримання прибутку, їх 
соціальна роль більш значна, ніж акціонерних стра-
хових компаній. 

Перспективи розвитку організаційно-правових 
форм некомерційного страхування потребують по-
дальших наукових досліджень у галузі законодав-
ства, теорії, методології та принципів взаємного 
страхування. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті досліджено роль і завдання держави в економіці, в якій пробігають паралельно процеси трансформації та інтеграції 
з Європейським Союзом в контексті всеохоплюючих процесів та наслідків  глобалізації. З’ясовано, що децентралізацію влади 
перш за все необхідно супроводжувати додатковою фінансово-інституційною підтримкою для менш розвинених регіонів, що 
починають процес трансформацій. Доведено, що уряд повинен обрати такий шлях розвитку, який буде характеризуватися міні-
мізацією видатків на перетворення як в економічному вимірі, так і в політично-суспільному.

Ключові слова: держава, національна економіка, управління, уряд.

Федяева М.С.Роль государства в процессе современных социально-экономических преобразований 
В статье исследованы роль и задачи государства в экономике, в которой пробегают параллельно процессы трансформа-

ции и интеграции с Европейским Союзом в контексте всеобъемлющих процессов и последствий глобализации. Выяснено, что 
децентрализацию власти прежде всего необходимо сопровождать дополнительной финансово-институциональной поддержкой 
для менее развитых регионов, что начинают процесс трансформаций. Доказано, что правительство должно выбрать такой путь 
развития, который будет характеризоваться минимизацией расходов на преобразования как в экономическом измерении, так и 
в политически-общественной.

Ключевые слова: государство, национальная экономика, управления, правительство.

Fedyaeva M.S. Role of the state is in the process of modern social-economic transformations
The article examines the role and tasks of the state in the economy, which run parallel to the processes of transformation and 

integration with the European Union in the context of comprehensive processes and consequences of globalization. Found that 
decentralization of power first of all, you must follow additional financial and institutional support for less developed regions that begin 
the process of transformation. It is proved that the government should choose the path of development, which will be characterized by 
minimizing changes in the economic dimension, and politically-public. 

Keywords: state, national economy, management, government.

Постановка проблеми. Взаємодія держави та еко-
номічних процесів, межі державного втручання в рин-
кові процеси завжди знаходили своє відображення в 
економічній теорії. Як показує історичній досвід, втру-
чання держави в економічні процеси відбувалося в тій 
чи іншій мірі, проте її роль у різні періоди була нео-
днаковою. В умовах сучасних трансформаційних та ін-
теграційних процесів роль держави набуває нового зна-
чення. В процесі реалізації цих процесів вже допущено 
багато помилок, саме тому необхідно як найскоріше їх 
виправити та зменшити результати негативних наслід-

ків, звернути увагу на характер перетворень і відпові-
дальність держави за процеси трансформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня ролі та місця держави в процесі сучасних суспіль-
но-економічних перетворень розглядалися в публіка-
ціях таких науковців, як: Ф. Фукуяма [4], Дж. Грей 
[2; 3], Дж. Стігліц, М. Фрідман [15] та інших. Проте 
відсутні комплексні порівняння та аналіз даної про-
блеми дослідження, що і зумовило спробу система-
тизувати існуючи підходи вирішення поставленого 
питання. 
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Постановка завдання. Метою статті є досліджен-

ня ролі і завдань держави в економіці, в якій пробіга-
ють паралельно процеси трансформації та інтеграції 
з Європейським Союзом в контексті всеохоплюючих 
процесів та наслідків глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Остан-
ні десятиліття XX ст. то період прискорених сус-
пільних, економічних і політичних змін, пов’язаних 
перш за все з прогресуючим процесом глобаліза-
ції, який Френсіс Фукуяма назвав Великим Стру-
сом. На місці традиційних, промислових суспільств 
з’явилися сучасні, постіндустріальні. У 90-х роках 
разом з розвитком Інтернету народилося інформацій-
не суспільство, що характеризується значними інвес-
тиціями в людський капітал і підсиленою діяльністю 
дослідного розвитку. Знання стали цінним товаром, 
а можливість здобуття інформації через комп’ютерну 
мережу швидким і зручним її способом отримання. 
Знання почали трактувати як ресурс, що дозволяє 
високорозвиненим країнам досягти ще більшого гос-
подарського успіху.

У початковій фазі глобальних економічно-суспіль-
них змін рішуче переважали оптимістичні думки та 
пов’язані з цим процесом надії на швидкий цивіліза-
ційний і господарський розвиток світу. Сьогодні по-
руч з надалі домінуюючими голосами прихильників 
глобалізації все частіше з’являються більш стримані 
або критичні думки. Ф. Фукуяма стверджує, що з 
однієї сторони» не має жодної очевидної альтерна-
тиви по відношенню до ліберальних політичних і 
економічних інститутів, які існують навколо нас» 
[4, с. 19]. З другої сторони проблема полягає в тому, 
що не видно аналогічних процесів прогресу в мораль-
ній і суспільній сфері, що в свою чергу утруднює 
створення нового суспільного порядку [4, с. 24]. 

Подібні думки висловлював відомий англій-
ський історик Джон Грей [2]. На його думку панує 
загальне, хоч і примарне переконання, що знання 
збільшують людську свободу і створять універсаль-
ну цивілізацію. Це знайшло це своє відображення в 
неоліберальному культі глобального вільного ринку. 
«Ортодоксальні економісти – пише Грей – сьогодні 
притримуються думки, що тільки країни з вільним 
ринком дадуть людству добробут. Але попередни по-
коління були певні того, що цю саму функцію здій-
снить контрольований ринок, а ще цього їй передува-
ла віра в центральне планування» [3, с. 22-23].

Джозеф Стігліц, колишній головний економіст Сві-
тового Банку і також Голова ради економічних кон-
сультантів Білла Клінтона, доктринально пов’язаний 
з новою кейнсіанською економікою, твердить, що 
«ринок як кожна гра вимагає правил і арбітрів. І це 
є роль держави, з якої ніхто її не звільнить. Тільки 
анахронічні ринкові фундаменталісти вірять ще, що 
ринок може діяти без втручання держави» [5, с. 53]

М. Фрідман, творець монетаризму, підтверджує, 
що 15 років тому трансформацію сприймав через 
призму трьох «П»: приватизації, приватизації, при-
ватизації. Сьогодні, незважаючи на те, що і надалі 
вважає приватизацію основним елементом трансфор-
мації, додає ще необхідність створення стабільних 
інститутів, які мають захищати права власності та 
стабільну монетарну політику [11, с. 15].

Тим часом прискорений процес суспільно-еконо-
мічних змін, що виникає з прогресуючої глобаліза-
ції, змінює обличчя сучасної держави. Вона вже не 
захищає своїх громадян, все підлягло процесу при-
ватизації, кожен відповідає за себе. Людина розрахо-
вує на власні сили, мусить вміти знайти своє місце 
на ринку, щоб не стати «рештками глобалізації» [1].

Разом з переходом від моделі соціальної держави, 
відійшов і старий суспільний порядок, новий же ще 
не народився. Зміни в суспільно-економічній сфері 
обігнали виникнення нової системи етично-мораль-
них норм, які б вказували напрямок руху у ново-
му світі. У результаті сучасна економіка ігноруючи 
суспільні проблеми нищить господарську систему 
[15, с. 53-54]. А також змінює принципи поділу під-
порядковуючих політичних інститутів або ринків і 
відбирає у держави можливість контролю над еко-
номічною сферою [17]. Ігнорування суспільних на-
слідків в економіці є такою ж вагомою помилкою, як 
ігнорування ринкових механізмів [7, с. 53].

Наведені думки відомих світових наукових і інте-
лектуальних авторитетів не залишають сумніву щодо 
небезпек, виникаючих з економічно-політичних пе-
ретворень світу. У цій ситуації питання про те, яку 
роль повинна відіграти сучасна держава є більш ніж 
вагоме. І незважаючи на те, що прихильники неолі-
беральної доктрини не дуже позитивно сприймають 
кожен прояв збільшеної активності держави на еко-
номічній площині, господарське і суспільне життя 
ставить перед нею щораз нові завдання.

У економічній світовій літературі триває бурхли-
ва дискусія навколо форми і сфери впливу держа-
ви в нових господарських реаліях, що виникають з 
прогресуючого процесу глобалізації. Польща також 
долучилася до цієї тенденції. Однак в польський 
економіці, подібно як у багатьох постсоціалістичних 
країнах на загальносвітові глобалізаційні тенденції 
наклалися додатково ще два інші процеси: системної 
трансформації й інтеграції у рамках Європейського 
Союзу. Кажний з них генерує однаково як позитивні 
явища, як і негативні по відношенню до яких дер-
жава мусить зайняти принципову позицію. Таким 
чином ситуація вимушує поєднувати традиційні 
функції держави і необхідність вирішувати нові по-
літично-економічні виклики.

Дієвий та ефективний уряд це такий, який вміє 
використовувати наявні ринкові сили для реалізації 
ясно визначених цілей. Для запевнення стабільного 
економічного зростання також мусить існувати рів-
новага між ринком і державою, якої на жаль на по-
чатку трансформації в Польщі бракувало [8, с. 317].

Проаналізувавши ефекти перетворень польської 
економіки слід звернути увагу на бар’єри, що галь-
мували її розвиток. Серед них головне місце нале-
жить:

- бар’єр економічного зростання, який полягає в 
неможливості утримання високого темпу зростання, 
що у свою чергу унеможливлює ліквідацію еконо-
мічної недорозвиненості. З цим пов’язується також 
несправедлива, з точки зору суспільства, політика 
перерозподілу національного доходу [6, с. 611-612];

- бар’єр, зв’язаний із структурою народного гос-
подарства, виникаючий з невідповідних пропорцій 
працевлаштування в трьох секторах (землеробство, 
промисловість і послуги), а також з технологічних 
запізнень в промисловості, що негативно відобража-
ється в показниках зовнішньої торгівлі; 

- бар’єр, пов’язаний з інвестиціями, що мають 
на меті ліквідувати технологічні і прибуткові роз-
біжності між Польщею і Заходом в контексті браку 
бюджетних коштів і слабкості приватного капіталу 
в країні;

- бар’єр, що пов’язаний із землеробством, поля-
гає в застарілій аграрній структурі, цивілізаційній 
відсталості села, слабкій фінансовій ситуації госпо-
дарств, перенаселенні, помилках, що були допущен-
ні в процесі трансформації; 
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- бар’єр, зв’язаний зі сферою банківської діяль-
ності і фінансів, що полягає в надмірній участі зару-
біжних капіталів в польських банках і катастрофіч-
ному стані публічних фінансів;

- бар’єр в зовнішній торгівлі зв’язаний із слаб-
кою експортною пропозицією Польщі і великим 
відсотком товарів, які не представлені в експорті 
[12, c. 332-349].

Подолання вищезгаданих бар’єрів було і зали-
шається поки що незвичайно важким для Польщі, 
а інколи просто неможливе. Якщо ми зіставимо їх 
з негативними рисами теперішньої економіки, таки-
ми як: високе і постійне безробіття, яке супроводжу-
ється наднизьким рівнем соціального забезпечення 
безробітних; зростаючий показник бідності і процес 
«спадкування бідності», що посилюється; значне ди-
ференціювання заробітних плат і доходів; падіння 
землеробства і пауперизація селян; деградація сис-
теми суспільних забезпечень; зловживання в проце-
сі приватизації [10, с. 34-37]; майбутнє вимагатиме 
від значної частини суспільства подальших самопо-
жертв. У цій ситуації питання про характер і сферу 
економічної ролі держави є надзвичайно важливим.

Активна роль держави залишається поза будь-
якою дискусією, щонайменше через наступні три 
обставини. По-перше, не існує досконалий саморе-
гулювальний механізм, по-друге, жодна економіка 
не досягла урівноваженого і міцного зростання, по-
третє, не вироблено ще самостійно діючого кризового 
механізму, який усував би негативні явища і утри-
мував економіку на шляху розвитку.

Доповідь Світового Банку підкреслює, що держа-
ва повинна реалізовувати п’ять основних функцій: 
творити юридичні правила і норми; керувати ма-
кроекономічною політикою; інвестувати в сектори 
основних соціальних послуг, людського капіталу й 
інфраструктури; забезпечити найбідніші суспільні 
групи захистом; захищати навколишнє середовище 
[8, с. 245].

Сучасний світ став більш асиметричним: крім 
центру існує периферія, біля «туристів» є і «кочів-
ники». Держава повинна пом’якшувати диспропор-
ції між людьми, що досягли успіху, і тими, які не 
знайшли місця в новій реальності. Інформаційне 
суспільство і економіка, грунтована на знаннях, ви-
магають від держави постачання трьох чинників : 
кваліфікованого людського капіталу, технологій і 
інфраструктури, а також інвестицій, які приватний 
сектор не спроможний залучити. Це обумовлює по-
требу введення цілком нових форм організації під-
приємств і методів управління. В період глобаліза-
ційних викликів, умовою розвитку підприємництва 
і укріплення місця господарств стає відповідна синх-
ронізація політики мікро- і макрорівня.

Виростає роль держави в створенні підприєм-
ницького середовища, особливо його освітньої скла-
дової [13, с. 202-203]. Від держави очікується також 
допомога ринковим механізмам в рамках посилен-
ня конкурентоспроможності власних підприємств. 
Утримання економічного зростання на відповідно ви-
сокому рівні вимагає створення відповідної податко-
вої системи, гарантуючої високий рівень бюджетних 
надходжень, що будуть підтримувати відповідний рі-
вень заощяджень та інвестицій. Крім того, держава 
мусить частину коштів призначати на соціальні цілі 
з етично-моральних міркувань, а також для того, 
щоб зберегти суспільний порядок [15, с. 131-132].

Роль держави повинна також полягати в створен-
ні партнерського співробітництва з приватним секто-
ром, що вимагає радикальних юридичних змін. При 

цьому всьому потрібно однак пам’ятати, що «старі 
права і закономірності, а також економічні механіз-
ми як діяли, так надалі залишаються в силі і дають 
про себе знати в ході суспільних, господарських і фі-
нансових процесів», отже їх також необхідно врахо-
вувати [7, с. 16].

Серед багатьох функцій держави на більшу увагу 
заслуговують регуляторна та ринкова функції. Перша 
полягає в творенні суспільно-економічного порядку, 
створенні господарської системи, а також визначенні 
чітких правил гри. Істотне значення тут також має і 
контроль над їх виконанням. У цій функції держава 
виступає як власник нагромаджень та підприємець, 
розпоряджається бюджетом і використовує його для 
реалізації визначеної економічної політики. Не всі 
прояви економічної активності держави в економі-
ці акцептовані лібералами. Вони погоджуються на 
виконання регуляторної функції держави у вигляді 
створення юридичної оболонки (законодавчо-норма-
тивної бази), гарантування суспільно-господарського 
порядку, охорони здоров’я і навколишнього серед-
овища, організацію грошевої системи та управління 
суспільною власністю (проте остання складова ви-
кликає розбіжності в поглядах).

Висновки та перспективи подальших наукових 
розробок у даному напрямі. Підсумовуючи вищезга-
дані роздуми слід було б звернути увагу на необхід-
ність виконання дій, що повинні привести до поліп-
шення суспільно-господарської ситуації в Польщі та 
підвищення її конкурентоспроможності на світовому 
ринку. Крім того наступні завдання є ключовими для 
всіх країн, що знаходяться на шляху трансформації.

Доля країн, що знаходяться на шляху трансфор-
маційних змін, інтеграції та глобалізації буде зале-
жати більшою мірою від чинників, які не залежать 
від країн. Проте уряд повинен обрати такий шлях 
розвитку , який буде характеризуватися мінімізаці-
єю видатків на перетворення як в економічному ви-
мірі, так і в політично-суспільному. А це буде за-
лежати, перш за все, від активної економічної ролі 
держави на чолі з урядом, волі політиків, які змо-
жуть поставити інтереси країни та суспільства над 
своїми власними.
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Постановка проблеми. Міжнародні економічні 
відносини виступають економічною формою розви-
тку процесу інтернаціоналізації продуктивних сил, 
в якій зосереджена величезна кількість відносин 
різного спрямування. Кредитні відносини у світовій 
економіці виконують ряд важливих функцій. Вони 
обслуговують зовнішньоекономічну діяльність еко-
номічних агентів, стимулюють зовнішню торгівлю, 
створюють сприятливі умови для іноземних інвести-
цій тощо. За умов глобалізації міжнародної економі-
ки, інтеграції національних економік у світове спів-
товариство посилюється роль міжнародного капіталу 
у фінансуванні національної економіки. Заразом, 
міжнародний кредит як найбільш поширена форма 
запозичення є лідером залучення зовнішніх фінансо-
вих ресурсів в економіки держав світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці 
теоретичних та практичних засад міжнародного кре-
дитного ринку присвячені праці наукових діячів, таких 
як П.К. Бечкр [1], Х.В. Шперун [2], М.І. Сайкевич [4],  
В.Д. Скищенко [5], В.П. Колосова [7], В.Л. Пікалов [9].

Незважаючи на значну кількість наукових до-

сліджень вітчизняних вчених, присвячених форму-
ванню та функціонуванню міжнародного кредитного 
ринку, на сьогодні ще залишається актуальною про-
блема приведення його у відповідність до реальних 
потреб національної економіки, перетворення його 
на дієвий інструмент мобілізації ресурсних засобів.

Постановка завдання. Першорядною метою даної 
наукової розвідки виступає дослідження та обробка 
інформаційних даних для вивчення проблематики 
становлення та тенденцій розвитку невикористаного 
потенціалу міжнародного кредитного ринку для фі-
нансування національної економіки.

Виклад основаного матеріалу дослідження. Між-
народний кредит – рух позичкового капіталу в сфе-
рі міжнародних економічних відносин, пов’язаний з 
наданням валютних і товарних ресурсів на умовах 
повернення, терміновості і сплати відсотка. Тобто це 
надання грошово-матеріальних ресурсів одних кра-
їн іншим у тимчасове користування у сфері міжна-
родних відносин. Кошти для міжнародного кредиту 
мобілізуються на Міжнародному ринку позичкових 
капіталів, на національних ринках позичкових ка-
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піталів, а також за рахунок використання ресурсів 
державних, регіональних і міжнародних організа-
цій. У якості кредиторів і позичальників виступа-
ють приватні підприємства (банки, фірми), державні 
установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-
кредитні та фінансові організації [1, с. 24].

Міжнародний кредит став потужним чинником 
розширення світової торгівлі. Особливо велике його 
значення при реалізації товарів, які мають тривалий 
цикл виготовлення, споживання і високу вартість. 
Це стосується, насамперед, машин і обладнання. Екс-
портери цих товарів дуже часто пов’язують надання 
міжнародних кредитів з вимогою використовувати 
їх на закупівлю товарів в країн-кредиторів. Існуван-
ня світового ринку позичкових капіталів породжує 
додатковий попит на машини і обладнання з боку 
країн-позичальників. Не маючи в даний момент до-
статньої кількості власних ресурсів, вони за рахунок 
міжнародного кредиту можуть придбати необхідні їм 
машини та обладнання.

Міжнародний кредит бере участь у кругообігу ка-
піталу на всіх його стадіях: при перетворенні грошо-
вого капіталу у виробничий шляхом придбання ім-
портного устаткування, сировини, палива; в процесі 
виробництва у формі кредитування під незавершене 
виробництво; при реалізації товарів на світових рин-
ках. Міжнародне запозичення і кредитування стало 
результатом розвитку, з одного боку, внутрішнього 
кредитного ринку найбільш розвинених країн світу, 
а з іншого боку – відповіддю на потребу фінансуван-
ня міжнародної торгівлі. На міждержавному рівні 
потреба в кредитуванні виникає в зв’язку з необхід-
ністю покриття негативних сальдо міжнародних роз-
рахунків. 

У міжнародних масштабах як позичковий капі-
тал в основному використовується офіційний капітал 
з державних джерел, хоча міжнародне кредитування 
з приватних джерел також досягає дуже значних об-
сягів. 

Міжнародне запозичення і кредитування звичай-
не показуються в розбивці на довгострокове і корот-
кострокове запозичення і кредитування і традиційно 
виражаються в сумах нетто (міжнародне кредиту-
вання мінус запозичення). У сукупному платіжно-
му балансі видача й оплата міжнародних кредитів 
показуються тільки в розбивці на кредити, видавані 
урядами за рахунок державного бюджету, кредити, 
видавані грошовою владою (центральним чи держав-
ним банком) і комерційними банками, а також всі-
ма іншими організаціями. Одним із найважливіших 
кредиторів у світі є Міжнародний валютний фонд 
(МВФ). Він представляє собою міждержавну бага-
тосторонню організацію, яка має спеціалізованого 
закладу Організації Об’єднаних Націй (ООН). МВФ 
стежить, головним чином, за функціонуванням між-
народної валютної системи, валютною політикою і 
політикою міжнародних курсів країн-членів, а також 
за дотриманням ними кодексу поведінки поводжен-
ня в міжнародних валютних відносинах, включаючи 
надання допомоги країнам-членам шляхом коротко-
строкового кредитування у випадках ускладнень в 
платіжному балансі [2, с. 169].

Першорядними механізмами кредитування в 
МВФ виступають:

1. Резервна частка. Перша порція іноземної ва-
люти, яку країна-член може отримати в МВФ в 
межах 25% квоти, називалася до ямайської угоди 
«золотою», з 1978 р. – резервною часткою (Reserve 
Tranche).

2. Кредитні частки. Засоби в іноземній валюті, які 

країна-член може отримати понад розмір резервної 
частки (у випадку її повного використання авуари 
МВФ в валюті країни досягають 100%), поділяються 
на чотири кредитні частки, або (Credit Tranches), які 
становлять по 25% квоти.

3. Домовленості про резервні кредити стенд-бай 
(Stand-by Arrangements) (з 1952 р.) забезпечують 
країні-члену гарантію того, що в межах визначеної 
суми і протягом терміну дії угоди вона можна при 
умові дотримання обумовлених в угоді умов безпере-
шкодно отримувати від МВФ іноземну валюту в об-
мін на національну.

4. Механізм розширеного кредитування (Extended 
Fund Facility) (з 1974 р.) доповнив резервну і кредит-
ні частки. Він призначений для надання кредитів на 
більш тривалий період і в більших розмірах по відно-
шенню до квот, ніж в рамках звичайних кредитних 
часток [3].

Україна як суб’єкт міжнародних відносин зі сво-
єю ресурсомісткістю та достатньо відсталою в еконо-
мічному сенсі від розвинутих країн економікою не 
може знову залишитися на узбіччі світової перебудо-
ви та закономірно має забезпечити формування влас-
ної нової політики сталого розвитку, орієнтованої на 
технологічне відновлення виробництв, зміну струк-
тури економіки та підвищення рівня матеріальних 
і соціальних стандартів власного населення, але, на 
жаль, не без допомоги зовнішнього займу [4, с. 45].

Україна як повноправний член МВФ здійснює 
щорічні консультації про стан валютного врегулю-
вання за статтею ІV Статуту МВФ, впровадження 
статистичних і фінансових стандартів та отримання 
технічної допомоги. Реалізація Україною програм з 
Міжнародним валютним фондом є одним з важли-
вих факторів формування її інвестиційного клімату, 
зростання довіри до макрофінансової стабільності 
економіки; уряд налаштований і надалі співпрацю-
вати з Міжнародним валютним фондом.

За даними Міністерства фінансів прямий держав-
ний борг за підсумками серпня 2012 р. склав 62,2 
млрд. дол., що становить 39% від ВВП країни, в тому 
числі зовнішній – 13,2% ВВП, внутрішній – 12,8% 
при пороговому значені у 60%. Тому виникає необ-
хідність подальшого пошуку вирішення проблеми 
щодо скорочення зовнішньої заборгованості України.

У нинішній ситуації Україна цілком може го-
ворити з кредиторами про компроміс. Адже на цей 
момент розмір державного боргу країни далекий до 
критичної позначки. У Мінфіні прогнозували, що су-
купний держборг України у 2012 р. складе 36% ВВП. 
Тоді як, за прогнозами Єврокомісії, держборг Греції 
за підсумками минулого року досягнув 198,3% ВВП, 
Італії – 120,5 ВВП, Іспанії – 85,3% ВВП. За під-

Рис. 1. Графік погашення Україною кредиту
«стенд-бай» від МВФ*

*Джерело: за даними офіційного сайту МВФ [6]
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сумками року національний продукт продемонструє 
мінімальний приріст, що дозволяє країні не тільки 
гарантувати стабільність обслуговування державного 
боргу, але і поступово звільнитися від кредитної за-
лежності [5, с. 65].

На рис. 1 наведено графік погашення Україною 
кредиту «стенд-бай» від МВФ.

Разом з тим Україна досі дуже залежна від зовніш-
ньої допомоги для вирішення проблем платіжного ба-
лансу. МВФ надає Україні довгострокові, порівняно 
дешеві кредити, які сприяють вирішенню проблем 
платіжного балансу, з вимогою виконання деяких 
умов. Але Україна не виконує всі вимоги МВФ, що 
обумовлює затримання подальшого кредитування.

Зазначимо, що не слід очікувати стрімкого зрос-
тання банківського кредитування в Україні. Адже 
цьому перешкоджатиме ряд чинників. А саме:

- відносно високий рівень ризиків банків: валют-
ного і кредитного – через значну доларизацію акти-
вів банківської системи; операційних і регуляторних 
– через політичну нестабільність та мінливе норма-
тивно-правове середовище; ліквідності – через перева-
жання короткострокових пасивів у структурі ресурс-
ної бази і збереження ризиків її відтоку, обмежених 
можливостей рефінансування зовнішніх запозичень; 

- збереження великої частки неробочих активів 
через відкладені кредитні ризики за реструктуриза-
ції банками проблемної заборгованості;

- збереження низького рівня довіри внутрішніх 
і зовнішніх інвесторів та кредиторів до банківської 
системи, що обмежить можливості залучати додатко-
ві фінансові ресурси на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках капіталу;

- низький рівень фінансування іноземними гру-
пами своїх дочірніх українських банків через високі 
кредитні і девальваційні ризики, а також через про-
блеми з ліквідністю самих материнських груп.

Відповідно до вище зазначених даних визначимо 
обсяги кредитування банківською системою України 
суб’єктів господарювання (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, кредити надані суб’єктам 
господарювання становлять основну частину кредит-
ного портфеля банківської системи України (74,3% у 

2012 р.), що говорить про значний вклад у розвиток 
національної економіки даного сектору кредитування.

За досліджуваний період в структурі кредитів, 
наданих суб’єктам господарювання за видами валют, 
переважала частка кредитів, виданих в національній 
валюті. Обсяги такого виду кредитів мали тенден-
цію до постійного збільшення, хоча темпи зростання 
були нерівномірні. В попередній період частка кре-
дитів наданих в іноземній валюті поступово збіль-
шувалась.

Нами досліджено, що один із напрямків, який 
успішно розробляється банками для розширення ре-
сурсної бази, – це запозичення коштів на закордон-
ному фінансовому ринку.

Останнім часом банки різних держав поряд з креди-
тами (позиками), депозитами, векселями почали залу-
чати кошти від нерезидентів в іноземній валюті за допо-
могою інших форм, наприклад, синдикованих кредитів 
і кредитних нот двох видів – Credit Linked Notes (CLN) 
і Loan Participation Notes (LPN ). У перспективі – поява 
єврооблігацій і Initial public offering (IPO).

Міжнародні синдиковані кредити – кредити, на-
дані кількома кредиторами одному позичальнику. 
Вони не вимагають обов’язкового отримання рейтин-
гу, хоча наявність рейтингу бажано, оскільки сприяє 
зниженню процентної ставки і збільшення кількості 
кредиторів.

У порівнянні з залученням стандартного двосто-
роннього кредиту всі умови синдикованого кредиту 
одноманітно для кожного кредитора і дозволяють по-
зичальникові знизити трудовитрати на обслуговуван-
ня боргу. Сума кредиту не обмежена нормативами і 
можливостями одного банку, що дозволяє залучати 
значні грошові кошти. Синдикований кредит, будучи 
публічним продуктом, дозволяє зміцнити кредитну 
історію і репутацію як позичальника, так і кредито-
рів. При необхідності залучення кредитів від нерези-
дентів в стислі терміни, в порівнянні з кредитними 
нотами, єврооблігація і IPO, синдиковані кредити 
можуть стати прийнятними способами запозичення.

Кредитні ноти – форма залучення коштів на від-
критому ринку. Випуск здійснюється у формі цінних 
паперів, емітованих юридичними особами-нерезиден-

Таблиця 1
Динаміка показників, що характеризують кредити надані суб’єктам господарювання банківською систе-

мою України за 2010-2012р

Показник
Рік

2010 2011 2012

Кредитний портфель, млрд. грн. 732,8 801,8 815,1

Темпи зростання кредитного портфелю, % 101,3 109,4 148,5

ВВП, млрд. грн. 1082,6 1316,6 1408,9

Темпи зростання ВВП, % 118,5 121,6 107

Співвідношення кредитного портфелю до ВВП, % 67,7 60,9 57,9

Кредити надані суб’єктам господарювання, млрд. грн. 501,0 575,5 605,4

Співвідношення кредитів наданих суб’єктам господарювання до 
ВВП, % 46,3 43,7 43,0

Кредити надані в національній валюті, млрд. грн. 310,9 369,8 393,1

Кредити надані в іноземній валюті, млрд. грн. 190,0 205,8 212,2

Довгострокові кредити, млрд. грн. 292,8 324,2 308,9

Короткострокові кредити, млрд. грн. 208,2 251,3 296,5

Кредити надані на поточну діяльність, млрд. грн. 415,7 484,2 516,3

Кредити надані в інвестиційну діяльність, млрд. грн. 71,6 81,0 81,6

Процентні ставки за кредити надані суб’єктам господарювання, % 14,6 14,3 16

в т.ч. процентні ставки за кредити надані в національній валюті, % 15,7 16 18,4

процентні ставки за кредити надані в іноземній валюті, % 10,5 9,2 9,3

* Джерело: розраховано автором на основі статистичних матеріалів
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тами, виплати по яких безпосередньо залежать від 
виконання зобов’язань по підлягаючому активу. 

CLN (ноти, пов’язані з кредитом) підходять малень-
ким компаніям, які не бажають розкривати про себе 
великі обсяги інформації. Компанії керуються при цьо-
му документом під назвою Private Placement Invention, 
що дозволяє не робити проспекту емісії у разі, якщо 
число інвесторів не перевищує 100. Для випуску CLN 
не потрібно одержання кредитного рейтингу та прохо-
дження процедури лістингу на фондовій біржі.

LPN (ноти участі в кредиті) частіше використову-
ються великими компаніями. Їх випускає великий 
банк, який надає кредит, а покупці нот як би фінан-
сують цей кредит. Випустити LPN складніше, ніж 
CLN, оскільки потрібна наявність рейтингу, прове-
дення процедури лістингу на одній з європейських 
бірж, більш серйозні вимоги пред’являються до роз-
криття інформації, в тому числі через проспект емі-
сії, складений юридичної організацією.

Єврооблігації – різновид цінних паперів у вигля-
ді купонних облігацій, що випускаються емітентом 
з метою отримання довгострокової позики на між-
народному ринку. Як правило, вартість ресурсів за 
допомогою випуску облігацій трохи нижче, ніж у 
синдикованих кредитів і кредитних нот. Обов’язково 
наявність рейтингу і проходження лістингу на одній 
з європейських бірж (зазвичай Лондонська або Люк-
сембурзька).

IPO (Initial public offering) – первинне публічне 
розміщення акцій на біржі дозволяє підприємству-
емітенту збільшити статутний капітал і залучити до-
даткові ресурси для розвитку, які не потрібно буде 
повертати з відсотками, як у випадку з кредитами чи 
облігаціями. Отримання компанією статусу «публіч-
ною» підвищує її прозорість, тому що перш ніж ви-
йти на ринок IPO, підприємству необхідно скласти 
звітність за міжнародними стандартами. Також зміц-
нюється імідж і розширюється коло кредиторів, по-
ліпшуються відносини з клієнтами і контрагентами.

Випуск акцій дозволяє привернути увагу до ком-
панії, що також посилює її конкурентні позиції. У 
IPO зацікавлені не тільки акціонери, але і держава, 
оскільки залучення додаткових інвестицій посилює 
економіку.

Слід зазначити, що використання нових фінансо-
вих інструментів при залученні коштів нерезидентів 
багато в чому визначалося наявністю рейтингу у бан-
ків, а також складанням ними звітності за міжнарод-
ними стандартами. Ці банки в основному і працюва-
ли на міжнародному фінансовому ринку в частині 
залучення коштів за допомогою використання нових 
фінансових інструментів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, результати проведеного наукового дослідження 
свідчать про те, що міжнародний кредит забезпечує 
безперебійність міжнародних валютних і розрахун-
кових операцій, які обслуговують зовнішньоеконо-
мічні зв’язки. Тим самим він допомагає підтримува-
ти в рівноважному стані платіжні баланси країн за 
рахунок надходження іноземних капіталів при дефі-
циті власних коштів. На кінець, суттєве позитивне 
значення міжнародного кредиту полягає в тому, що 
шляхом сприяння розвитку міжнародного виробни-
цтва і обміну він прискорює процес інтернаціоналі-
зації виробництва й обміну. Дякуючи міжнародному 
кредиту, укріплюються зовнішньоекономічні зв’язки 
більшості країн світу.

Разом з позитивними підсумками розвиток між-
народного кредиту супроводжується і деякими нега-
тивними наслідками. По-перше, кредит поглиблює 

диспропорції, які вже є в економіці країн, куди він 
спрямовується. Кредит здатний сприяти нерівномір-
ному розширенню виробництва в найбільш прибут-
кових галузях і поглиблювати прірву між ними та 
тими галузями, в які він не залучається. По-друге, 
міжнародний кредит служить економічною основою 
для викачування коштів із країн-позичальників. Ці 
країни втрачають значну частину доходів від пере-
качування процентів і дивідендів за кордон. Щорічні 
платежі по поверненню позик з процентами негатив-
но впливають на зростання нагромаджень країн-ім-
портерів і погіршують їхній економічний стан, зо-
крема поглиблюється неврівноваженість платіжних 
балансів. Ще більше погіршується економічний стан 
країн-позичальників у тих випадках, коли отрима-
ний ними кредит використовується неефективно чи 
взагалі використовується не за призначенням.

Промислово розвинуті країни дуже часто вико-
ристовують міжнародний кредит з метою створення 
вигідної для себе економічної й політичної ситуації 
в країнах-імпортерах. Якщо останні стають на шлях 
непокори, то кредитори проводять їхню кредитну 
дискримінацію чи блокаду. Ці дії виражаються в 
тому, що по відношенню до непокірних клієнтів про-
мислово розвинуті країни встановлюють в порівнянні 
з іншими позичальниками гірші умови отримання, 
використання чи погашення міжнародного кредиту.

Серед методів кредитної дискримінації застосо-
вуються наступні: обмеження обсягів кредиту; ско-
рочення всього терміну чи пільгового періоду; під-
вищення процентних ставок, комісійних премій і 
зборів; вимоги додаткового забезпечення; раптове 
призупинення використання кредиту чи скорочен-
ня його суми; пред’явлення вимог економічного чи 
політичного характеру. Варто зауважити, що зрос-
тання світового ринку позичкових капіталів суттєво 
впливає на всю систему міжнародних економічних 
відносин і на стан їхніх багаточисленних суб’єктів. 
Так, у випадку розвитку кризових явищ в економі-
ці великих учасників світогосподарських зв’язків 
світова кредитна система сама зазнає серйозних ви-
пробувань, і це поглиблює кризові явища у світовій 
економіці.

Зовнішні фінансові джерела потрібно розглядати 
з точки зору їх обсягу і з позицій ефективності вико-
ристання. При неефективному використанні ресурсів 
потреба у їх кількості стає необмеженою. Це обумов-
лює необхідність встановлення межі залучення кре-
дитів. Ключові питання подальшого залучення зо-
внішніх фінансових ресурсів необхідно вирішувати, 
перш за все, з позицій ефективного їх використання 
для економічного розвитку країни [9, с. 185].

Зростання державного боргу призводить до збіль-
шення витрат на його обслуговування. Управління 
державним боргом має бути спрямоване на збільшен-
ня терміну погашення заборгованості та скорочення 
витрат на обслуговування боргу, для цього в загаль-
ному обсязі державних зобов’язань довгострокові 
зобов’язання повинні займати домінуюче місце.
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Постановка проблеми. Соціальна політика та 
способи її регулювання завжди чинили величезний 
вплив на всю систему економічних, політичних, 
правових, моральних відносин, визначали характер 
і темпи еволюції суспільства. Шлях від зародження 
європейської соціальної ідеї до загальної соціальної 
політики Європейського Союзу пролягав через кіль-
ка століть історії. Він був відзначений найгострі-
шими соціально-економічними потрясіннями та по-
літичними конфліктами. В XXI столітті керівники 
Європейського Союзу зрозуміли необхідність розроб-
ки нових концепцій інноваційного соціального світу, 
соціального вирівнювання та соціальної справедли-
вості, що лежать в основі сучасної політики ЄС. Осо-
бливістю європейської соціальної політики є активна 
й масштабна участь держави в процесах відтворення, 
високі податки й соціальні внески, за рахунок яких 
відбувається формування ефективного соціального 
бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз наукових джерел засвідчує зростаючий інтерес 
дослідників до тематики європейського соціального 
діалогу, соціальної конвергенції країн та удоскона-
лення соціальної політики ЄС. Науковою новизною 
відрізняються праці вчених-економістів Е. Кучко, А. 
Сапіра, Г. Еспінг-Андерсена, А. Хьюберта, Ж. Бас-
сета, Д. Каулієр-Грайса. Однак в сучасних умовах 
глобальних соціальних викликів та асиметрій потре-
бують подальшого вивчення проблеми формування 
єдиної соціальної політики ЄС.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз мо-
делей європейської соціальної політики, виявлення 
особливостей трансформації суспільних відносин, до-
слідження суті реформ, які здійснюються сьогодні в 
країнах ЄС у відповідності з їх стратегічним курсом 
на посилення конкурентоспроможності та соціальне 
згуртування європейців.

Виклад основного матеріалу дослідження. На пер-
ший погляд може здатися, що в національних систе-
мах соціального захисту країн Європейського Союзу 
більше відмінностей, ніж подібностей, тому що кожна 
держава йшла своїм шляхом формування соціальної 
політики. Проте бельгійський учений-економіст Ан-
дре Сапір [1] представив на засіданні Економічного та 
фінансового комітету (ECOFIN) в Манчестері 9 верес-
ня 2005 року для Європейської комісії типологізацію 
режимів добробуту (welfare regimes) – моделей соці-
альної політики, які відрізняються ступенем втручан-
ня держави в соціально-економічну сферу суспільства 
та ступенем соціальної захищеності громадян, забез-
печеності свободи соціального вибору різних верств 
населення та впливу соціальних процесів на еконо-
мічний розвиток країни. Дослідник виділив наступні 
моделі: континентальна, англосаксонська, скандинав-
ська і південноєвропейська (табл. 1).

Європейська соціальна модель – передбачає 
спільні дії держави і громадянського суспільства, 
спрямовані на те, щоб для всіх громадян забезпечу-
валось задоволення основних матеріальних потреб, 
участь у житті суспільства, посилення соціальної 
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згуртованості [2, c. 13-16]. Європейська соціальна 
модель повинна включати наступні елементи (рис.1): 

Рис. 1. Складові елементи Європейської
соціальної політики

 
Найважливішими для європейської соціальної 

моделі є політика зайнятості, економічна, фіскальна, 
соціальна і освітня політика [3, c. 15-17]:

Економічна політика і політика зайнятості: 
створюють передумови для економічного процвітан-
ня, задоволення матеріальних потреб, забезпечують 
фінансування соціальної політики, сприяють сус-
пільній і політичній стабільності.

Соціальна політика / системи соціального захис-
ту / фіскальна політика: визначають вторинний роз-
поділ доходів по трансфертах і тим самим створюють 
умови суспільної і політичної стабільності, забезпечу-
ють задоволення потреб і участь у житті суспільства 
тих, хто через свої недостатні можливості з погляду 
зайнятості і заробітку не в змозі себе забезпечити.

Освітня політика: поліпшує середньо-
строкові і довгострокові можливості грома-
дян з погляду зайнятості і заробітку, створює 
передумови для економічного процвітання, 
полегшує участь у житті суспільства.

На думку професора Г. Еспінг-Андерсе-
на, соціальне забезпечення країн-членів ЄС 
характеризуються різноманітністю [4]. За 
останні 50 років Європейський Союз роз-
ширився від 6 до нинішніх 28 держав, саме 
це урізноманітнило моделі соціальної полі-
тики. Європейську соціальну модель наба-
гато легше охарактеризувати, порівнявши 
кожну країну ЄС за рівнем витрат на со-
ціальну сферу [5, c. 16-18].

Як видно з таблиці 2, найбільш розвину-
те соціальне забезпечення в Бельгії, Люк-
сембурзі, Німеччині, а найменше фінансу-
ється соціальна сфера в Естонії, Мальті та 
Латвії.

Модель соціальної політики країн ЄС 
залежить від витрат на соціальну сферу у 
вигляді частки від ВВП, системи соціаль-
ного забезпечення, режиму фінансування.

За допомогою власних розрахунків ав-
тор у таблиці 3 наводить показники соці-
ального забезпечення по кожній країні ЄС 
за шістьма параметрами та на рисунку 2 
групує країни на чотири соціальні групи за 
двома критеріями: фінансування соціаль-
ної сфери та загальні витрати на соціаль-
ний захист [6]. 

Для всебічного забезпечення соціальної 

сфери існують наступні структурні фонди: Європей-
ський фонд регіонального розвитку (ERDF), Європей-
ський соціальний фонд (ESF) та Фонд  згуртованості 
(CF), які сприяють зміцненню економічної, соціаль-
ної та територіальної єдності між регіонами та дер-
жавами-членами ЄС. Ці фонди також підтримують 
конкурентоспроможність та зайнятість, заохочують 
транскордонне, транснаціональне та міжрегіональне 
співробітництво. Наприклад, ESF надає можливість 
працевлаштування, зосередивши увагу на мобіль-
ності трудових ресурсів та адаптації працівників до 
промислових змін. В  2012 році 38,9 млн. євро було 
надано для структурних фондів, в той час як бюджет 
проектів CF становив 9,6 млрд. євро [7, c. 3-5].

Програма ЄС із стимулювання зростання та за-
йнятості «Європа-2020» передбачає, що наука, тех-
нології та інновації забезпечать значний внесок у 

Таблиця 2
Витрати ЄС на соціальну сферу у 2012 році

Таблиця 1
Моделі соціальної політики ЄС
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Рис. 1. Залежність соціальної моделі країн ЄС від 
фінансування соціального забзпечення та загальних витрат 

на соціальних захист

вирішення зростаючих соціально-економічних про-
блем, з якими нині стикається Європа. У цьому 
контексті розглядається питання розвитку іннова-
ційної соціальної політики, мета якої полягає у ви-
рішенні низки соціальних та екологічних проблем 
– таких, як зміна клімату, безробіття, злочинність, 
соціальне відчуження, матеріальна бідність, мігра-
ція, нерівність у розподілі добробуту, старіння на-
селення [8]. 

Сьогодні у країнах ЄС соціальні видатки бюджету 
складають в середньому 27% ВВП. Зважаючи на бю-
джетні обмеження, викликані негативним впливом 
економічної рецесії, саме соціальні інновації можуть 
забезпечити вирішення гострих соціальних проблем і 
водночас сприяти більш ефективному використанню 
наявних ресурсів ЄС [9]. 

Таблиця 3
Соціальне забезпечення країн ЄС за 6 показниками

Прикладом новаторського підходу ЄС 
є реалізація у 2007-2013 рр. Сьомої Рам-
кової Програми в сфері досліджень, тех-
нологічного розвитку та демонстраційної 
активності з бюджетом понад 53 млрд. 
євро [10]. На зміну їй на період 2014-2020 
рр. Єврокомісія вже розробила «Гори-
зонт-2020 – Рамкова програма з науко-
вих досліджень та інновацій» та перед-
бачила її фінансування на рівні 70 млрд. 
євро [11]. 

Сьогодні існує чимало ініціатив та ін-
струментів реалізації соціальних іннова-
цій, які уже впроваджуються в ЄС. Окремі 
країни ЄС, незважаючи на досить короткий 
проміжок часу, змогли створити спеціальні 
соціальні фонди, парки та інститути, які мо-
жуть слугувати орієнтиром для інших кра-
їн-учасниць [12]:

1. SITRA, Фінляндія. Цей фонд ство-
рений на базі Фінського інноваційного фонду і є 
незалежним громадським фондом під контролем 
парламенту Фінляндії. На сьогодні фонд SITRA ре-
алізує п’ять основних програм: інновацій, охорони 
здоров’я, продовольства і харчування, захисту до-
вкілля та підтримки машинобудування. Річний бю-
джет фонду становить близько 40 мільйонів євро і 
поповнюється в основному за рахунок внесків при-
ватних корпорацій.

2. Естонський фонд розвитку (Argengufond). Ді-
яльність Естонського фонду розвитку спрямована на 
ініціювання та підтримку позитивних змін в економі-
ці Естонії шляхом інноваційних проектів і венчурних 
інвестицій. Фонд орієнтований на новаторські ініціа-
тиви з міжнародним потенціалом і наразі забезпечує 
підтримку чотирьох проектів, пов’язаних з інформа-
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ційними технологіями та сервісною економікою.
3. Фонд соціальних інвестицій підприємств, Ве-

ликобританія. Фонд соціальних інвестицій підпри-
ємств підтримує соціальний інвестиційний бізнес від 
імені Міністерства охорони здоров’я Великобританії. 
Фонд був створений в 2007р. для сприяння іннова-
ціям у сфері охорони здоров’я і соціального захис-
ту. Фінансування проектів надається некомерційним 
структурам, діючим соціальним підприємствам, а та-
кож працівникам сфери охорони здоров’я. 

4. Парк соціальних інновацій, Іспанія. Саме Іспа-
нія має перший у світі досвід у створенні «соціально-
орієнтованої силіконової долини». У червні 2010 р. 
Іспанський центр соціальних та корпоративних інно-
вацій DENOKINN відкрив перший у Європі Парк со-
ціальних інновацій, розташований у м. Сантурсе на 
півночі Іспанії. Проект підтримується місцевими ор-
ганами влади і урядом Іспанії та має початковий бю-
джет у розмірі 6 мільйонів євро. Передбачається, що 
в роботі Парку соціальних інновацій візьмуть участь 
понад 50 міжнародних компаній і асоціацій, надаю-
чи можливість створити нові соціальні підприємства 
з доступом до навчання та наставництва (спеціальна 
підготовка буде здійснюватися на базі Академії со-
ціальних інновацій).

5. Національний інститут соціальних іннова-
цій, Нідерланди. Ця структура заснована у 2006 році 
асоціаціями роботодавців, профспілками, двома уні-
верситетами і незалежними організаціями з метою 
стимулювання соціальних інновацій на робочих міс-
цях, що має стати підґрунтям для підвищення якості 
та продуктивності праці робітників, а також накопи-
чення інноваційного потенціалу.

Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи 
на різницю в моделях соціального забезпечення різних 
країн Євросоюзу, в останні роки відбувається зближен-
ня соціальної політики європейських країн та активі-
зація діяльності у таких сферах соціального захисту, 
як збереження суспільного добробуту; призначення со-
ціальної допомоги адресного характеру; впровадження 
ринкових відносин у систему соціального страхування; 
поширення приватного пенсійного страхування; ши-

роке впровадження інновацій у соціальній політиці; 
підтримка активної зайнятості та створення умов для 
реалізації економічних ініціатив громадян. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО  
ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

У статті проаналізовано виміри «ефективності» офшорних зон, розглянуто інструменти, яким користується фінансовий ка-
пітал у глобальному масштабі. Досліджено концептуальні основи виникнення і поширення офшорного бізнесу крізь призму сві-
тового досліду. Здійснено класифікацію офшорних зон та аналіз мотиваційних моторів руху капіталів «до» і «через» офшори. 
Аналізуються проблеми, які виникають внаслідок зростання частки офшорної компоненти в глобалізованій економіці.

Ключові слова: глобалізацій виміри, офшорний бізнес, офшорні зони, інформаційна епоха, податкові гавані, секретні юрисдикції.

Черленяк И.И., Дюгованец О.М. ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

В статье проанализированы измерения «эффективности» оффшорных зон, рассмотрены инструменты, которыми пользу-
ется финансовый капитал в глобальном масштабе. Исследованы концептуальные основы возникновения и распространения 
оффшорного бизнеса сквозь призму мирового опыта. Осуществлена классификация оффшорных зон и анализ мотивационных 
моторов движения капиталов «до» и «через» оффшоры. Анализируются проблемы, возникающие вследствие роста доли офф-
шорного компонента в глобализированной экономике.

Ключевые слова: глобализационные измерения, оффшорный бизнес, оффшорные зоны, информационная эпоха, 
налоговые гавани, секретные юрисдикции.

Cherlenyak I.I., Diugowanets O.M. GLOBALIZATION MEASUREMENTS OF INTERNATIONAL OFFSHORE BUSINESS IN THE 
INFORMATION AGE

The paper analyzes the measurements of the offshore zone effectiveness and considers the instruments used by financial capital on a 
global scale. The conceptual bases of emergence and spread of the offshore business are examined in the light of the world experience. The 
work presents the сlassification of the offshore areas and analysis of the motivational capital flow motors «to» and «through « the offshores. 
The problems that arise from the growing share of the offshore component in the globalized economy are analyzed .

Keywords: globalization measurements, offshore business, offshore areas, information age, tax heaven, secret jurisdiction.

Постановка проблеми. Сучасний офшорний біз-
нес уже сформувався як складний і багатогранний 
процес-структура. Сьогодні у його схемах викорис-
товують як класичні офшори, так і країни з досить 
високою прозорістю бізнесу, які надають лише пев-
ні «замасковані» привілеї для нерезидентів. З точ-
ки зору інтересів економічної динаміки вітчизняних 
фірм та перспектив підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки, актуальним є ви-
вчення різних аспектів функціонування та тенденцій 
розгортання міжнародного офшорного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважа-
ючи на стрімкий розвиток міжнародного офшорного 
бізнесу у багатьох країнах світу, дослідження ви-
щезазначеної проблематики в останні роки є акту-
альним як для зарубіжної, так і для вітчизняної на-
уки. Теоретичні основи функціонування і розвитку 
офшорного бізнесу в умовах глобалізації розглядали 
у своїх роботах В.А. Вергун [1], Ф.Р. Лейн (Philip 
R. Lane) [3], Г.М. Мілесі-Феретті (Gian Maria Milesi-
Ferretti) [3], О.І. Ступницький [1] та інші. 

Серед вчених, які досліджували взаємозв’язок 
фінансової глобалізації з міжнародним офшорним 
бізнесом, перш за все, заслуговують уваги праці та-
ких вчених, як О.В. Клімовець [5], К. Джоніл (Kim 
Jong-il) [10], О. Ерлов (Oliver Arlow) [10]. У роботах 
П.Дж. Кейна (P. J. Cain) [12], М. Фута (Michael Foot) 
[14], А.Г. Хопкінса (A.G. Hopkins) [12], Н. Шексона 
[8] аналізуються тенденції, основні напрями, пріори-
тети і інструменти стимулювання офшорного бізнесу 
в окремих офшорних центрах й світі загалом. Крім 

того, дослідження й аналіз офшорів з точки зору 
використання й організації бізнесу в податковому 
плануванні були розглянуті у працях А.В. Єрицяна 
[6], Л. Кабіра [7], Р. Мирфі (Richard  Murphy) [13], 
Р. Пелена (Ronen Palan) [13], К. Чевеньо ( Christian 
Chavagneux) [13]. Особливості функціонування су-
часних офшорних зон і територій у різних сегментах 
світового господарства знайшли відображення у пра-
цях Д. Кара (Dev Kar) [21], Є. Корнеєва [15], М.В. 
Корольова [9], Д.К. Сміта (Devon Cartwright Smith) 
[21], Н. Шексона [8]. Специфіка використання оф-
шорних компаній у фінансових і торговельно-еконо-
мічних операціях висвітлено у роботах А. Апель [4], 
М.В. Корольова [9], Р. Пелена (Ronen Palan) [2] та 
інших.

Разом з тим у науковій економічній літерату-
рі, по суті, немає цілісного дослідження проблем, 
пов’язаних із стрімким зростанням тяжіння до оф-
шорного бізнесу економічних агентів резидентів кра-
їн з перехідною економікою. Мало робіт присвячено 
аналізу мотиваційної бази діяльності (або бездіяль-
ності) національних та міжнародних інституцій в 
умовах сучасного інформаційного за технологічним 
рівнем суспільства. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Основна кількість авторів робіт присвяче-
них офшорному бізнесу приділяє увагу дослідженню 
інструментів, які дозволяють фірмам проводити по-
літику так званої податкової оптимізації. Недостатня 
увага присвячена дослідженню міжнародного бізнесу 
саме як складної системи. Суперечливої системи, що 
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має різні виміри своєї доцільності, ефективності та 
масштабності. 

Метою роботи є аналіз тих вимірів існування 
складної системи офшорного бізнесу, який дозволяє 
йому відтворюватися як організаційний, економіч-
ний та глобалізаційний феномени, виявлення про-
блем, які виникають за рахунок зростання частки 
офшорної компоненти в глобалізованій економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зна-
чним, якщо не визначальним фактором сучасного 
економічного розвитку є діяльність економічних 
агентів особливо великих масштабів. Як правило, 
вони набувають тих ознак, які закріплюються за по-
няттям транснаціональної компанії (ТНК). ТНК за 
фінансовою, технологічною потужністю часто спів-
розмірні із національними економіками. Останніми 
роками потужність ТНК набуває значущості і у по-
літичному вимірі. ТНК, як правило, пов’язують із 
міжнародною географічною протяжністю, із певною 
галуззю або сукупністю галузей реальної економі-
ки. Проте сьогодні вслід за ТНК і фінансовий сектор 
світової економіки міняє свої масштаби та сфери ді-
яльності для «самозбагачення». Як наслідок, харак-
терною рисою сучасної фінансової глобалізації стало 
зростання масштабів міжнародного офшорного біз-
несу, який взаємодіє як із операційною діяльністю 
ТНК, так із операційною діяльністю сегментів фінан-
сового сектора економіки. 

Аналітики стверджують, що майже половина 
світового руху капіталів у прямій і позиковій фор-
мі вже наприкінці ХХ століття проходила через оф-
шорні компанії. Фірми та громадяни близько поло-
вини кількості держав світу [1, c.13] «працювали» 
з офшорами. Більше половини всіх банківських ак-
тивів і третина прямих інвестицій, які багатонаціо-
нальними корпораціями зроблено за кордоном [2, c. 
32], афілійовані з офшорами. Приблизно 85% між-
народного банкінгу та емісії облігацій відбувається 
на так званому євроринку, що не має державної при-
належності офшорній зоні. За оцінками, виконаними 
в 2013 році Міжнародним валютним фондом, тіль-
ки баланси дрібних острівних фінансових центрів 
склали в цілому 18 трильйонів доларів, а ця сума 
дорівнює приблизно третини світового ВВП [3]. Ці 
дані розкривають економічний та фінансовий виміри 
масштабів офшорного бізнесу.

Для розуміння напрямів впливу офшорів на сві-
тову економіку та на національні економіки важли-
вим науковим та практичним завданням є всебічний 
аналіз системних зв’язків окремих географічно лока-
лізованих офшорних зон (офшорні центрів) та дослі-
дження економічної, фінансової, технологічної, мо-
тиваційної природи цих зв’язків. Зрештою цікавим є 
і зворотна задача: які економічні агенти, законодавчі 
та політико-правові інституції є прямими та опосе-
редкованими учасниками цієї системи.

З метою глибшого розуміння економічного масш-
табу міжнародного офшорного бізнесу проведемо 
оцінку ареалу розповсюдження офшорних центрів у 
географічному вимірі. Згідно даних [4-6] у світі нині 
функціонує 40-45 класичних офшорів, а з урахуван-
ням тісно пов’язаних із ними держав їх загальна 
кількість становить близько 100 [7, с. 3].

Умовно їх можна поділити на чотири групи. По-
перше, це європейські податкові гавані. По-друге, 
британська офшорна мережа, центр якої знаходиться 
в місті Лондон, і її офшори охоплюють весь світ, а 
кордон приблизно відповідає межам колишньої Бри-
танської імперії. По-третє, офшори, які входять в 
зону впливу США. По-четверте, території, що не під-

даються класифікації і ті, які не можна віднести до 
попередніх груп, наприклад, Сомалі і Уругвай, адже 
їм поки не вдалося досягти успіху [5,8].

Перша група офшорів представлена європейськи-
ми офшорами. Так, банкіри Женеви таємно зберігали 
гроші часто воюючих між собою європейських еліт в 
меншій мірі з XVIII століття. Як складова європей-
ської фінансової системи офшори почали виникати 
в роки Першої світової війни, коли уряди воюючих 
країн різко підвищили податки, щоб оплачувати 
військові витрати, й значна частина фірм активно 
почала шукати шляхи уникнення надмірного опо-
даткування. Подальший розвиток офшорів, як осо-
бливого сегменту фінансової системи, відбувся в 30-х 
роках ХХІ століття, коли в 1934 році набув чинності 
швейцарський закон про банківську таємницю, який 
робить перше ж порушення конфіденційності кримі-
нальним злочином; а вже з 1929 року Люксембург 
спеціалізується на певних типах офшорних корпора-
цій [9, c.13], й він сьогодні є однією з найбільших по-
даткових гаваней світу. Джерела вказують, що Кім 
Чен Ір – «керівник» Північної Кореї – приховав у 
Європі (насамперед у Люксембурзі) приблизно чоти-
ри мільярди доларів, виручених від продажу ядерних 
технологій і наркотиків, страхового шахрайства, під-
робок грошей і застосування примусової працi [10].

Інша велика податкова гавань в Європі – Нідер-
ланди. Через її офшорні компанії в 2008 році про-
йшло близько 18 трильйонів доларів, що у двадцять 
разів перевищує ВВП самої країни [11]. 

Австрія і Бельгія теж є важливими зонами бан-
ківської таємниці в Європі, хоча Бельгія у 2009 році 
пом’якшила законодавство про банківську таємни-
цю. Активно відіграють роль податкових гаваней 
«карликові» європейські держави (найвідоміші се-
ред них – Ліхтенштейн і Монако), але час від часу 
яскраво заявляють про себе специфічні зони на зра-
зок Андорри або португальського острова Мадейри, 
який нещодавно опинився замішаним в скандал про 
хабарі, сплачуваних великими американськими на-
фтовими компаніями в Нігерії [5, с. 8].

Друга група офшорів, що включає майже поло-
вину всіх секретних юрисдикцій світу, вважається 
найбільш значною. Це вже податкове мегасховище 
дещо іншої – мереживної природи. Ця багатошарова 
мережа сплетена з безліччю податкових гаваней, і всі 
нитки її сходяться в одній точці – Лондоні, столиці 
колись найбільшої імперії, який наразі став центром 
найважливішої ланки глобальної системи офшорів 
[12].

Зупинимося на трьох найважливіших нашаруван-
нях британської офшорної мережі. До двох внутріш-
ніх пластів відносяться: Джерсі, Гернсі і острів Мен, 
тобто коронні володіння; та заморські території Ве-
ликобританії, по суті, їй підконтрольні (наприклад, 
Кайманові острови), де тісно переплітаються серед-
ньовічне політичне життя й найсміливіша система 
податкового планування. Третій, зовнішній, пласт 
становить досить строкате накопичення податкових 
гаваней (подібні Гонконгу), які не знаходяться під 
безпосереднім британським управлінням, проте ма-
ють сильні – як історичні, так і нині діючі – зв’язки 
з Великобританією і власне Лондоном. Більше трети-
ни всіх міжнародних банківських активів, за оцінка-
ми, наведеними в авторитетному дослідженні, при-
падає на цю групу британських офшорів. Додайте до 
цього активи, зосереджені в Лондоні, – і загальна 
сума складе майже половину банківських активів 
[13, c. 9]. За оцінками авторів дослідження на част-
ку залежних від Великобританії і заморських тери-
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торій, доповнених колишньою імперією, приходить-
ся близько 37% всіх банківських запасів і 35% всіх 
банківських активів; на частку лондонського Сіті 
приходиться 11%.

Широко розгалужена та глибоко ешелонована 
мережа офшорів виконує кілька завдань. По-перше, 
відкриває Лондону доступ до будь-якої точки земної 
кулі і забезпечує вселенський розмах його діяльнос-
ті. Розсіяні по всьому світу британські податкові га-
вані вистежують і привертають міжнародний капі-
тал, які потоком прямують у сусідні юрисдикції або 
з них. Значна частина залучених грошей і бізнесу, 
пов’язаного з управлінням ними, потім потрапляють 
до Лондона. По-друге, британська павутина дозволяє 
місту, з одного боку, брати участь в угодах, швидше 
за все заборонених в самій Великобританії, а з ін-
шого – забезпечує лондонським фінансистам ту саму 
дистанцію, яка необхідна, щоб правдоподібно запе-
речувати будь-яку причетність до зловживань. Оф-
шорна британська павутина представляє собою ще й 
мережу з відмивання грошей. До моменту, коли ці 
гроші потрапляють в Лондон (найчастіше минувши 
кілька проміжних юрисдикцій), то вони вже дочис-
та відмиті. Крім того, павутина служить своєрідним 
сховищем. Якщо всі офшорні активи текли б відра-
зу безпосередньо до Лондона і залишалися там, то 
такий приплив коштів призвів би обмінний курс 
британської валюти до повного хаосу, адже у Лон-
дон і так надходить дуже багато активів, що завдає 
величезної шкоди фінансовій системі. Капітали з ко-
ронних володінь (володіння Великобританії, що не 
входять до складу Сполученого Королівства, ніколи 
не мали статусу її колоній, а значить, не є її замор-
ськими територіями) та інших місць консолідуються 
на національних рахунках Великобританії, і таке по-
ложення створює зовні привабливу, але насправді до-
сить похмуру картину фінансового становища країни

Розглянемо більш детально ешелованість рівнів 
англійської павутини. Внутрішній перший пласт 
британської офшорної павутини складають три ко-
ронних володіння. Насправді управляються вони Ве-
ликобританією і отримують від неї підтримку, однак 
користуються достатньою незалежністю [14].

Внутрішній другий пласт британської офшорної 
павутини складають заморські території – чотир-
надцять останніх форпостів колишньої Британської 
імперії. Їх населення в сукупності дорівнює чверті 
мільйона чоловік, і саме на цих територіях розта-
шовані найбільш засекречені юрисдикції Кайманові, 
Бермудські, Британські Віргінські острови, острови 
Теркс і Кайкос і, нарешті, Гібралтар. Сім заморських 
територій Великобританії, включаючи Фолклендські 
острови і Британську територію в Антарктиці, подат-
ковими гаванями не являються. Острів Вознесіння, 
де розташовані надсекретні американські та британ-
ські військові бази, служить базою для проектування 
британської могутності за кордоном [15, c. 45].

Подібно коронних володінь заморські території 
мають тісні, хоча й специфічні відносини з Велико-
британією. Кайманові острови – п’ятий за величи-
ною фінансовий центр світу. Там зареєстровані 80 
тисяч компаній, понад три чверті хедж-фондів світу, 
а на депозитах зберігаються 1,9 трильйона доларів – 
у чотири рази більше, ніж у банках Нью-Йорка [16]. 
Роль Великобританії в управлінні цими територія-
ми – досить неоднозначна, хоча все ще визначальна, 
адже країна служить фундаментом, що забезпечує, з 
одного боку, захист світовому капіталу, з іншого – 
опору офшорному бізнесу заморських територій. 

Зовнішній, третій, пласт британської павутини 

складають Гонконг, Сінгапур, Багамські острови, 
Дубай і Ірландія. Ці країни, при повній формальній 
незалежності, тісно пов’язані з Лондоном. Існують і 
інші, більш дрібні держави, як, наприклад, Вануату 
в південній частині Тихого океану, де в 1971 році, 
за дев’ять років до надання країні формальної не-
залежності, британський уряд заснував невеликий 
офшорний центр. Однак варто зауважити, що навіть 
до сьогоднішнього дня продовжують виникати все 
нові і нові офшорні зони. Причому часто в сумнів-
них в політико-правовому сенсі та в сенсі фінансової 
добропорядності Наприклад, Гана, яка на сьогодні 
є нафтовидобувною африканською країною з висо-
ким рівнем корупції британського банку Barclays 
Bank, впровадило офшорне законодавство для ство-
рення нової «забезпечуючої секретність» юрисдикції 
на своїй території. Незважаючи на те, що більшість 
колишніх британських колоній в Африці, Індії та 
інших частинах світу політично незалежні, Велико-
британія – на відміну від Франції – зуміла зберег-
ти механізми контролю над величезними потоками 
багатств, що приходять в африканські країни і що 
йдуть з них, і здатна брати участь в їх русі і розподі-
лі, але робить вона це таємно [17]. 

Третя група офшорів знаходиться в США, де по-
даткові гавані в ХХ ст. викликали значнішу проти-
дію, ніж у Великобританії. Це пов’язано з тим, що в 
Лондоні придушували в зародженні будь-який вну-
трішній опір до своєї всесвітньої офшорної політики. 
Державна влада США намагалася знищити офшори 
та пов’язані з ними податкові зловживання щонай-
менше з 1961 року, коли президент Кеннеді попро-
сив конгрес прийняти такі закони, які «стерли б з 
лиця землі» ці податкові гавані [18]. У 2008 році 
Барак Обама (до президентства) став одним з ініціа-
торів законопроекту про боротьбу зі зловживаннями 
в податкових гаванях. Сьогодні позиція уряду США 
дещо видозмінилася у цьому питанні. 

Треба зауважити, що з часу Кеннеді категорична 
позиція США протидії у формі заборони офшорів у 
цілому зазнала змін. Від прямої протидії податковим 
гаваням уряд перейшов до половинчастої політики: 
«Якщо не вдається з ними впоратися, то треба до 
них приєднуватися». Показовим для сучасного роз-
витку економіки України є старий «аналоговий» до-
свід американських бізнесменів. Вони, ще з 1960-х 
років, щоб обійти діючі в США правила і ухилитися 
від податків, переводили капітал в офшорні зони. 
Спочатку лондонського грошового ринку, потім вну-
трішньої британської мережі, а потім і зовнішньої. 
Це в кінцевому рахунку допомогло не тільки обійти 
жорсткі норми американського фінансового регулю-
вання, але й поступово відновити свою міць, владу 
і вплив на політичну систему США. А починаючи з 
1980 -х років – перетворити саму Америку в країну, 
яка, за деякими показниками, нині є найважливі-
шою податковою гаванню в світі [19].

Як в умовах інформаційної епохи організований 
квазіофшорний та офшорний бізнес у США? Це важ-
ливе питання, оскільки економічна, фінансова та 
політична системи США здійснюють стабілізуючий 
чи дестабілізуючий, стимулюючий чи гальмуючий 
вплив на динаміку економічних агентів усіх масш-
табів усього світу. Відповідно до даних [8;11;15] сис-
тема організації офшорного, квазіофшорного та афі-
льованого з офшорами бізнесу у США трьох рівнева.

Перший рівень – федеральний: уряд країни з ме-
тою залучення грошей іноземців в офшорному стилі 
обіцяє ряд податкових пільг, дотримання таємниці і 
відповідні закони. Наприклад, американські банки 
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можуть в законному порядку приймати гроші, отри-
мані від деяких злочинів (правда, якщо вони вчинені 
за кордоном) – на зразок розпорядження краденим 
майном. Банки укладають особливі угоди, які гаран-
тують, що особистість іноземців, що розміщують свої 
кошти в США, не буде розкрита.

Другий рівень становлять окремі штати, що про-
понують свої офшорні притулки. Наприклад, в штаті 
Флорида зберігає свій капітал латиноамериканська 
еліта, тому в США багато захищених секретністю 
грошей, які отримані завдяки ухиленню від подат-
ків і інших злочинів, скоєних в країнах Латинської 
Америки. Історично відомо, що у банках Флориди 
довга історія ухиляння фінансів бандитів і наркотор-
говців. Часто ці гроші приходять завдяки складним 
партнерським відносинам американських банків з 
сусідніми британськими податковими гаванями, роз-
ташованими на островах Карибського моря. Менші 
штати, як Вайомінг, Делавер і Невада, пропонують 
дуже дешеві і ефективні форми майже нерегульова-
ної корпоративної секретності, які залучають вели-
чезні обсяги злочинних грошей і навіть капітал теро-
ристів з усього світу.

Третій рівень – мережа дрібних заморських оф-
шорів. Американські Віргінські острови, «острівна 
територія», має заплутані конституційні відносини 
з США, що нагадують відносини Великобританії з її 
офшорними територіями. Ця зона «частково входить 
в США, а частково не входить» і є невеликою подат-
ковою гаванню. Інша податкова гавань – Маршалло-
ві острови, колишня колонія Японії, що знаходиться 
під владою США з 1947 року. Маршаллові острови 
забезпечують, насамперед, «зручний прапор», який, 
як нещодавно зауважив журнал The Economist, 
«дуже цінують судновласники за те, що він перед-
бачає досить легку реєстрацію» [20]. 

Таким чином, на основі вищенаведених даних 
можемо зробити висновок, що в інформаційну епоху 
офшорний бізнес перетворився у своєрідну «економі-
ко-фінансову та організаційно-правову» екосистему, 
яка перебуває у постійних адаптаційних трансформа-
ціях. Кожна юрисдикція пропонує одну або декілька 
офшорних спеціалізованих послуг і привертає різні 
види фінансових ресурсів (навіть офшорний лізинг 
нафтобурильних установок). У кожній юрисдикції 
створена особлива інфраструктура, в яку входять ви-
сококваліфіковані юристи, бухгалтери, банківські 
службовці та посадові особи корпорацій, що жорстко 
орієнтовані на задоволення потреб своїх клієнтів. Але 
усі окремі юрисдикції, як правило, пов’язані між со-
бою інформаційною системою особливої «ніпельної» 
природи щодо зовнішнього світі. Вони через цю ін-
формаційну спецсистему впливають на мотиваційні 
механізми наявних та потенційних клієнтів офшор-
ної системи. Вже на основі вищенаведених аргумен-
тів вимальовується картина, в якій видно, що певні 
фінансові кола є спільними «мажоритарними акціо-
нерами» глобальної офшорної екосистеми. Питання 
в тому, хто володіє «контрольним пакетом» окремих 
автономних офшорних екосистем.

Офшорні зони зазвичай надають повний набір по-
слуг – від легальних до нелегальних. «Бухгалтери» 
в офшорах говорять про оптимізацію оподаткування, 
а не про ухиляння від сплати податків: ухилення від 
податків рахується протизаконним умислом, тоді як 
відхід від податків, або мінімізація податків, є фор-
мально легальною дією. Але офшорне оптимізування 
податного навантаження фактично є маніпуляцією, 
найчастіше здійснюваною в обхід законодавчих нор-
мативних актів влади країни фірми-резидента. Крім 

того, секретні юрисдикції мають звичай перетворю-
вати законну з формальної точки зору, але фактично 
недобросовісну практику в дії, які виглядають, що 
не суперечать духу закону. 

Нелегальна сфера охоплює: ухилення від подат-
ків через приватний банкінг, або управління акти-
вами; шахрайські трести; корпоративні таємниці; 
незаконне повторне виписування рахунків-фактур та 
інші заходи з «оптимізації податків» або «захисту 
активів». Зазвичай від дрібних службовців офшор-
них компаній приховують зміст того, що відбува-
ється – приховування доходів та інші незаконні по-
слуги. Тому вони можуть побачити і зрозуміти лише 
частину цього бізнесу. 

У легальній сфері існує серйозна проблема, відома 
як подвійне оподаткування. Припустимо, багатона-
ціональна американська корпорація інвестує в про-
мислове підприємство в Бразилії і отримує звідти до-
ходи. Якщо один і той же дохід накладуть податком 
у Бразилії та США – не враховуючи при цьому вже 
сплачені податки в іншій країні, – то доходи корпо-
рації будуть обкладені податком двічі. Обійти таку 
незручність компаніям допомагають офшорні зони, 
хоча вони і не є необхідним для цього засобом: по-
двійне оподаткування можна усунути за допомогою 
відповідних договорів та податкових заліків. Про-
блема полягає в іншому. Податкові гавані, допомага-
ючи з подвійним оподаткуванням, допускають дещо 
інше: відбувається подвійне звільнення від податків, 
і корпорація не тільки ухиляється від подвійного 
оподаткування, вона взагалі не платить ніяких по-
датків. Це наносить непоправні втрати темпу розви-
тку національних економік «наздоганяючих» країн. 
Зокрема, й Україні.

Кожна офшорна юрисдикція вже має свої уста-
лені традиції та «укорінені» клієнтські зв’язки. 
Терористи або колумбійські наркоторговці, найімо-
вірніше, використовують Панаму. У Джерсі акум-
люються та «переплавляються» незаконні доходи. 
Бермуди спеціалізуються на офшорному страхуванні 
і перестрахуванні фірм, які часто приходять в цю 
зону, щоб уникнути оподаткування або ухилитися 
від сплати податків. Кайманові острови обирають 
хедж-фонди, використовуючи їх для законного або 
незаконного уникнення податків і для обходу норм 
фінансового регулювання. Ті ж Кайманові острови і 
штат Делавер постійно використовують в цілях угод 
сек’юритизації активів, для цього там діють спеці-
альні юридичні особи. У Європі улюбленими офшор-
ними зонами є Джерсі, Ірландія, Люксембург і Лон-
дон. Всі ці місця сьогодні є крупними секретними 
юрисдикціями.

До епохи глобалізації податкові гавані зазвичай 
були орієнтовані на сусідні з ними економічно розви-
нені країни. Швейцарці зосереджують свою увагу го-
ловним чином на прагнучих ухилитися від податків 
багатих німців, французів і італійців, тобто на жите-
лях країн, які безпосередньо сусідять з Швейцарією і 
в яких говорять на трьох основних мовах Швейцарії. 
Монако обслуговує в основному представників фран-
цузької еліти. Багаті французи та іспанці використо-
вують Андорру, затиснуту між Францією та Іспані-
єю. Багатії Австралії часто користуються послугами 
тихоокеанських податкових гаваней на кшталт Ва-
нуату. Мальта працює з грошима, незаконно отрима-
ними в Північній Африці. Американські корпорації 
і американці, які володіють великими статками, від-
дають перевагу Панамі і офшорам Карибського моря, 
багаті китайці – Гонконгу, Сінгапуру і Макао тощо. 
Однак капітали не завжди «течуть» по очевидним 
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географічним маршрутами. Фірми-резиденти Росії 
та України ще донедавна воліли направляти брудні 
гроші на Кіпр, в Гібралтар і на острів Науру – ці 
зони мають міцні історичні зв’язки з Великобрита-
нією. Все це – сходинки, що ведуть в глобальну фі-
нансову систему, де брудним грошам можна надати 
законність, перш ніж вони потраплять в основну гло-
бальну фінансову систему через Лондон і інші місця. 
Значна частина іноземних інвестицій, що приходять 
в Китай, потрапляють туди через Британські Віргін-
ські острови.

Деякі юрисдикції спеціалізуються на ролі гава-
ней-провідників (тобто «трансформерів»), де нада-
ються специфічні послуги: там змінюють походжен-
ня або характеристику капіталів, які прямують в 
інше місце. Такою зоною, зокрема, є Нідерланди. 
Наразі острів Маврикій (Індійський океан) стає но-
вою і швидкозростаючою гаванню-провідником, че-
рез яку проходить понад 40% іноземних інвестицій 
до Індії. Маврикій також спеціалізується на напрям-
ку китайських інвестицій у видобувну промисловість 
африканських країн [8, c. 32].

Оцінка «фінансового» масштабу системи офшорів 
зроблена в роботах [3,5,8,11,15]; автори вважають, 
що офшорна система пропускає через себе: 1) полови-
ну всіх банківських активів, 2) третину зарубіжних 
інвестицій, 3) великі фінансові заощадження приват-
них осіб.

Для розуміння «напрямку ефективності» офшор 
необхідно також оцінювати збитки, нанесені даною 
системою для національних економік та світової 
економіки в цілому. Нещодавно аналітичні центри 
та неурядові організації спробували оцінити масш-
таби проблеми. В агентстві Tax Justice Network в 
2011 році підрахували капітал, який заможні люди 
тримають в офшорах. Це 15,5 трильйонів доларів – 
близько чверті всіх багатств світу і еквівалент всього 
валового національного продукту США. По податку 
з доходів, принесених цими засобами, втрати щоріч-
но складають 250 мільярдів доларів, що теоретично 
в два-три рази перевищує весь загальносвітовий бю-
джет, призначений для боротьби з бідністю в кра-
їнах, що розвиваються [19]. Але це тільки недобір 
податків з фізичних осіб. Якщо додати сюди збитки 
від оборотів корпоративного ринку, складеться при-
близне уявлення про масштаби транскордонних неза-
конних фінансових потоків.

Вважаємо, що правомірними є оцінка збитків 
світової економіки на основі комплексного вивчен-
ня незаконних транскордонних фінансових потоків, 
яка проводилися в дослідницькій організації Global 
Financial Integrity (GFI) під керівництвом Раймонда 
Бейкера за програмою Центру міжнародної політики 
у Вашингтоні. Згідно з оцінками GFI, даними в 2012 
році, через незаконні фінансові потоки країни, що 
розвиваються, в 2006 році втратили від 850 мільйо-
нів до одного мільярда доларів, причому ці збитки 
росли на 18 % на рік [21]. Порівнявши ці цифри 
з сумою 100 мільярдів доларів – такий загальний 
обсяг допомоги, яка надається країнам, що розви-
ваються – стає ясно, чому допомога, що надається 
Африці, не приносить результатів. Сьогодні ми ро-
зуміємо, що аналогово-подібна ситуація з допомогою 
та кредитами МВФ і для економіки України, що зна-
ходиться у перед дефолтному стані.

Висновки з проведеного дослідження. Міжнарод-
ний офшорний бізнес сьогодні вже сформувався як 
самоорганізована та самовідтворювана система, що 

має глобальні механізми залучення в простір своєї 
системи фінансових ресурсів. Міжнародний офшор-
ний бізнес перетворився в глобальну систему, зо-
кремазавдяки використанню останніх технологічних 
досягнень інформаційної епохи. Збалансувати нега-
тивний вплив для національних економік глобальної 
офшорної системи можна застосовуючи найновіші 
технологічні рішення, системи інформаційної безпе-
ки, інформаційно-фінансового та фіскального регу-
лювання.

На сучасному етапі розвитку світової економіки 
вже не можна говорити про результативність спроб 
обмежити масштаб офшорної системи, а необхідно 
говорити про формування інструментів нового рівня 
контролю над офшорами. Як зі сторони національ-
них урядів та національних законодавчих систем, 
так зі сторони міжнародного права. Рівень контролю 
відповідає технологічним можливостям інформацій-
ного суспільства та цивілізаційним цінностям інфор-
маційного суспільства. 
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Постановка проблеми. Валютна політика держави, 
будучи невід’ємною частиною загальноекономічної по-
літики, містить дві ключові складові: заходи стратегіч-
ного характеру та поточні, підпорядковані досягненню 
стратегічних цілей. Реалізація стратегії євроінтеграції 
України вимагає формування адекватної валютної по-
літики на основі всебічного аналізу її теоретичних і 
практичних аспектів у контексті валютної інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Режим 
обмінного курсу та критерії його вибору – неодмін-
на складова сучасних наукових досліджень, присвя-
чених обґрунтуванню валютної політики держав у 
різні історичні періоди. Т. Байомі (Т. Bayoumi T.),  
А. Гош (A. Ghosh), Е. Леві-Єяті (E. Levy-Yeyati),  
Дж. Острі (J. D. Ostry), К. Рейнхарт (C. Reinhart), А. Роуз  
(A. Rose), К. Рогофф (Kenneth S. Rogoff), Н. Рубіні 
(N. Roubini), А. Свобода (A. Swoboda), Дж. Фрaнкель 
(J. Frankel), М. Фрідман (M. Friedman), Дж. Шамбо 
(Jay Shambaugh), Ф. Штурценеггер (F. Sturzenegger) 
та ін. зробили суттєвий вклад у дослідження еволю-
ції валютно-курсових режимів, розробку теоретико-
методологічних засад обґрунтування оптимального 
режиму валютного курсу для трансформаційних еко-
номік та нових ринкових країн.

Низка праць відомих вітчизняних учених О. Бе-  
реславської, Я. Белінської, А. Гальчинського,  
Ф. Журавки, В. Козюка, З. Луцишин, С. Михайли-
ченка, А. Мороза, В. Міщенка, М. Савлука, С. Яре - 
менка та ін. присвячена проблемі вибору оптималь-
ного режиму валютного курсу для України та макро-
економічним аспектам наслідків такого вибору. 

Як зазначає О. Береславська, режим валютного 
курсу є одним з елементів національної валютної 
системи і важливою складовою економічної та гро-
шово-кредитної політики кожної країни. Він харак-
теризує довгострокові цілі відносно можливої курсо-
вої динаміки національної валюти, які встановлює 
монетарна влада в країні, а також методи їх до-

сягнення [1, с. 98]. У більшості сучасних наукових 
праць з проблем валютної політики переважає саме 
цей підхід, коли режими валютного курсу розгляда-
ються як інструмент реалізації цільових параметрів 
обмінного курсу. Визнаючи важливість даного на-
пряму досліджень, вважаємо, що не менш важливим 
є аналіз ролі і значення валютно-курсових режимів 
для розвитку інтеграційних процесів регіонального 
та глобального рівнів, розробки і реалізації інтегра-
ційної складової валютної політики держави.

Постановка завдання. Метою даної статті є ви-
світлення ролі і значення режиму валютного прав-
ління (сurrency board) як одного з інструментів до-
сягнення стратегічних інтеграційних пріоритетів 
валютної політики держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоре-
тичні витоки режиму валютного правління сформу-
валися ще у 30-40-х рр. ХІХ ст. у Великій Британії 
як результат гострої полеміки навколо валютного ре-
гулювання між представниками різних теоретичних 
шкіл. Зокрема, представники грошової школи – Ро-
берт Торренс (Robert Torrens), лорд Оверстоун (Lord 
Overstone) наполягали на обмеженні кількості гро-
шей в обігу та виступали за жорсткий контроль про-
позиції грошей, унаслідок чого національна валюта 
була б прив’язана до курсів іноземних валют. Згідно 
з їхньою «грошовою доктриною» кількість грошей в 
обігу повинна бути обмежена величиною, еквівалент-
ною певній кількості цінних паперів, а випуск гро-
шей понад цю величину повинен точно відповідати 
змінам національних запасів монетарних металів [2, 
с. 10-18]. Ця ідея започаткувала режим валютного 
правління.

Вперше валютне правління було впроваджене у 
1849 р. на Маврикії. Отже, найбільш очевидним іс-
торичним аргументом на користь інтеграційної при-
роди валютного правління є функціонування даного 
валютного режиму у межах британської колоніаль-
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британському фінансовому сектору. По-перше, ре-
зерви валютних правлінь складалися зі стерлінго-
вих активів. Колонії демонстрували стійкий попит 
на боргові зобов’язання Великобританії і її доміні-
онів. У результаті державні витрати покривалися 
за рахунок підконтрольних територій. По-друге, за 
допомогою фіксації обмінного курсу регулювалося 
співвідношення цін між метрополією і колоніями. 
Вибираючи рівень фіксації валютного курсу, метро-
полія визначала ціну на колоніальну сировину. По-
третє, валютні правління не виконували функцію 
кредитора останньої інстанції. На відміну від розви-
нених країн, де роль кредитора останньої інстанції 
виконував центральний банк або банківські коалі-
ції, здійснювати підтримку місцевим колоніальним 
банкам не було кому. У результаті, іноземні банки 
одержували значні переваги на фінансовому ринку 
колоній [5, c. 143].

Використання валютного правління досягло сво-
го піку у повоєнному постколоніальному світі, піс-
ля чого внаслідок прагнення незалежної монетарної 
політики з боку колишніх колоній відбувся масовий 
перехід до інституту центрального банку. У 1990-х 
рр. валютні правління відновилися в перехідних еко-
номіках, які обрали німецьку марку за якірну ва-
люту: в Естонії, Литві та Болгарії у 1992, 1994 та 
1997 рр. відповідно; у Латвії з прив’язкою до коши-
ка валют – спеціальних прав запозичення; з 1 січня 
2011 р. Естонія перейшла на єдину європейську ва-
люту євро (табл.1).

Використання режиму валютного правління за-
звичай пов’язується з його здатністю сприяти ста-
білізації економіки. Режим валютного правління 
передбачає зобов’язання випускати та погашати 
свої грошові зобов’язання за фіксованим обмінним 
курсом, що означає необхідність тримати валют-
ні резерви в сумі не меншій, ніж сукупні грошові 
зобов’язання. Більш того, це єдині умови, на яких 
валютне правління може здійснювати обмінні опе-
рації за своїми грошовими зобов’язаннями, іншими 
словами, валютне правління, у своїй чистій формі, не 
може надавати кредит. За таких умов навіть корот-
кострокові процентні ставки стають повністю неза-
лежними від дій внутрішніх органів грошово-кредит-
ного регулювання: ринковий арбітраж тісно пов’язує 
процентні ставки зі ставками за якірною валютою.

З-поміж негативних ефектів режиму валютного 
правління найчастіше у науковій літературі згаду-
ються такі: по-перше, цей режим вимагає відмови 
Центрального банку від ролі кредитора останньої ін-
станції, по-друге, сповільнює адаптацію економіки до 
зовнішніх шоків та спричиняє дефляційні тенденції.

За умов відсутності кредитора останньої інстан-
ції країни з валютним правлінням обирають висо-
кий ступінь відкритості для іноземного капіталу, що 
зумовлює високий ступінь вразливості банківських 
систем цих країн і провокує виникнення банківських 
криз. У Панамі та Аргентині, наприклад, капітал 
фінансових установ майже повністю належить іно-
земним банкам. У Європі шведські та фінські банки 
у пошуках нових ринків повернулися до двох країн 
Балтії з валютним правлінням – Естонії та Латвії. 
На хвилі кризи ліквідності 1995 р. Аргентина на-
магалася йти цим курсом. Після відмови ФРС від 
інституціоналізації прямих відносин Аргентина роз-
почала переговори в основному з міжнародними аме-
риканськими комерційними банками щодо кредитів 
стенд-бай, які мали забезпечити додаткові ресурси у 
разі тиску на ліквідність банків. 

Аналогічно процедура рефінансування банків-

Таблиця 1
Впровадження режиму валютного правління

№ 
з/п

Країни
і території

Рік упро-
вадження 
режиму 

валютного 
правління

Валюта прив’язки

1 Маврикій 1849 Англійський фунт 
стерлінгів

2 Фолклендські 
острови 1899 Англійський фунт 

стерлінгів

3 Бермуди 1915 Долар США

4 Гібралтар 1927 Англійський фунт 
стерлінгів

5 Фарерські ост-
рови 1940 Данська крона

6 Джибуті 1949
Долар США (спо-
чатку французь-

кий франк)

7 Антігуа і Бар-
буда 1962 Доллар США

8 Гренада 1965 Долар США

9 Домініка 1965 Долар США

10 Сент-Кітс і Невіс 1965 Долар США

11 Сент-Люсія 1965 Долар США

12 Сент-Вінсент і 
Гренадіни 1965 Долар США

13 Бруней 1967 Сінгапурський 
долар

14 Кайманові ост-
рови 1972 Долар США

15 Гонконг 1983 Долар США

16 Аргентина 1991 Долар США

17 Естонія 1992 Німецька марка

18 Литва 1994 Долар США

19 Боснія і Герце-
говіна 1996 Німецька марка

20 Болгарія 1997 Німецька марка
Джерело: складено автором за [6], [7]

ної імперії. С. Моїсеєв відзначає, що у ХІХ столітті 
зароджується так зване валютне правління – режим 
грошово-кредитної політики, в умовах якої колонії 
зобов’язані підтримувати фіксований обмінний курс 
національної валюти до валюти метрополії на осно-
ві підтримки балансу між накопиченими резервами 
валюти, цінними паперами Великобританії та «на-
ціональними» грошима колоніальної країни. Також 
валютним правлінням називався грошово-кредитний 
орган, що забезпечував реалізацію такої політики [3, 
с. 69-112].

З XIX ст. до завершення процесу деколонізації 
стерлінгова зона об’єднувала різні території навко-
ло стерлінгів подібно до «серії концен-тричних кіл» 
[4, с. 66]. Валютна рада була інституціональним гро-
шовим механізмом, який характеризує найближче 
з цих кіл, включаючи колонії та найбільш залежні 
території, такі як протекторати і мандати. У біль-
шості незалежних держав, незважаючи на жорстку 
прив’язку до фунта стерлінгів, не було ніяких валют-
них рад. Друге коло складалося з самокерованих до-
мініонів Співдружності – Австралії, Нової Зеландії, 
Південної Африки. Третє коло охоплювало кілька 
країн, які підтримували безліч торговельних і фінан-
сових зв’язків з Великою Британією. Валютна рада 
досягла свого піку за часів стерлінгової зони і була 
ядром останньої, а також основним інструментом ва-
лютної інтеграції найбільш залежних територій Бри-
танської імперії.

Мережа валютних правлінь, слугувала опорою 
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ської системи в Естонії здійснювалася на скандинав-
ських міжбанківських ринках. Отже, спроба знайти 
зовнішнього суб’єкта, здатного взяти на себе функ-
цію кредитора останньої інстанції, є рішенням про-
блеми відсутності останнього. Цей механізм нагадує 
колоніальні валютні правління, у яких місцеві бан-
ки, здебільшого відділення комерційних англійських 
банків і Банку Англії, були непрямими кредиторами 
останньої інстанції. 

Таким чином, можна зробити перший висновок: 
упровадження валютного правління веде до зміцнен-
ня прямих або непрямих зв’язків з фінансовою сис-
темою країни-емітента якірної валюти. 

Відсутність свободи поповнення ліквідності за 
умов валютного правління вимагає ретельнішого 
з’ясування наслідків даного механізму. Передусім 
треба взяти до уваги, що для забезпечення зростання 
повинні дотримуватися деякі конкретні умови. Не-
еластичність пропозиції грошей впливає на попит та 
пропозицію кредитних грошей і у цей спосіб негатив-
но впливає на економічну діяльність. 

Згідно із загальноприйнятою думкою в економі-
ці з режимом валютного правління комерційні бан-
ки зберігають своє право створювати гроші, але ця 
влада є більш обмеженою порівняно з традиційною 
системою, яка контролюється центральним банком, 
проте на практиці органи грошового регулювання 
не можуть впливати на ліквідність фінансової сис-
теми. Суворе дотримання принципу нееластичності 
пропозиції грошей посилює обмеження ліквідності, 
пов’язане з банківською практикою. Таким чином, 
динаміка кредитування може бути значно змінена. 
Спроможність банківської системи задовольняти по-
пит виробничого сектора на посередницькі послуги 
обмежується обсягом доларів США, акумульованим 
банківською системою [8, с. 7-8]. Ділова активність 
може бути сповільнена через кредитну кризу, спри-
чинену обмеженням ліквідності. 

Описана ситуація розкриває рестрикційний ха-
рактер впливу режиму валютного правління на еко-
номіку. За винятком Панами або Гонконгу, де спо-
стерігався розвиток ринків капіталу та фінансових 
інновації, регулярний приплив долара – центральна 
умова здатності місцевих банків до фінансування по-
треб бізнесу. Грошова експансія залежатиме від екс-
порту товарів до країни-емітента якірної валюти або 
залучення інвестицій з цієї країни.

Згідно з поглядами посткейнсіанців відсутність 
гнучкого постачання грошової маси з боку Централь-
ного банку не впливатиме на обсяг кредитування, 
але матиме вплив на ціну кредиту [9]. У сучасній 
капіталістичній економіці головна роль банків у 
світлі потреби бізнесу у кредитуванні полягає у 
створенні кредитних грошей «з нічого». Як тільки 
кредитні гроші створені, банкам необхідно рефінан-
сувати себе, звертаючись до центрального банку. У 
разі відмови центрального банку, процентні ставки 
різко зростають. Отже, процентні ставки приречені 
бути вищими, ніж в економіці з центральним бан-
ком. Валютне правління, таким чином, стимулює 
регулярне зростання економіки у середньостроковій 
і довгостроковій перспективі та структурні надлиш-
ки платіжного балансу. Одним з варіантів є профі-
цит рахунку поточних операцій, хоча для нової або 
наздоганяючої економіки це не самий реалістичний 
сценарій. Від’ємне сальдо поточного рахунку може 
бути компенсоване стабільним припливом капіталу, 
наприклад, у формі прямих іноземних інвестицій. 
Важливо забезпечити чистий приплив доларового (у 
разі прив’язки до долара) капіталу у довгостроковій 

перспективі. На нашу думку, це підкреслює дуальну 
природу режиму валютного правління. 

По-перше, якщо економіка здатна забезпечити про-
фіцит рахунку поточних операцій та / або для залучен-
ня іноземного капіталу, то вона має більш сприятливі 
умови для внутрішнього фінансування діяльності шля-
хом банківського кредитування та динамічного зрос-
тання. Дійсно, згідно із загальноприйнятою точкою 
зору, збільшення резервів веде до покращення ліквід-
ної позиції банків та, як наслідок, покращує можливос-
ті кредитування. Якщо погодитись з посткейнсіанськи-
ми поглядами щодо ендогенності кредитних грошей, то 
вплив профіциту на зростання є позитивним, оскільки 
сприяє зниженню місцевих процентних ставок. 

По-друге, якщо економіка не в змозі забезпечити 
профіцит рахунку поточних операцій, то поширеним 
заходом є обмеження кредитних ресурсів (традицій-
на точка зору) або попиту на кредит (з погляду ендо-
генності грошей).

Потенціал зростання економіки з валютним прав-
лінням залежить від можливостей експорту її това-
рів до країни-емітента якірної валюти і залучення 
інвестицій з цієї країни. Іншими словами, країни з 
валютним правлінням повинні збільшувати виробни-
цтво. В іншому випадку можливості для експорту та 
зростання можуть бути обмежені. У цьому випадку 
може виникати потреба реструктуризації економіки 
для приведення її у відповідність з економікою краї-
ни якірної валюти. 

Таким чином, можна зробити другий висновок: 
для забезпечення сприятливої динаміки зростання 
економіки з режимом валютного правління є необ-
хідним високий ступінь торговельних та інвестицій-
них зв’язків з країною-емітентом якірної валюти, 
тобто економічна та фінансова інтеграція. 

Незалежна валютна і незалежна грошова політи-
ка держави скасовуються за умов валютного прав-
ління, отже, уразливість економіки до асиметричних 
шоків незаперечна. Валютне правління зумовлює 
значні витрати з точки зору втраченого реального 
зростання у довгостроковій перспективі, оскільки не 
в змозі стабілізувати виробництво після асиметрич-
них шоків. Регулювання економічної активності та 
зайнятості суттєво ускладнюється. 

На перший погляд, органи грошово-кредитного ре-
гулювання, позбавлені права використовувати гнуч-
кість обмінного курсу та політику процентної ставки, 
можуть переключитися на фіскальну політику. Однак 
доведено, що і ці можливості за умов валютного прав-
ління є обмеженими [10]. Незалежна податково-бю-
джетна політика неможлива, оскільки немає іншого 
механізму фінансування дефіциту, крім запозичень 
за ринковою процентною ставкою. Наприклад, режим 
валютного правління не дає змоги монетизації дефі-
циту державного бюджету. Тривалий державний борг 
збільшує тиск у напрямку девальвації або дефолту і 
підриває довіру до цього режиму (як в Аргентині). 
Отже, рестрикційна бюджетна політика має залиша-
тися нормою навіть у період економічного спаду.

Загалом, практично припиняється проведення 
суверенної валютно-курсової, грошово-кредитної і 
податково-бюджетної політики. За цих умов тягар 
коригування головним чином лягає на ціни і заробіт-
ну плату. При цьому слід враховувати, що масштаби 
коригування номінальної заробітної плати, як пра-
вило, менші, ніж масштаби коригування цін. Якщо 
заробітна плата виявляється недостатньо гнучкою, 
то інструментом регулювання може бути рівень за-
йнятості, що уповільнює досягнення поставлених ці-
льових параметрів і знижує його ефективність.
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Донедавна більшість країн з валютним правлін-

ням поступово «пристосувалися» до обмежень ре-
гулювання шляхом пом’якшення наслідків. Рубіні 
назвав цю стратегію «шахрайською», розробленою з 
метою відновлення дискреційних механізмів впливу 
на грошову масу [11]. Але ці інструменти не є дійсно 
ефективними, і вони негативно впливають на дові-
ру. Оптимальним варіантом залишається повна ін-
теграція з країною-емітентом якірної валюти як ме-
ханізм захисту від шоків. Інша стратегія – розробка 
інституційних та політичних угод щодо передавання 
ресурсів або субсидування, тобто певного передаваль-
ного механізму компенсації негативних наслідків, 
пов’язаних з асиметричними шоками. Отже, третій 
висновок з викладеного вище: міцна економічна інте-
грація з країною-емітентом якірної валюти є переду-
мовою запобігання негативних наслідків, спричине-
них внутрішніми та зовнішніми фундаментальними 
потрясіннями в економіках з валютним правлінням.

Переваги і недоліки режиму валютного правління 
узагальнено автором у табл. 2.

Таблиця 2
Основні переваги та недоліки режиму валютного 

правління

Переваги Недоліки

Довіра до розробки гро-
шово-кредитної політики 
за трьома напрямками: 
управління фінансами, 
стабілізація валютного 
курсу, стратегія грошово-
кредитної політики

Втрата грошового суверені-
тету 

Низькі процентні ставки 
у зв’язку з низькою 
ймовірністю девальвації 
валюти

Відсутність доступних заходів 
з кризового менеджменту для 
банків, які мають тимчасові 
проблеми з ліквідністю

Стимулює реформування 
банківської системи та 
державних фінансів у 
зв’язку з відсутністю кре-
дитора останньої інстанції 
та монетизації боргу

Неможливість адаптації до 
зовнішніх шоків, використо-
вуючи номінальний обмінний 
курс, як інструмент реагуван-
ня на відхилення реального 
валютного курсу від його 
рівноважного рівня. Грошо-
во-кредитні та податково-бю-
джетні обмеження скорочу-
ють можливості управління 
попитом, отже відповідь на 
шоки має забезпечуватися 
інститутами ринку праці, 
що потребує більше часу і є 
більш болючим

Джерело: узагальнено і складено автором за [3], [4], [7]

Висновки з проведеного дослідження. Проведений 
аналіз особливостей режиму валютного правління як 

інструменту досягнення стратегічних інтеграційних 
пріоритетів валютної політики держави дає змогу 
зробити низку висновків в інтеграційному контексті 
щодо наслідків уведення даного режиму: 

- валютне правління зміцнює прямі або непрямі 
зв’язки з фінансовою системою країни-емітента якір-
ної валюти; 

- умовою зростання економіки з режимом валют-
ного правління є високий ступінь торговельних та 
інвестиційних зв’язків з країною-емітентом якірної 
валюти, тобто економічна та фінансова інтеграція;

- міцна економічна інтеграція з країною-емітен-
том якірної валюти сприяє пом’якшенню негативних 
наслідків дії внутрішніх та зовнішніх шоків в еконо-
міках з режимом валютного правління.
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Постановка проблемы. Волны трансформаций пе-
риодически охватывают весь мир и находят свое вы-
ражение в технологических революциях. 

В конце XX – начале XXI в. наблюдаются новые 
тенденции в инновационно–технологической динами-
ке: усиление технологического разрыва между прогрес-
сивными и отстающими странами, обострение конку-
рентной борьбы на мировых рынках, новые вызовы и 
области энерго-экологического развития, противоречия 
глобализации в инновационно-технологической сфере. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Концепция технологических укладов является про-
должением теории длинных волн Н.Д. Кондратье-
ва. Существенный вклад в разработку концепции 
технологических укладов внесли в 80-е годы XX 
века российские ученые С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов. 
С.Ю. Глазьев [1, с. 10] сформулировал собственную 
теорию долгосрочного технико-экономического раз-
вития, которое рассматривается им как «неравно-
мерный процесс последовательного замещения це-
лостных комплексов технологически сопряженных 
производств – технологических укладов». Проблемы 
в области циклов, кризисов и инноваций, теории, 
истории и будущего цивилизаций исследуются рос-
сийским ученым Ю.В. Яковцем [2] Теория трансфор-
мации систем наиболее глубоко исследована в трудах 
А.А. Богданова [3]. Также среди современных пу-
бликаций следует отметить труды по трансформации 
экономики И.И. Лукинова [4] и В.И. Кушлина [5]. 

Постановка задания. Целью данной статьи явля-
ется раскрытие предпосылок  глобальной технологи-
ческой революции XXI века.

Изложение основного материала исследования. 
Структура технологических трансформаций много-
гранна. По глубине и периодичности они могут под-
разделяться на четыре уровня: 

- модификация техники и технологий производ-
ства на базе улучшающих инноваций, повышающих 
конкурентоспособность уже представленных на рын-
ке товаров и услуг; такого рода модификации осу-

ществляются на микроуровне постоянно в процессе 
конкурентной борьбы;

- смена преобладающих поколений техники и 
технологий на основе базисных инноваций, дающих 
значительный экономический эффект и в фазе диф-
фузии приносящих удачливым инноваторам иннова-
ционную сверхприбыль (технологическую квазирен-
ту); обновление поколений техники в лидирующих 
отраслях и странах происходит примерно раз в де-
сятилетие и служит материальной основой перио-
дических экономических кризисов на этапе, когда 
уходящее поколение техники уже не дает эффекта, а 
новое поколение находится на стадии инновационно-
го освоения и еще не приносит прибыли;

- происходящая примерно раз в полвека смена 
преобладающих технологических укладов, определя-
ющих уровень конкурентоспособности экономики и 
лежащих в основе нескольких сменяющих друг дру-
га поколений техники, формирования новых произ-
водств и отраслей. Это служит материальной базой 
смены кондратьевских циклов и находит выражение 
в длительных и глубоких экономических кризисах, 
развертывании технологической революции в аван-
гардных странах;

- наконец, самая глубокая и длительная техноло-
гическая трансформация находит выражение в гло-
бальной технологической революции, реализующей 
материально-техническую базу общества, техноло-
гический способ производства и основанный на нем 
экономический строй, входящий в генотип следую-
щих одна за другой мировых цивилизаций.

Следовательно, глобальная технологическая рево-
люция – это высшая, наиболее глубокая и длитель-
ная технологическая трансформация, содержанием 
которой является смена на базе волны эпохальных 
инноваций преобладающего технологического спосо-
ба производства – сперва в авангардных странах, а 
затем во всем мире [2, с. 196-197].

Новому этапу развертывания научно-технической 
революции должен соответствовать и новый этап со-
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Таблица 1

Периодизация технологических укладов

Технологический 
уклад Период Ключевой фактор

Первый 1770 – 1830 гг.

Уклад основан на новых технологиях в текстильной промышленности, использова-
нии энергии воды.
Ядро технологического уклада:

• текстильная промышленность
• текстильное машиностроение
• выплавка чугуна
• обработка железа
• строительство каналов
• водяной двигатель.

Ключевой фактор – текстильные машины.
Преимущество технологического уклада заключалось в механизации и концентра-
ции производства на фабриках

Второй 1830 – 1880 гг.

Второй уклад – ускоренное развитие транспорта (строительство железных дорог, 
паровое судоходство), возникновение механического производства во всех отраслях 
на основе парового двигателя.
Ядро технологического уклада:

• паровой двигатель
• железнодорожное строительство
• транспорт
• машиностроение
• пароходостроение
• угольная промышленность
• инструментальная промышленность
• черная металлургия.

Ключевой фактор – паровой двигатель, станки.
Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, было в 
росте масштабов и концентрации производства на основе использования парового 
двигателя.

Третий 1880 – 1930 гг.

Третий уклад базируется на использовании в промышленном производстве 
электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической 
промышленности на основе использования стального проката, новых открытий в 
области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. 
Появились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствова-
ли монополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала.
Ядро технологического уклада:

• электротехническое машиностроение
• тяжелое машиностроение
• производство и прокат стали
• линии электропередач
• неорганическая химия.

Ключевой фактор – электродвигатель.
Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, состояло в 
повышении гибкости производства на основе использования электродвигателя, в 
стандартизации производства и урбанизации.

Четвертый 1930 – 1970 гг.

Четвёртый уклад основан на дальнейшем развитии энергетики с использованием 
нефти и нефтепродуктов,газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это 
эра массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов 
вооружения, товаров народного потребления. Появились и широко распространи-
лись компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом используется в 
военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе 
конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. По-
явились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществля-
ли прямые инвестиции в рынки различных стран.
Ядро технологического уклада:

• автомобилестроение
• тракторостроение
• цветная металлургия
• производство товаров длительного пользования
• синтетические материалы
• органическая химия
• производство и переработка нефти.

Ключевой фактор: двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия.
Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим – массовое 
и серийное производство.

Пятый 1970 – 2010 гг.

Пятый уклад опирается на достижения в области микроэлектроники, информати-
ки, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, осво-
ения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход 
от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных 
электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в 
области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.
Ядро технологического уклада:

• электронная промышленность
• вычислительная техника
• оптико-волоконная техника
• программное обеспечение
• телекоммуникации
• роботостроение
• производство и переработка газа
• информационные технологии.

Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты.
Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, заклю-
чалось в индивидуализации производства и потребления, в повышении гибкости 
производства.
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циального состояния общества. В грядущем обществе 
с точки зрения преобладающих в нем видов деятель-
ности будут доминировать задачи приобретения но-
вого знания, овладения им в процессе непрерывного 
образования, а также его технологического и челове-
ческого применения (в том числе в медицине и здра-
воохранении, в воспитании подрастающего поколе-
ния и социальном обеспечении, в средствах массовой 
информации и в сфере досуга и т. п.). 

Информатизация общества происходит не в со-
циальном «вакууме». В обозримой исторической 
перспективе научно-техническая революция будет 
разворачиваться в мире, в котором сосуществуют 
различные региональные цивилизации, социальные 
системы, экономически развитые и развивающиеся 
страны. Это, несомненно, скажется и на характере и 
направлениях научно-технического прогресса в гло-
бальном, общечеловеческом масштабе, причем как 
в позитивных, так и негативных проявлениях. Про-
гнозирование будущего и в этом аспекте предполагает 
учет многокомпонентных факторов, так как именно 
их взаимодействие определит исторические перспек-
тивы научно-технического прогресса и его социаль-
ные последствия, их человеческое измерение [6].

Становление постиндустриального технологиче-
ского уклада требует радикального инновационного 
обновления мирового производственного аппарата, 
вложений триллионов долларов в эпохальные и ба-
зисные инновации. Устаревшие технологии стремят-
ся к самопроизводству в модифицированном виде. 
Нарастает поток псевдоинноваций – улучшений тех-
нологий, отслуживших свой срок. Это препятствует 
осуществлению назревшего технологического перево-
рота – и по объему инвестиций в применение новой 
технологии, и по срокам и масштабам их освоения и 
распространения. 

Каждый технологический уклад основан и отли-
чается развитием определенной совокупности науко-
емких отраслей и технологий (табл. 1). С каждым 
новым технологическим укладом растет зависимость 
от деятельности человека, образования и усвоения 
новых технологий и технических средств. Ценными 
становятся знания и интеллект, образование кадров. 
Совокупность этих показателей отражается в новей-
ших достижениях научно-технического прогресса.

Примерно с 20-х годов XXI в. в прогрессивных 
странах и цивилизациях как реакция на глобаль-
ный технологический кризис первой четверти века 
развернется глобальная технологическая революция 
XXI века, которая займет пространство второй чет-
верти века, а до отстающих стран и цивилизаций 
докатится лишь во второй половине века. Эта рево-
люция положит начало постиндустриальному техно-
логическому способу производства как материально-
технической основе интегрального экономического 
строя XXI – XXII вв.

Содержанием этой революции будет крупномас-
штабное освоение шестого технологического уклада 
– первого этапа постиндустриального технологиче-
ского способа производства; это и станет эпохальной 
инновацией, глубочайшей технологической транс-
формацией XXI века. Переход к последующим тех-
нологическим укладам – седьмому, восьмому, девя-
тому, возможно, и десятому на склоне XXII в. – вряд 
ли будет столь радикальным на разных этапах жиз-
ненного цикла постиндустриального технологическо-
го способа производства.

Структура шестого технологического уклада: его 
базовые направления – нанотехнологии, биотехно-
логии на основе генной трансформации растений и 

животных; информационные сети, возобновляемая и 
альтернативная энергетика преобразования техноло-
гической базы сферы производства (орудий труда, ис-
точников энергии, материалов, технологий) и сферы 
личных услуг и личного потребления (медицинских, 
бытовых, образовательных и культурных услуг, до-
машнего хозяйства).

По мнению Ю.В. Яковца, можно выделить следу-
ющие особенности глобальной технологической рево-
люции XXI в. по сравнению с предшествовавшими 
ей технологическими трансформациями. 

Во-первых, она знаменует не смену укладов в 
рамках преобладающего технологического способа 
производства, а переход к новому, постиндустри-
альному, гуманистически-ноосферному технологиче-
скому способу производства, инновационному типу 
развития глобальной экономики. Отсюда следуют 
большая глубина и сложность трансформации, мас-
штабы и характер эпохальных и базисных иннова-
ций, лежащих в основе этой революции. Из этого 
следуют также значительно более крупные вложения 
и радикальное инновационное обновление техниче-
ской базы всего общества, всех сфер производства.

Во-вторых, в условиях глобализации новейшая 
технологическая революция с самого начала приоб-
ретает глобальный характер, трансформирует мате-
риальную базу всей мировой экономики. Но это свя-
зано и с определенным риском: возрастает разрыв 
между прогресивынми, догоняющими и отстающими 
странами, глобальная технологическая поляризация. 
Вместе с тем это означает необходимость технологи-
ческого приоритета в процессах глобализации, в но-
вой ее модели, идущей на смену неолиберальной.

В-третьих, в силу действия закона сжатия исто-
рического времени значительно ускорился темп 
технологических трансформаций, сокращается дли-
тельность технологических циклов. Если для распро-
странения по планете достижений промышленной 
революции потребовалось около столетия, то сейчас 
темп измеряется десятилетиями. В качестве приме-
ров можно привести скорость распространения пер-
сональных компьютеров, мобильной сотовой связи. 
Скорость трансформации будет нарастать, особенно в 
переходную эпоху.

В-четвертых, глубина и скорость трансформаций 
предъявляют повышенные требования к эффектив-
ности управления этими процессами со стороны 
бизнеса, государств и международных организаций, 
действующих лиц великой трансформационной дра-
мы. Здесь уже опасно полагаться на созидательную 
силу рыночной конкуренции. Необходимо долго-
срочное предвидение этих процессов на всех уров-
нях – от корпоративного до глобального. Все более 
опасной становится некомпетентность лидеров, все 
дороже обходятся допускаемые из-за этого ошиб-
ки в технической и экономической политике. По-
этому новейшая технологическая революция будет 
более управляемой, чем предшествовавшие ей тех-
нологические революции индустриальной эпохи, в 
большей мере ориентированной на принцип инно-
вационного партнерства, чем на принцип жесткой 
рыночной конкуренции. На принцип партнерства 
в трех разрезах: между наукой, образованием, биз-
несом и государством; между взаимосвязанными 
отраслями, производителями и потребителями; на 
партнерство стран и цивилизаций в освоении и рас-
пространении эпохальных и базисных инноваций и 
в преодолении достигшей критического уровня тех-
нологической поляризации в глобальных масшта-
бах [2, с. 223-224].
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Выводы из проведенного исследования. Мир 

пережил пять технологических революций, пере-
ход от одного технологического уклада к другому 
сопровождается кризисом и разрушением старой 
технологической структуры экономики. Снижается 
потребность человечества в старых технологиях и 
произведенной с их помощью продукции. Начиная с 
пятого уклада, произошла революция, обусловившая 
переход к качественно новой конструкции, направ-
ленной на совершенно новые нано-, био-, инфо- и 
когнотехнологии.

Учет особенностей, которые выделены Ю.В. Яков-
цем, позволит реализовать инновационно-прорывной 
сценарий глобального технологического развития, в 
сжатые сроки и в глобальных масштабах освоить до-
стижения новейшей технологической революции.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

У статті розглянуто питання оцінки конкурентоспроможності Торгово-промислової палати, визначені місія, завдання та статус 
організації. Матеріали містять інформацію про функціональну специфіку і про основні послуги, які надає організація. Для до-
слідження рівня конкурентоспроможності використано метод експертних оцінок. В результаті проведеного аналізу розраховано 
загальний рівень конкурентоспроможності ТПП, виділено перспективні напрямки її розвитку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, Торгово-промислова палата, експерти, сертифікати походження, лобіювання, під-
приємництво.

Александрова Б.В. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
В статье рассмотрен вопрос оценки конкурентоспособности Торгово-промышленной палаты, обозначены миссия, задачи и 

статус организации. Материалы содержат информацию о функциональной специфике и об основных услугах, которые оказывает 
организация. Для исследования уровня конкурентоспособности использован метод экспертных оценок. В результате проведен-
ного анализа рассчитан общий уровень конкурентоспособности ТПП, выделены перспективные направления ее развития.

Ключевые слова: конкурентоспособность, Торгово-промышленная палата, эксперты, сертификаты происхождения, пред-
принимательство.

Aleksandrova B.V. COMPETITIVENESS ASSESSMENT OF THE UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
The article is about competitiveness of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. It is concentrated on the position of 

organization, its main functions, tasks of the Chamber. It describes the role of the UCCI in the framework of the national economy. In this 
research method of expert evaluation was used. The rate of the competitiveness of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry 
was calculated on the basis of the final data and most perspective functions of the organization were identified.

Keywords: competitiveness, Chamber of Commerce and Industry, experts, Certificates of Origin, lobbying, entrepreneurship. 

Постановка проблеми. Ключовою послугою Тор-
гово-промислової палати (ТПП) є монопольне право 
видачі сертифікатів походження товарів, які є необ-
хідним документом для експорту української про-
дукції. Дана функція делегована організації Законом 
України. Згідно зі статутом, ТПП є неприбутковою 
організацією, тому вона не має права розподіляти 
отриманий прибуток своїх членів чи акціонерів. Над-
ходження, отримані в результаті видачі сертифікатів 
походження, мають бути трансформовані в розбудо-
ву інших послуг, що сприятимуть розвитку підпри-
ємництва в країні. Але такі послуги ТПП України 
користуються меншим попитом серед національних 
підприємств, ніж послуги інших бізнес-асоціацій, 
що діють на території України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазна-
чена тематика була досліджена в роботах таких на-
уковців: Г.Д. Чижиковим [1] було досліджено роль 
бізнес-асоціацій у світовій економіці, Г.М. Болдирем 
було проведено аналіз чинників впливу на діяльність 
Торгово-пормисловоїпалати України [2]. Вітчизняні 
науковці Гурняк І.Л., Григоренко Ю.В. опрацювали 
механізм оцінки ефективності регіональної Торго-
во-прмислової палати [3], Пшонка О.Г. та Кутепова 
Л.Н. провели експертизу маркетингової специфіки 
неприбуткових організацій [4] тощо.

Формулювання цілей статті. На основі викладе-
ного можна сформувати дослідження, яке полягає у 
виявленні сильних та слабких сторін діяльності сис-
теми Торгово-промислових палат України та оцінці 
загального рівня конкурентоспроможності у порів-

нянні з іншими провідними бізнес-асоціаціями, які 
діють на території України.

Об’єктом дослідження є Торгово-промислові пала-
ти України.

Предметом дослідження є конкурентоспромож-
ність ТПП на ринку послуг для підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Мета, завдання та 
основні функції системи Торгово-промислових палат в 
Україні є визначеними Законом України «Про Торгово-
промислові палати в Україні» [5]. Метою створення да-
ної організації було виконання нею функцій сприяння 
розвитку національного підприємництва та розбудови 
економіки, її інтеграції в світову господарську систему, 
формуванню сучасних промислової, фінансової і торгі-
вельної інфраструктур, створенню сприятливих умов 
для підприємницької діяльності, всебічному розвитку 
всіх видів підприємництва, не заборонених законодав-
ством України, а також збільшення експортно-орієнто-
ваності національного господарства та активізації між-
народного економічного співробітництва в цілому.

Функціональною специфікою Торгово-промис-
лової палати України є надання послуг суб’єктам 
господарювання у сфері супроводження їх зовніш-
ньоекономічної діяльності. До них можна віднести 
монопольну видачу сертифікатів походження та уні-
кальні функції: засвідчення обставин форс-мажору, 
діяльність Міжнародного арбітражного суду та 
оформлення карнетів АТА, які є документами, що 
значно полегшують тимчасове ввезення та вивезення 
товарів. ТПП видає зразки всіх форм сертифікатів, 
які згідно законодавства є в Україні (Табл. 1) 
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Таблиця 1

Форми сертифікатів походження товару,
які видає ТПП України 

№ 
п/п

Форма сертифі-
кату Призначення

Кількість 
виданих 
зразків, 

2013

1. сертифікат 
походження 
загальної форми 
англійською 
мовою

країни, з якими 
немає спеціальних 
двосторонніх угод

2. сертифікат 
походження 
загальної форми 
(російською 
мовою

для експорту това-
рів до країн СНД 
у випадку невико-
нання умов Правил 
визначення країни 
походження

3. преференційний 
сертифікат (СТ-1) 
для експорту това-
рів до країн СНД 

при виконанні умов 
Правил визначення 
країни походження

4. преференційний 
сертифікат (фор-
ма «А») 

в рамках Генераль-
ної системи префе-
ренцій (країни ЄС, 
Японія, Туреччина)

5. преференцій-
ний сертифікат 
EUR 1 

для експорту това-
рів до Республіки 
Македонія

6. сертифікат поход- 
ження форми У-1 

діє в межах митної 
території України

7. сертифікат по-
ходження для 
преференційних 
товарів

що експортуються 
до Мексики

8. сертифікат похо-
дження послуг

для всіх видів по-
слуг

*Складено автором за використання [6], [7].

Поряд із зазначеними послугами Торгово-промис-
лові палати здійснюють проведення експертиз това-
ру, вантажу, його декларування, підтвердження від-

повідності вантажу, надають юридичні консультації, 
організовують публічні міжнародні заходи та ін.

Після появи на українському ринку представ-
ників іноземних та національних бізнес-асоціацій, 
які дублюють функцій Торгово-промислової палати 
України – Американської Торгової палати, Франко-
Української та читано-Української Торгових палат, 
а також Європейської бізнес-асоціації, Української 
спілки промисловців і підприємців тощо, організація 
була поміщена в конкурентну середу.

Для визначення рівня конкурентоспроможності 
ТПП України нами використано метод експертних 
оцінок. Для цього виділимо функції, які є базови-
ми для Торгово-промислової палати та користуються 
найбільшим попитом серед підприємництва (Таблиця 
2). Беручі до уваги велику долю суб’єктивізму даної 
методології, анкетування було проведено серед двох 
експертних аудиторій – представників підприємств та 
представників ТПП України. За базу для порівняння 
взято найбільш динамічну іноземну бізнес-асоціацію, 
яка діє в Україні, – Американську Торгову палату.

Пройти анкетування пропонувалося 50 малим/
середнім підприємствам, 10 великим компаніям та 
керівництву 15 регіональних ТПП. Експерти присво-
ювали кожному параметру конкурентоспроможності 
бал (Di) від 1 до 10, а також визначали величину 
пайового коефіцієнта (Vi) впливу окремої функції на 
сукупну оцінку конкурентоспроможності. Отримані 
результати усереднювались, та заносились у зведену 
таблицю для подальших розрахунків.

Рівень конкурентоспроможності розраховується 
за формулою [8]:

iii
n
ii VDP *1=∑= , (1)

де Pi – середній рівень ризику для i-го чинника, 
1, ... .., n, Pi ≤ 10

Di – бальна оцінка i-го фактора;
Vi – питома вага i-го фактора в загальній оцінці,  

= 1 (2)
Таким чином, величина конкурентоспроможності 

коливається від 0 до 10 од. (або від 0 до 100%). Про 

Таблиця 2 
Експертна оцінка конкурентоспроможності послуг ТПП України

Функції ТПП Послуги Долевий 
коефіціент

Оцінка

Бали Сума

1. Лобіювання
1.1. Захист інтересів бізнесу (зміна законодавства, 
регулювання торгівлі) 0,15 6 0,9

1.2. Забезпечення діалогу між підприємництвом 0,04 7 0,28

2. Нерухомість та ви-
ставкова діяльність

2.1. Оренда офісних приміщень 0,02 6 0,12

2.2. Готельний бізнес 0,01 3 0,03

2.3. Проведення виставок та ярмарок 0,07 6 0,42

2.4. Оренда приміщень та обладнання для проведення 
виставок, конгресів та конференцій 0,01 7 0,07

3. Освітня діяльність Проведення навчань 0,1 7 0,7

4.Підтримка зо-
внішньо-економічної 
діяльності

4.1. Видача сертифікатів походження товарів 0,15 10 1,5

4.2. Видача карнетів АТА 0,05 8 0,4

4.3. Засвідчення обставин форс-мажору 0,08 8 0,64

4.4.Правова експертиза контрактів, угод 0,03 6 0,18

4.5. Проведення експертизи товарів при їх експорті та 
імпорті 0,07 9 0,63

4.6. Декларування зовнішньоторгових вантажів 0,03 6 0,18

4.7. Оцінка майна та нематеріальних активів 0,04 7 0,05

5.Підтримка інно-
вацій, малого та серед-
нього підприємництва

5.1. Легалізація прав інтелектуальної власності 0,01 5 0,48

5.2. Послуги третейського суду 0,08 6 0,12

5.3. Організація залучення інвестицій 0,02 6 0,12

5.4. Підтримка інновацій 0,02 6 0,9

Сума 1 7,2
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рівень конкурентоспроможності можна судити за на-
ступною шкалою: недостатня конкурентоспромож-
ність продукції – 0-2 од. (0-20%), низька – 2-4 од. 
(20-40%), середня – 4-6 од. (40-60%), висока – 6-8 
од. (60-80%) та дуже висока – 8-10 од. (80-100%).

Метод експертних оцінок конкурентоспроможнос-
ті показав, що послуги Торгово-промислової палати 
України мають високий рівень конкурентоспромож-
ності (73%). Найвищі оцінки експертів мають моно-
польні та унікальні послуги Палати. Серед послуг, 
які є недостатньо розвиненими, можна виділити ло-
біювання, залучення інвестицій та підтримка інно-
вацій.

Висновки. Згідно з отриманими результатами, 
Торгово-промислова палати в України мають висо-
ку конкурентоспроможність (73% із 100%). Під час 
дослідження конкурентоспроможності за окремими 
функціями можна зробити висновок, що цей високий 
рівень конкурентоспроможності зберігається лише в 
наслідок надання деяких окремих функцій, за яки-
ми ТПП має попит на рівні всього національного 
ринку. Таким чином, організація задовольняє потре-
би українських підприємств і потенціал подальшого 
розвитку таких послуг є вичерпаним. Серед послуг, 
які мають потенціал для розвитку, є лобіювання, ви-
дача карнетів АТА та надання послуг із залучення 
інвестицій та підтримки інновацій, легалізація прав 
інтелектуальної власності.

Вищезазначені послуги мають значний потенціал 
розвитку на базі ТПП України, успішний розвиток 

цих напрямків може значно покращити умови та 
стимулювати розвиток підприємництва та вихід на-
ціональних виробників на міжнародні ринки.
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Постановка проблеми. Наслідки кризових явищ, 
нецілеспрямований характер проведення аграрних 
реформ та низка суб’єктивних причин призвели до 
суттєвого зниження ефективності основної діяль-
ності, порушення галузевого балансу в агропромис-
ловому виробництві, а також втрат та недостатньої 
результативності використання потенціалу сільсько-

господарських підприємств. Результатом виникнен-
ня цих наслідків стали системні викривлення в про-
тіканні відтворювальних процесів у вітчизняному 
сільськогосподарському виробництві. Підприємства 
аграрного сектора економіки України значною мірою 
збиткові, а отже не мають можливості забезпечити 
навіть просте відтворення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба-

гато провідних науковців-економістів, такі як  
В.Й. Бакай, П.Т. Саблук, В.Т. Водяников, Ю.П. Ка-
шуба, О.О.Красноруцький Н.Я. Спасів, А.А. Гри-
горук, М.С. Палюх, Т.Д. Літвінова, Г.Є.Мазнєв,  
М.І. Маниліч, В.Я. Месель-Веселяк, О.В. Олійник, 
В.М. Трегобчук, І. С. Хомич та інші, працюють над 
проблемою покращення економічних умов функціо-
нування підприємств АПК. Як зазначає В.Я. Месель-
Веселяк, починаючи з 1990 року в галузі рослинни-
цтва відбувалося зменшення обсягів виробництва 
продукції, що є наслідком зниження технічної забез-
печеності, зниження сортності посівного матеріалу, 
кількості внесення органічних і мінеральних добрив, 
засобів захисту рослин, що у свою чергу, було зумов-
лено диспаритетом цін, кредитною і податковою по-
літикою, які сформувалися не на користь сільського 
господарства [1]. Більшість сучасних дослідників ви-
ходять з визначального впливу забезпеченості сіль-
ськогосподарських підприємств технічними засоба-
ми на результати виконання виробничих процесів, 
зокрема, в рослинництві. Проте для розвитку нау-
кових уявлень щодо економічної сутності та визна-
чення сучасних особливостей техніко-технологічного 
забезпечення виробництва рослинницької продукції 
необхідно розглянути генезис наукових поглядів на 
пояснення вказаних процесів.

Постановка завдання. Головною ознакою вироб-
ництва будь-якої продукції є його циклічний харак-
тер. Виробничий цикл як на макрорівні (в межах на-
ціональної та світової економіки), так і на мікрорівні 
(в межах підприємства) має постійно повторюватися. 
В економічній науці саме безперервне повторення ви-
робничого циклу визначається як відтворення.

Процес відтворення ресурсів в аграрному вироб-
ництві, зокрема рослинництві, при реалізації вироб-
ничих процесів є досить специфічним у порівнянні 
з іншими галузями національної економіки. Процес 
відтворення носить не тільки грошовий, а й еколо-
гічний характер, адже основним ресурсом аграрного 
виробництва в рослинництві є земельні ресурси, стан 
яких віддзеркалюється як на ефективності процесів 
аграрного виробництва, так і на стані зовнішнього 
середовища взагалі. Отже, відновлення факторів ви-
робництва – нагальна потреба відтворення в сучас-
них умовах інтенсифікації виробництва, зокрема в 
аграрному секторі економіки.

Виклад основного матеріалу. Стадіями суспільного 
виробництва є: безпосередньо виробництво, розподіл, 
обмін і споживання продукції. Ці чотири стадії утво-
рюють постійний економічний кругообіг. Для цього 
процесу необхідне постійне відновлення всіх факто-
рів виробництва. На думку В.Т. Водянікова, процес 
відтворення є відновленням валового продукту націо-
нальної економіки, її галузей та підприємств, відтво-
ренням робочої сили та виробничих відносин [2].

Обов’язковою умовою відтворювального процесу є 
відновлення продуктивних сил. При цьому надзви-
чайного значення набуває проблема пропорційності 
– певних кількісних співвідношень між складовими 
суспільного виробничого циклу. Відновлення вироб-
ничого циклу потребує дотримання певних пропо-
рцій поєднання факторів виробництва. Порушення 
пропорційності неминуче призводить до зниження 
ефективності виробництва. 

Основні наукові погляди на категорію відтворен-
ня в економічній системі та їх еволюція представлені 
в табл. 1.

Одна з перших схем ведення пропорційного про-
цесу відтворення була розроблена відомим французь-

ким економістом і політичним діячем Ф. Кене ще у 
XVIII ст. У своїй знаменитій «Економічній таблиці» 
він намагався показати не індивідуальні акти ку-
півлі-продажу, а оборот сукупного річного продукту 
між трьома класами: власниками землі, фермерами 
як безпосередніми виробниками та промисловим 
класом (підприємцями й робітниками) [3].

Таблиця 1
Еволюція наукових поглядів на економічну

категорію «відтворення» та моделі відтворення*

Автор Характеристики опису категорії 
«відтворення» або моделі відтворення

Ф. Кене Опис простого відтворення на прикладі 
економіки Франції XVIII ст. [3]

К. Маркс Схеми простого й розширеного капіталіс-
тичного відтворення [4]

Л. Вальрас Модель загальної економічної рівноваги в 
умовах дії закону вільної конкуренції [5]

В.В. Леонтьєв Модель «затрати-випуск» 

Дж. Кейнс Модель короткочасної економічної рівно-
ваги [6]

Дж. Нейманн Модель рівноважної економіки, що роз-
ширюється [6]

Хоча спроба Кене проаналізувати відтворення 
всього суспільного капіталу розцінюється тепер як 
геніальна, сучасниками вона не була правильно оці-
нена й тому довгий час не отримувала подальшого 
розвитку. Лише через сто років К. Маркс, взявши 
економічну таблицю Кене як відправну модель, побу-
дував свої схеми суспільного відтворення. К. Маркс 
вперше поділив суспільне виробництво на два під-
розділи, а суспільний продукт став розглядати як у 
вартісній, так і в уречевленій формах, що дало мож-
ливість визначити напрями формування сукупного 
попиту, а на цій основі встановити пропорції, необ-
хідні для того, щоб суспільне виробництво повторю-
валося безперервно, нарощуючи свій потенціал, тоб-
то щоб ішов процес економічного зростання [4].

К. Маркс розглядав органічну будову капіталу як 
відображення його технічного складу, індикатором 
якого є співвідношення змінного та постійного капі-
талу в сфері виробництва. Основою поглядів Леона 
Вальраса, лідера лозаннської школи маржиналізма, 
на відтворювальні процеси в економіці, які зводяться 
до побудови математичної моделі загальної економіч-
ної рівноваги в умовах вільної конкуренції, є теоре-
тичне пояснення досягнення економічною системою 
стану рівноваги за певних конкурентних умов [5].

Система поглядів на економічне відтворення  
Дж. Кейнса, яка полягає в моделі короткочасної еко-
номічної рівноваги, ґрунтується на тому, що закон 
ринку, згідно якого пропозиція сама знаходить собі 
попит, не діє в короткостроковому вимірі. Таким чи-
ном, можуть виникнути невикористані засоби вироб-
ництва, що, в свою чергу, може спричинити неповну 
зайнятість, оскільки протягом короткого строку ціни 
та заробітна плата не є гнучкими. Кейнс також на-
магався довести, що збільшення доходів населення 
внаслідок збільшення загального попиту призведе 
до збільшення заощаджень, але не автоматично до 
збільшення інвестицій, як це припускалося класи-
ками, оскільки люди очікують кращих можливостей 
інвестування.

Модель рівноважної економіки, що розширюєть-
ся, розроблена у 40-х рр. ХХ ст. Дж. фон Нейман-
ном, базується на концепції сподіваної користі та 
наукових здобутках теорії ігор. При цьому в осно-
ві характеру відтворення також, як і в концепції  
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Л. Вальраса, лежить конкуренція, однак в цьому 
випадку конкуренція недосконала, передусім, олі-
гополістична. В свою чергу, рівновага економічної 
системи зумовлюється розширеним характером від-
творення капіталу його суб’єктів, а достатній для 
цього рівень результативності їх діяльності обирає 
таку стратегію розвитку, яка враховує найкращі 
стратегії інших учасників економічних відносин [5].

В економічній науці з часів К. Маркса розріз-
няються два види відтворення: просте і розширене. 
Просте відтворення – це відновлення виробництва в 
незмінних масштабах щодо кількості та якості виго-
товленого продукту. Фактори виробництва при цьо-
му залишаються незмінними в кожному наступному 
циклі виробництва, весь додатковий продукт повніс-
тю використовується на особисте споживання. Роз-
ширене відтворення – це відновлення виробництва в 
кожному наступному циклі у зростаючому масшта-
бі щодо кількості та якості виготовленого продукту. 
При цьому, по-перше, завжди зростає кількість ви-
готовленого суспільного продукту; по-друге, часто до-
сягається також поліпшення якості його складових. 
Для розширеного відтворення в кожному наступному 
циклі потрібні додаткові чи якісніші ресурси, факто-
ри виробництва. Сучасні дослідники виділяють третій 
тип відтворення – «звужене відтворення». Цієї дум-
ки в своїх дослідженнях дотримуються, В.Й. Бакай,  
В.В. Баліцька, П.Т. Саблук, В.Т. Водяников, Н.Я. Спа- 
сів, І. Хомич, П. Семюелсона, В. Нордгауза та ін.

Однією з найважливіших особливостей відтворен-
ня в аграрному секторі економіки є те, що формуван-
ня виробничого потенціалу цієї галузі здійснюється 
відповідно до природних і економічних умов, неодно-
рідність яких, наприклад, в Україні характерна не 
лише для ґрунтово-кліматичних зон Полісся, Лісо-
степу, Степу, а й для окремих областей і районів» [8, 
с. 39]. Отже, для кожного господарства відповідно до 
спеціалізації важливо встановити таку структуру за-
собів виробництва, яка б забезпечувала найбільший 
вихід валової та товарної продукції при низькій со-
бівартості.

Суб’єкти ринкового господарства, які вкладають 
капітал в сільське господарство, значною мірою об-
межені вибором стосовно того, що виробляти, на-
самперед, умовами природно-кліматичних зон. За-
гальним правилом є зональна спеціалізація культур 
і поєднання відповідних напрямів рослинництва і 
тваринництва. У зв’язку з тим на питання, що виро-
бляти, можна відповісти: виробляти ті продукти, для 
яких найсприятливіші умови відповідно до зональ-
ної спеціалізації і які мають найвищу врожайність.

Якість сільськогосподарських робіт значною мі-
рою визначається досконалістю техніки, що впливає 
на врожайність культур. У свою чергу, нові, якіс-
ніші та більш врожайні сорти культур вимагають 
більш досконалих і ефективних машин, які слід ви-
користовувати в процесі виробництва. Ця відповід-
ність забезпечує максимальний ефект прогресивної 
технології виробництва, що є основою швидких і ста-
лих темпів відтворення.

Більшість дослідників дотримуються однозначно-
го уявлення, що об’єктами відтворювального процесу 
є фактори виробництва, а його суб’єктами виступа-
ють фізичні та юридичні особи, які здійснюють гос-
подарську діяльність, а також їх об’єднання, сфор-
мовані по галузевим, продуктовим, територіальним 
та іншими принципами. При цьому здатність до 
здійснення відтворювального процесу зумовлюєть-
ся потенціалом суб’єкта відтворення, який мобілі-
зує ресурси, залучаючи їх як фактори виробництва.  

У свою чергу, всі види ресурсів виробництва мають 
бути об’єктом грошової або вартісної оцінки. В осно-
ві теоретичних концепцій західної економічної дум-
ки лежить мінімізація затрат виробничих ресурсів, 
при якій досягається максимальний обсяг продукції. 
Зокрема, в трактуванні П. Семюелсона, В. Нордгауза 
«ефективність означає відсутність втрат, тобто еко-
номічні ресурси використовуються настільки ефек-
тивно, наскільки це можливо, щоб задовольнити по-
треби і бажання людей» [6, с. 58].

Узагальнюючи наукові позиції вітчизняних та 
зарубіжних дослідників, зважаючи на відсутність в 
науковій літературі однозначного визначення термі-
ну «ресурси», можна ідентифікувати їх як складну, 
багатогранну та багаторівневу економічну категорію, 
яка характеризує сукупність засобів та їх джерел, 
спроможних забезпечити виробництво в контексті 
задоволення потреб суб’єктів економічних відносин 
у споживанні всіх видів благ.

В сільськогосподарському виробництві, як і в 
будь-якому іншому виробничо-комерційному проце-
сі, поєднуються засоби виробництва, предмети праці 
та процес праці для отримання певного результату, 
що має забезпечувати розширене відтворення капі-
талу підприємств-виробників. Основними ресурсами 
сільськогосподарського виробництва в галузі рослин-
ництва є: земельні ресурси; матеріально-технічні ре-
сурси; трудові ресурси; фінансові ресурси; інформа-
ційні ресурси.

Відтворення родючості ґрунтів сільськогосподар-
ського призначення при нераціональному їх вико-
ристанні потребує великих витрат часу та матеріаль-
них ресурсів.

Трудові ресурси є важливим ресурсом виробни-
чого процесу, адже вони являють собою виробничий 
персонал, що безпосередньо виконує основні та до-
поміжні технологічні операції. Важливість цього 
ресурсу зумовлюється демографічними проблемами, 
а саме невигідним співвідношенням сільського та 
міського населення, яке є наслідком масового відто-
ку кваліфікованих кадрів з сільської місцевості та 
загальним рівнем старіння населення.

Матеріально-технічні ресурси виробничого проце-
су опосередковуються в основних та оборотних засо-
бах аграрних підприємств. Склад основних засобів, 
особливо активної їх частини, визначає можливість 
виконання необхідних для якісної реалізації ви-
робничого процесу технологічних операцій, а разом 
з трудовими ресурсами, що залучаються, та органі-
заційно-управлінськими заходами формують рівень 
технології та культуру виробництва на підприємстві. 
Оборотні засоби аграрних підприємств втілюються в 
матеріальних та нематеріальних витратах, основни-
ми з яких є витрати на утримання та експлуатацію 
сільськогосподарської техніки, закупівлю насіннєвих 
матеріалів, добрив, засобів захисту рослин та оплату 
праці персоналу підприємства. Безумовно, здійснення 
виробничо-комерційної діяльності сільськогосподар-
ських товаровиробників потребує відновлення оборот-
них засобів, формування фондів відновлення складу 
основних засобів та забезпечення прибутку. Проте в 
силу дії об’єктивних та суб’єктивних факторів ефек-
тивність аграрного виробництва в нашій країні за-
лишається низькою. При цьому одним із факторів 
об’єктивного характеру, що зумовлює формування 
негативних результатів, є сезонний характер вироб-
ництва та тривалий період між моментами здійснення 
витрат та отримання результатів. Дія цього фактору 
може бути успішно компенсована за рахунок викорис-
тання дієвих та ефективних механізмів кредитування 
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оборотних засобів аграрного виробництва. Проте на 
сьогоднішній день в Україні ця система залишається 
в стадії формування та розвитку й також не відпо-
відає умовам господарської діяльності аграрних това-
ровиробників, що склалися [9-10]. Тому вирішувати 
проблеми залучення коштів для фінансування обо-
ротних засобів та коштів для інвестицій в оновлення 
та вдосконалення складу основних засобів суб’єктам 
господарювання поки що не вдається.

Інформаційні ресурси аграрного виробництва 
включають джерела маркетингової, технологічної, 
виробничо-організаційної, правової та іншої інфор-
мації. Зокрема, технологічна інформація має спри-
яти раціональній роботі агрономічної та інженерної 
служб підприємства, містити повну картину про стан 
земельних ресурсів та технологічні можливості під-
приємства в ході виробництва основної продукції, а 
також має дозволяти раціональну розстановку та ви-
трачання ресурсів виробничого процесу. Ми поділя-
ємо наукову позицію Бакай В.Й. та Білоусько Я.К., 
що будь-яке виробництво може успішно розвиватися 
при достатньо збалансованій ресурсозабезпеченос-
ті [11]. Рівень і динаміку показників ефективності 
виробництва в залежності від ресурсозабезпеченості 
визначають різними методами. Одним із надійних 
є метод економічного групування в залежності від 
ресурсного потенціалу: трудові ресурси, виробничі 
фонди, сільськогосподарські угіддя. В якості цен-
тральної складової ресурсного забезпечення ми роз-
глядаємо фінансові ресурси, які можуть опосеред-
ковуватися та формувати всі інші види ресурсів, 
необхідних для забезпечення протікання виробничих 
процесів. В цьому контексті актуалізуються питан-
ня залучення фінансових ресурсів в виробничу сфе-
ру діяльності агропідприємств. Варто зазначити, що 
в АПК майже зовсім зникло довгострокове джерело 
фінансування, а короткострокове (кредити) – його 
відсотки часто перевищують рентабельність вироб-
ництва. Фінансовий стан погіршується ще й тому, 
що в сільському господарстві дуже низька швидкість 
обороту обігових засобів (1 раз на рік). Значну пито-
му вагу займають виробничі запаси та незавершене 
виробництво. Господарства не здатні покрити свої 
борги, а продовження виробництва потребує нових 
фінансових вкладень. Фактори, які обумовлюють не-
гативні зміни показників економічної ефективності 
використання таких виробничих ресурсів, як трудові 
та основні виробничі засоби є, перш за все, незбалан-
сованість окремих ресурсів (сільськогосподарських і 
силових машин), зменшення рівня оборотності обо-
ротних засобів, незбалансованість виробничих ресур-
сів, а в зменшенні урожайності – від’ємний баланс 
гумусу та поживних речовин у ґрунті» [12]. Форму-
вання ресурсного, в тому числі і фінансового забез-
печення виробництва сільськогосподарської продук-
ції, є процесом реалізації виробничого потенціалу 
суб’єкта господарювання.

Рівень ефективності використання матеріаль-
но-технічних ресурсів в сільському господарстві 
пов'язаний з пропорційністю цін на ресурси і про-
дукцію. Порушення еквівалентності обміну продук-
ції та ресурсів стало традиційною ознакою вітчизня-
ного аграрного ринку та набуло певних системних 
характеристик. Як зазначає В.Я. Месель-Веселяк: 
«за 1991-1993 роки наростаючий індекс зростання 
цін на матеріально-технічні ресурси становив 4469 
рази, водночас на сільськогосподарську продукцію – 
1392 рази; на заробітну плату населення України – 
622 рази, а на товари народного споживання – 8403 
рази. Отже, за три роки був створений диспаритет 

цін у 3,2 рази, а ціни на продукцію м’ясної і мо-
лочної промисловості зросли відповідно у 10,2 і 10,6 
рази не на користь сільського господарства… Такий 
несприятливий старт для аграріїв дала саме еконо-
мічна реформа, а не аграрна… Якщо у 1990 році се-
лянин міг придбати за певну суму коштів вісім оди-
ниць техніки, то нині – тільки одну. Таким чином 
із сільського господарства за 16років вимито понад 
600 млрд. грн» [1, с. 18-19]. Це спонукає до пошуку 
шляхів раціонального управління використанням ре-
сурсного потенціалу в умовах нееквівалентності об-
міну продукції та ресурсів. 

Висновки та перспективи подальших наукових 
пошуків. Розв’язання проблеми досягнення необхід-
них параметрів рівня ресурсного забезпечення та об-
сягу виробництва продукції неможливе без допомо-
ги держави. Основними ресурсами, що визначають 
успіх діяльності аграрного підприємства є фінансові 
ресурси. Всі об’єкти відтворювального процесу ма-
ють певну грошову оцінку, та опосередковуються у 
вигляді фінансових ресурсів підприємства. Фінансові 
ресурси підприємств видами ресурсів беруть участь у 
формуванні елементів техніко-технологічного забез-
печення виробництва, яке складає основу реалізації 
та інтенсифікації виробництва продукції. Неспро-
можність підприємств АПК самим підвищити рівень 
ефективності основної діяльності, через порушення 
галузевого балансу в агропромисловому виробництві, 
а також втрат та недостатньої результативності ви-
користання свого потенціалу, підприємства потребу-
ють інвестицій, державної фінансової підтримки та 
нових наукових інноваційних проектів для впрова-
дження в АПК.
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INNOVATIVE CONTROL MECHANISM OF THE FUEL  
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The purpose of this research is to analyze the problem of the fuel and energy complex of Ukraine, as its condition has influence on 
the successful development of all sectors of the Ukrainian economy and the standard of living in Ukraine. Over the past few years the 
domestic energy has faced with a number of challenges, which require effective and rapid solutions to be managed. In this case, we are 
proposing innovative control mechanism of the fuel and energy complex of Ukraine, which could become a major source of economic 
growth, especially in the context of the modern paradigm of sustainable development and natural resource scarcity.
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Артьомова А.Ю., Меденцева М.М., Хлестова О.О. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧ-
НИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ

У даній статті розглянуто проблеми паливно-енергетичного комплексу України, оскільки від його стану залежить успішний 
розвиток всіх галузей народного господарства і, відповідно, рівень життя населення. Протягом останніх років у вітчизняній енер-
гетиці накопичилося чимало складних проблем, які вимагають ефективного і швидкого вирішення. У зв’язку з цим запропоновано 
інноваційний механізм управління паливно-енергетичним комплексом України, який може стати головним джерелом економічно-
го зростання, особливо в контексті сучасної парадигми сталого розвитку та обмеженості природних ресурсів.

Ключові слова: топлівно-енергетичний комплекс, ПЕК, інноваційний механізм, альтернативні джерела енергії, енергоєм-
ність, енергетичний потенціал, біомаса, ВВП, ресурсозберігаючі технології, модернізація.

Артемова А.Ю., Меденцева М.М., Хлестова Е.А. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАИНЫ

В данной статье рассмотрены проблемы топливно-энергетического комплекса Украины, поскольку от его состояния зависит 
успешное развитие всех отраслей народного хозяйства и, соответственно, уровень жизни населения. На протяжении последних 
лет в отечественной энергетике накопилось немало сложных проблем, которые требуют эффективного и быстрого решения. В 
связи с этим предложен инновационный механизм управления топливно-энергетическим комплексом Украины, который может 
стать главным источником экономического роста, особенно в контексте современной парадигмы устойчивого развития и огра-
ниченности природных ресурсов.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, ТЭК, инновационный механизм, альтернативные источники энергии, 
энергоемкость, энергетический потенциал, биомасса, ВВП, ресурсосберегающие технологии, модернизация.

Problem definition. The key for the state prosperity 
and one of the most important structural components 
of the economy of many countries, including Ukraine, 
is the fuel and energy complex (FEC). Despite the sig-
nificant natural resources of coal, high reserve capaci-
ty for the production of electricity and fuel Ukrainian 
Energy today is stagnating, and it does not allow the 
economy to ensure stable fuel and energy resources at 
competitive prices and puts it in a substantial depen-
dence on exports. Innovation processes could be the 
main source of economic growth, particularly in the 
context of the modern paradigm of sustainable develop-
ment, and limited natural resources (including energy).

This situation is caused by:
1) high cost of energy, a significant moral and 

physical depreciation of fixed assets (about 80% of 
the assets of coal mines and power plants, 60% of the 
electricity distribution companies are completely depre-
ciated);

2) lack of public financial resources and industry 
unattractiveness for private investment;

3) low efficiency of electricity generation and trans-
mission (energy consumption in Ukraine is 35% high-
er, and the level of losses in transmission is twice high-
er than in Europe ) [1] ;

4) critical financial and economic situation of the 

majority of enterprises of mining, smelting, refining 
and fuel consumption, production, transmission and 
use of electricity and heating;

5) lack of a competitive market for coal;
6) lack of transparency and inconsistent regulatory 

policy;
7) high cost of fuel and energy resources.
Analysis of recent research and publications. In the 

Ukrainian science school these problems are the first 
on the agenda to be solved, the evidence for this is 
a number of research papers on the need for system 
management and the formation of long-term strate-
gic development programs FEC. In this sense we can 
distinguish the works of such scientists: N.I. Voropai, 
M.H. Ibragimov, I.A. Bashmakova, V.V. Litvak, V.G. 
Semenov, V.A. Stennikova, G.V. Agafonova, I.Y. Ivan-
ov, A.D. Sokolova, B.G. Saneeva, M.P. Malahini, E.N. 
Bizyarkina and several others, whose researches are 
based on the analysis of foreign and domestic experi-
ence, as well as the situation Ukrainian energy sector 
to create a theoretical and methodological basis for the 
development strategy of the fuel and energy complex of 
Ukraine. It should also be noted that there is a growing 
number of discussions about choosing the best ways of 
FEC development in the future. The subject of analysis 
and discussions is the innovative mechanism for devel-
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opment of FEC. However, this is not enough theoretical 
and applied research aimed at developing efficient tools 
and techniques of the transition to an innovative model 
of development [2].

The main material. Statistics shows that the 
Ukrainian economy is one of the most energy inten-
sive in the world: for production of 1 unit of GDP is 
spent 3-5 times more energy than in Eastern Europe. 
This fact causes an increase of costs in the state bud-
get because of the need to subsidize purchases of the 
«excess» amount of energy resources, including gas 
and increase pollution that creates problems for the 
competitiveness of the economy in the future, as the 
inevitable alignment of domestic electricity prices with 
the world ones [2].

Energy intensity of GDP (operational data for 2013) 
in our country is now 0,613 kilograms of fuel equiv-
alent to UAH output. The diagram in Figure 1 shows 
that ten years ago it was 0.82 pounds, five years ago 
– 0,635 in 2012 – 0,621 kilograms of fuel equivalent 
products on the 1 UAH [3]. Beginning in 2009, the dy-
namics of energy efficiency has deteriorated, but still 
retained the movement, though it goes not as fast as 
we would like.

 

Figure 1. The energy intensity of GDP Ukraine,  
EF kg. / UAH

However, world stocks of fuel resources are con-
stantly decreasing, so Ukraine to include alternative 
energy sources in the fuel balance. Ukraine is the de-
centralization of investment and innovation process. 
State puts these obligations on business entities. In this 
way lending dominates under direct financing [4].

In most countries, major energy companies are in-
volved in development of alternative energy processes. 
They are engaged in the implementation of major in-
vestment projects in the alternative energy sector, fi-
nance, research and development in this field. Howev-
er, Ukrainian energy companies do not show an interest 
in the development of Ukrainian alternative energy [5].

Since the beginning of implementation in Ukraine 
the «green» tariff in the development of alternative 
energy sector has been changing. Implemented major 
energy projects based on alternative, renewable energy 
sources in Ukraine. Solar and wind power plants are 
built and successfully operated, and their number is 
planned to be increased. [6]. However, the development 
of renewable energy in the country is at the initial lev-
el. Their share is only 0.5 % of the total energy poten-
tial [7].

Analyzing the European experience of innovative 
development of FEC, we can see that the energy strat-
egy of the European Union provides two key points: 
energy saving and increase the share of renewable en-
ergy in the energy sector (20%). In Ukraine there is 
the opposite trend: energy consumption in 2030 will 

increase by 51%, while the share of «green» energy 
will be only 4%. The state relies on the peaceful atom, 
which is even more dangerous, but more productive 
[8]. The threat of ecological disaster in this case is very 
high, even taking into account all the safety measures. 
For example, Germany has decided to abandon all nu-
clear energy and switch to renewable energy sources.

There are many opportunities for innovative alter-
native energy development in Ukraine in areas such as 
wind power, solar energy, geothermal energy, fuel and 
non-traditional energy combined systems [9].

Talking about the wind energy the speed os wind 
should reach from 5 to 10 m / sec for 60% of days 
annually. These conditions are satisfied in Ukraine ter-
ritory areas such as: Black Sea region, Mykolayiv and 
Kherson, Donbass, Polessye, mountainous areas of the 
Crimea and the Carpathians [9]. But apart from indus-
trial wind power, which can be applied to small towns 
and cities, today is the use of small wind power in res-
idential homes is more effective [1].

Furthermore, Ukraine has the ability to provide 
growth of knowledge-intensive, high-tech products 
through extensive innovation, environmentally friend-
ly and resource-saving technologies, based largely on 
its own scientific and technical and human resources, 
the ability of the domestic industry, deepening its co-
operation with industry of other countries on the devel-
opment of joint enterprises with foreign investors [2].

Metallurgy and precision engineering of Ukraine 
can make a significant contribution to the innovative 
development of these technologies and capture this im-
portant part of the market that is developing dynam-
ically [7].

Ukraine also has opportunities in renewable fuels. 
According to the State Statistics Committee of Ukraine 
in the agricultural sector the potential of accumulat-
ed biomass energy is estimated at more than 7.5 mil-
lion tons of fuel/Year. The energy potential of biomass 
could meet 10% of total energy demand in Ukraine. But 
now these features are not used at all [4]. Due to the 
fact that oil prices are rising in the world, the develop-
ment of the alternative fuel sphere is very important 
for Ukraine. Ukraine has a clean and environmentally 
friendly energy sources: solar, wind, water, biomass, 
agricultural waste and coal methane. Now they are not 
only attractive resources but also an attractive long-
term investment.

Investing in innovation of these resources will allow 
the state to increase its energy independence, as well as 
earning a profit even in the beginning of stimulating 
the development of FEC technology [8].

Findings of our study and the prospects for further 
development of the topic. Results of the study identi-
fied the following trends:

1) the only way to provide progressive development 
of domestic industrial and agricultural products is the 
successful modernization of the energy sector;

2) development of the fuel and energy complex 
should be balanced and aimed at meeting the needs of 
the national economy and population, ensuring a reli-
able energy supply of the country;

 3) it is important to have additional fuel resources 
to increase exports.

To maximize the benefits of FEC development, we 
need to determine the mechanisms of the reconstruc-
tion of thermal power plants to adapt their equipment 
to work on low-grade coal, developed by our scien-
tists, to introduce the latest technology that would al-
low the successful operation of boilers due to domes-
tic fuel base or alternative energy sources. This will 
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not only provide real energy independence, but also to 
open the prospects for solving the complex problems of 
the Ukrainian economy – the development of the coal 
industry. And what is very important to provide the 
full load capacity of domestic engineering, ferrous and 
non-ferrous metallurgy, chemical industry, instrumen-
tation and construction industry.

In this way, despite the recognition of the necessity 
of the innovative development of Ukraine economy in 
general and energy in particular, it’s not popular in 
Ukraine. Although a lot of reasons for this are related 
to the general poverty of the state and low economic de-
velopment, not completed market reform, insufficient 
level of privatization and some other objective factors, 
there are also significant opportunities to promote this 
innovative way of development. Current political and 
economic situation could negatively affect the FEC of 
Ukraine (and Europe as a whole), because of the de-
pendence of the European countries on Russian gas. 
AT the first quarter of 2014 Ukraine bought fuel from 
Russia at 268.5 dollars per thousand cubic meters. 
Since April, the discount provided to Kiev at the end 
of last year, is no longer valid; then the price of gas 
will rise. Europe used to face with unplanned inter-
ruptions in gas supplies, when Moscow and Kiev had 
failed to agree on the price of Russian gas supplies to 
Ukraine. However, due to warm winter in Europe, gas 
reserves are at a high level, these reserves will weaken 
the impact of any potential disruption of supplies. Ac-
cording to the organization Gas Infrastructure Europe 
– a lobby group in Brussels pipeline operators, gas stor-
age facilities located in 28 countries of the European 
Union, March 2, 2014 are filled at 49%, while a year 
earlier figure was only 37%. According to Bloomberg 
analyst Sanford C. Bernstein & Co. Oswald Clint, these 
reserves are equivalent to the amount of gas supplied 
to Europe through Ukraine for six weeks [10].

Therefore, in our opinion, in the near future in the 
energy industry needs:

1) to define the sectoral priorities clearly;
2) to develop and begin to implement national, sec-

toral and cross-sectoral, regional innovation programs;
3 ) to establish sectoral and regional information 

centers of innovative projects in the energy sector;
4) to extend the formation and involvement of var-

ious sources of financing innovation programs FEC in 
Ukraine.
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Постановка проблеми. Актуальність проблеми ви-
значення інноваційної стратегії України обумовлена 
потребою у створенні інноваційної моделі економіки, 
впровадження, розвитку та застосування в економіці 
високих технологій та інновацій задля підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
Стратегічні напрямки забезпечення інноваційного 
розвитку економіки України потребують втілення у 
конкретні управлінські рішення та оформлення їх у 
вигляді змін до відповідних законодавчих актів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мами забезпечення інноваційного розвитку економіки 
займались такі західні науковці, як J. Li, Z. Xie [1], 
B. Godin, C. Dorй [2], R. Griffith [3], Z. Griliches [4], а 
також спеціалісти міжнародних фінансово-економіч-
них організацій E. Edworthy, G. Wallis, D. Guellec,  
B. van Pottelsberghe de la Potterie та інші [5-7].

В Україні вдосконалення інноваційного розвитку 
національної економіки було предметом досліджень 
таких провідних учених як В. М. Геєць, В. В. Семи-
ноженко [8], В. В. Дємєнт’єв, В. П. Вишневський [9], 
І. Стойко, Л. Мельник [10], Л. Федулова [11].

Постановка завдання. Проте, низка проблемних 
питань наразі залишаються невирішеними. Зокрема, 
стосовно національної економіки не запропоновано 

чітких механізмів забезпечення інноваційного роз-
витку економіки України, а наявні підходи не мож-
на вважати такими, що враховують усі інституційні 
нюанси української економіки.

Тому метою пропонованого дослідження було об-
рано вдосконалення механізму забезпечення іннова-
ційного розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реко-
мендації з удосконалення забезпечення інноваційно-
го розвитку стосуються змін на національному рівні, 
проте їх об’єктом є не лише держава – як суб’єкт 
макроекономічного рівня, а й економічні агенти мі-
крорівня: виробничі підприємства, науково-дослідні 
установи та заклади вищої освіти. Також предметом 
рекомендацій стане збільшення ефективності співп-
раці різнотипних суб’єктів мікроекономічного рівня 
(рис. 1).

Більш змістовно пропоновані рекомендації поля-
гають у такому.

Забезпечення інноваційного розвитку на макро-
економічному рівні.

1. Впровадження для державних інститутів євро-
пейських стандартів управління в сфері інноваційної 
політики. Аналіз стандартів і норм ефективного дер-
жавного управління, використовуваних у країнах ЄС 
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Ключевые слова: национальная экономика, инновационное развитие, экономический агент, объединение потенциалов.

Berezhanskyy M.M., Bondarenko V.M. IMPROVEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
The paper proposes practical guidelines in order to improve the innovative development of national economy on macro and micro 

level. The rules of selection and estimation of innovation projects were adapted to Ukrainian economic and institutional environment 
at national level. At micro level the three groups of economic agents, participating directly in R&D, were determined; for each of these 
groups base guidelines of improvement of innovative development and also measures aimed to consolidate appropriate opportunities 
were elaborated. Implementation of those recommendations will intensify the innovative development of national economy.

Keywords: national economy, innovative development, economical agent, potentials cooperation.
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[12], та адаптація їх до інституцій-
них умов України дозволив визна-
чити основні принципи управління в 
сфері інноваційної політики.

Відкритість. Державні інститу-
ти мусять працювати у більш від-
критій манері. Оскільки інноваційна 
політика знаходиться на стику бага-
тьох сфер політики, то особливу ува-
гу варто приділити покращенню на-
дійності системного функціонування 
інститутів державної влади.

Фінансова відповідальність ін-
ститутів, що мають відношення до 
впровадження та моніторингу інно-
ваційної політики.

Ефективність. Для інноваційної 
політики це полягає у сукупності 
таких заходів: встановлення чітких 
пріоритетів державної політики у 
сфері досліджень, розробок й іннова-
цій в Україні, а також програмах із 
трансферу технологій з урахуванням 
прогнозних досліджень і світових 
техніко-технологічних й економіч-
них тенденцій; залучення інозем-
них експертів із метою підвищення 
об’єктивності оцінок інноваційних 
програм та проектів, а також прогно-
зів їх виконання; створення ефектив-
ної системи моніторингу результатів 
з чітким розмежуванням відпові-
дальності керуючих розробкою та/
або реалізацією інноваційної політи-
ки в Україні органів; забезпечення 
захисту прав власності відповідно до 
міжнародних стандартів.

Узгодженість. Інноваційна по-
літика потребує вирішення великої кількості різно-
манітних завдань, що відносяться до різних сфер ді-
яльності. Також необхідна узгодженість у проведенні 
інноваційної політики на різних рівнях, насамперед, 
національному та регіональному.

2. Розвиток непрямих форм підтримки іннова-
цій. Попри відносну простоту надання прямих форм 
підтримки, слід також розвивати і непрямі форми 
стимулювання НДДКР. Найчастіше серед непрямих 
форм підтримки інновацій країни світу використо-
вують різноманітні податкові пільги. Податковим 
кодексом України передбачено, що податкова пільга 
надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що змен-
шує базу оподаткування до нарахування податку та 
збору;

б) зменшення податкового зобов’язання після на-
рахування податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору.
Головні переваги податкових пільг для стимулю-

вання інноваційної активності в Україні полягають 
у такому:

• податкові пільги – більш нейтральний інстру-
мент для стимулювання НДДКР за безпосередні 
гранти з точки зору компаній-отримувачів і відносно 
розподілення видатків на НДДКР;

• податкові пільги є більш доступними для їх 
отримувачів, порівняно з грантами, що важливо для 
підприємств малого та середнього бізнесу;

• непрямі методи стимулювання більш орієнто-
вані на ринок, бо вони не чинять викривлень при 

Рис. 1. Напрями забезпечення інноваційного розвитку національної 
економіки за різними рівнями

 

розподіленні фондів між різними напрямками дослі-
джень і між різними компаніями;

• використання непрямих методів стимулювання 
інновацій, порівняно з методами прямої фінансової 
підтримки, потребує менших адміністративних ви-
трат;

• податкові пільги ефективніші у випадку зрос-
тання видатків на інновації.

3. Впровадження єдиних правил відбору і оцінки 
інноваційних проектів для отримання ними непря-
мої фінансової підтримки. Для забезпечення ефек-
тивності відбору і оцінки інноваційних програм і 
проектів пропонується використовувати принципи 
оцінки методів фінансової підтримки для інновацій, 
розроблені Європейською комісією (CREST Expert 
Group on Fiscal Measures), адаптовані до українсько-
го інституційно-економічного середовища.

1. Чіткість (прозорість) визначення цілей. На-
дання податкових пільг для здійснення інноваційних 
програм і проектів має бути спрямоване на вирішен-
ня найважливіших проблем в інноваційній сфері.

2. Фокусування на безпосередньому прирості, 
тобто на тій вигоді, яку принесе реалізація пропо-
нованого інноваційного проекту. Успіх від надання 
податкової пільги для здійснення інноваційного про-
екту значним чином залежить від того, який вплив 
ця пільга має на інноваційну активність, тобто скіль-
ки додаткових НДДКР було створено внаслідок одер-
жання пільги.

3. Врахування змін у стратегії компаній, пове-
дінкових змін, зокрема, змін у стратегії компанії, 
викликаних застосуванням податкових пільг на ін-
новації.
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4. Оцінка макроекономічного впливу в контексті 

комплексу заходів у сфері інноваційної політики. 
Врахування соціально-економічних вигід на макрое-
кономічному рівні (підвищення продуктивності фак-
торів виробництва, інноваційне зростання тощо). У 
табл. 1 визначено основні напрями впливу, методи та 
джерела інформації для оцінки впливу податкових 
пільг на зростання інноваційної активності.

5. Ідентифікація та збір даних, необхідних для 
оцінки впливу пільг на рівень інноваційної актив-
ності. Враховуючи інституційні та економічні умови 
України, варто визначити, що цей процес має врахо-
вувати такі основні аспекти:

- забезпечення сумісності технології відбору та 
формування баз даних стосовно інноваційної актив-
ності з іншими національними базами даних;

- виключення можливості зміни питань анкету-
вання в процесі роботи з компаніями;

- встановлення ліміту даних, які можна отриму-
вати від компаній із застосуванням адміністративно-
го ресурсу (особливо, це стосується підприємств ма-
лого та середнього бізнесу);

- забезпечення доступу до якомога повніших баз 
даних, оскільки наразі в Україні вибір методу оцін-
ки часто залежить не від того, який метод найкра-
щий, а від того, які дані доступні.

6. Незалежність експертів та процесів оціню-
вання. Для запобігання неоднозначних результатів 
експерти мають бути незалежними (в тому числі, і з 
інших країн) від органів влади, що відповідають за 
надання пільг на реалізацію інноваційних проектів, 
і від компаній, які ці пільги отримують.

4. Заходи з удосконалення інноваційної культу-
ри. В Україні вдосконалення інноваційної культури 
доцільно проводити за такими аспектами.

Людський капітал. Наразі основним елементом 
вдосконалення цього аспекту є запровадження про-
грам підвищення кваліфікації керівного складу під-
приємств, науково-дослідних установ та закладів 
вищої освіти з питань розробки та реалізації іннова-
ційної політики.

Інформування із правових питань. В інститутах 
та організаціях варто запровадити програми з інфор-
мування підприємств, науково-дослідних установ і 
закладів вищої освіти щодо питань охорони інтелек-
туальної власності та захисту інтелектуального капі-
талу (семінари, тренінги тощо).

Встановлення зв’язків і взаємодія. Доцільно 
створити умови для вигідної співпраці між підпри-
ємствами та науково-дослідними установами, спря-
мованої на розвиток інноваційного потенціалу.

Забезпечення інноваційного розвитку на мікро-
економічному рівні.

Виробничі підприємства.
1. Стимулювання надання непрямих форм під-

тримки. Надання непрямих форм підтримки, зо-
крема, податкових пільг, перш за все, призведе до 
скорочення адміністративних витрат. Для того щоб 
отримати пряму фінансову підтримку, наприклад, 
у формі гранту, компанія має підготувати проект, 
заповнити форми документів тощо і чекати резуль-
тату. Якщо результат буде негативним, компанія не 
отримує ані гранту, ані компенсації за витрачений 
час та ресурси. Навіть якщо грант отримано, процес 
підготовки відповідної документації і подальшого 
виділення коштів, є досить тривалим унаслідок його 
великої забюрократизованості.

До того ж, ще однією перевагою користування по-
датковими пільгами є можливість самостійного пла-
нування компаніями видатків на НДДКР, не підпо-
рядковуючись державному плануванню видатків на 
інновації.

2. Податкове стимулювання інноваційної діяль-
ності створених нових підприємств, малих та серед-
ніх підприємств. В рамках цього аспекту доцільно 
запровадити на певний період часу пільгове опо-
даткування доходів інноваційних, наукомістких та 
високотехнологічних підприємств («start-up»), що 
утворенні на основі використання результатів на-
укових досліджень і розробок як базова форма ко-
мерціалізації інноваційних технологій. Пільгове 
оподаткування пропонується, якщо ці новостворені 
підприємства займаються реалізацією та експортом 
високотехнологічної продукції, придбанням нових 
технологій та одержанням доходів в результаті ви-
користання інноваційної продукції.

3. Виключення патентного доходу з бази оподатку-
вання з метою скорочення ефективної ставки подат-
ку на прибуток. Для України можна запропонувати 
виключити оподаткування доходу для патентів, що 
або розроблені у вітчизняних компаніях, або для них 
передбачається подальша розробка винаходу на ві-
тчизняних підприємствах. Відповідно, доходами, які 
можуть бути виключеними з оподаткування, вважа-
тимуться ліцензійні платежі та частка від загального 
обсягу реалізації запатентованих товарів або послуг.

4. Самостійне обрання методу кваліфікування ви-
датків на інновації для отримання податкових пільг. 
В залежності від того, яку мету переслідує компанія, 
видатки на інновації можуть кваліфікуватися за та-
кими групами.

Видатки на заробітну платню працівників, що 
беруть участь у НДККР. Такий тип кваліфікування 
видатків доцільний, якщо компанія має потребу у ви-
сококваліфікованих трудових ресурсах, слугуючи додат-
ковим стимулом для інвестування у людський капітал.

Таблиця 1
Інструментарій оцінки впливу податкових пільг на інноваційний розвиток

Напрям впливу Методи оцінки Джерела інформації

Безпосередній приріст (зростання інно-
ваційної активності компаній внаслі-
док застосування податкових пільг)

Економетричні та/або кількіс-
ні методи

Дані щодо обсягів податкових пільг, показни-
ки рівня інноваційної активності та НДДКР, 
звітність компаній, дані податкового аудиту

Непрямий приріст (зростання іннова-
ційної активності за рахунок зростан-
ня компетентності компаній завдяки 
більшим обсягам досліджень та роз-
робок та їх якості)

Економетричні та/або кількіс-
ні методи

Дані щодо обсягів податкових пільг, показни-
ки рівня інноваційної активності та НДДКР, 
звітність компаній (в тому числі, агреговані 
показники макрорівня) та результати спосте-
реження

Зміни у стратегії компаній Ситуаційні дослідження; кіль-
кісні та/або якісні методи

Результати спостережень та анкетувань, дані 
податкового аудиту

Вигоди для компаній та суспільства 
(вплив на рівень прибутковості компа-
ній та суспільні вигоди, заснований на 
пільгах на інноваційну діяльність)

Економетричні методи, ситу-
аційні дослідження, кількісні 
та/або якісні методи

Дані щодо обсягів податкових пільг, показни-
ки рівня інноваційної активності та НДДКР, 
звітність компаній (в тому числі, агреговані 
показники макрорівня), національні рахунки
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Поточні видатки на НДДКР. 
Якщо виробничий процес на під-
приємстві є добре налагодженим, 
склад поточних витрат на НДДКР є 
ретельно спланованим, то підприєм-
ство може відносити як видатки на 
НДДКР витрати на заробітну платню 
та витратні матеріали, використову-
вані у проектах та спожиті протягом 
року з моменту придбання. До того 
ж цей метод краще відображає ре-
альні структури видатків компанії.

Включення поточних та капі-
тальних видатків на НДДКР до-
зволяє з метою отримання пільги 
враховувати всі видатки, пов’язані з 
НДДКР. Зокрема, цим методом мо-
жуть користуватися підприємства 
малого та середнього бізнесу з метою 
включення у витрати на НДККР ви-
трат, пов’язаних з патентуванням 
винаходів та примусовим здійснен-
ням патентних прав, а також для 
стимулювання співпраці між закла-
дами вищої освіти та підприємства-
ми за допомогою включення витрат 
на аутсорсинг (залучення сторонніх 
ресурсів).

5. Активізація участі у націо-
нальній мережі трансферу техноло-
гій – NTTN з метою пошуку техно-
логічних рішень, нових технологій 
і продуктів та співробітництва з міжнародними ме-
режами трансферу технологій, зокрема Європейської 
мережі передачі інновацій (EEN), Російською мере-
жею трансферу технологій (RTTN) та Національним 
банком технологій України.

6. Активізація впровадження стандартів Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), що 
стосуються інформації та документації в галузі про-
мислової власності і містять правила та рекомендації 
щодо уніфікованих методів представлення патентної 
інформації на різних носіях. Цими Стандартами ре-
гламентуються: форма та зміст патентних докумен-
тів; правила їх індексування, класифікування і ко-
дування; зміст та структура офіційних бюлетенів і 
покажчиків до них; характеристики матеріальних 
носіїв інформації тощо.

Науково-дослідні установи.
1. Використання прямих методів фінансової під-

тримки. Виконання цього пункту безпосередньо за-
лежить від впровадження ефективної стратегії пла-
нування бюджетних видатків держави на НДДКР на 
довгострокову перспективу. Одним з напрямів цього 
є долучення до положень Лісабонської стратегії, яка 
рекомендує надання 3% ВВП в формі державних ін-
вестицій на виконання досліджень і розробок [13]. В 
Україні ці цифри за 2009-2012 рр. склали 0,39-0,4% 
ВВП [14].

Варто зазначити, що прямі методи фінансової 
підтримки в умовах України для науково-дослідних 
установ є більш доцільними внаслідок особливостей 
національного інституційного середовища.

По-перше, на відміну від підприємств всіх форм 
власності, науково-дослідні установи в Україні є бю-
джетними організаціями, які займаються виключно 
науковою діяльністю, тому ризик використання отри-
маних коштів не за призначенням є мінімальним.

По-друге, науково-дослідні установи в Україні 
є неприбутковими організаціями. Це означає, що 

Рис. 2. Організація розповсюдження наукових результатів

 

вони, відміну від виробничих підприємств, не спла-
чують податок на прибуток, до якого найчастіше за-
стосовуються податкові пільги на НДДКР.

2. Впровадження ефективної стратегії розповсю-
дження наукових результатів. Європейським союзом 
було розроблено Сьому (2007-2013 рр.) [15] та Восьму 
(2014-2020 рр.) [16] рамкові програми, спрямовані 
на прискорення економічного зростання, підвищен-
ня конкурентоспроможності та інтенсифікацію інно-
ваційного розвитку країн об’єднаної Європи. Визна-
чено правила участі у цих програмах підприємств, 
науково-дослідних установ і закладів вищої освіти, а 
також умови розповсюдження наукових результатів. 
Попри те, що зазначені рамкові програми є європей-
ськими, в них активно заохочується участь організа-
цій і установ із країн, що не є членами ЄС.

З метою долучення України до норм і стандар-
тів цих програм, підвищення рівня інформованості 
суспільства та бізнесу стосовно результатів науково-
дослідних розробок, як в Україні так і за її меж-
ами, і відтак, до можливої участі у спільних проек-
тах й отримання фінансування, запропоновано схему 
організації розповсюдження наукових результатів 
(рис. 2), застосування якої покликане підвищити 
економічну та соціальну «прибутковість» інновацій 
та НДДКР.

3. Активізація участі у національній мережі 
трансферу технологій – NTTN та Національному бан-
ку технологій України з метою пошуку партнерів і ін-
весторів для кооперації при розробці та впровадженні 
високотехнологічного продукту як в Україні, так і за 
її межами; активізації співробітництва з міжнародни-
ми мережами трансферу технологій, зокрема Європей-
ської мережі передачі інновацій (EEN) та Російською 
мережею трансферу технологій (RTTN); забезпечення 
дотримання прав інтелектуальної власності для роз-
робників на всіх стадіях НДДКР та в процесі подаль-
шого трансферу технологій у виробництво.
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4. Імплементація, відповідно до Закону України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації зако-
нодавства України до законодавства Європейського 
Союзу», норм законодавства ЄС щодо захисту автор-
ського права та суміжних прав, зокрема таких Ди-
ректив ЄС.

Директиви Європейського парламенту та Ради 
2001/29/ЄС від 22.05.2001 р. про гармонізацію де-
яких аспектів авторського права та суміжних прав 
у інформаційному суспільстві (зокрема ст.5., яка 
встановлює виключення із заборони на об’єктів інте-
лектуальної власності, якщо вони використовуються 
виключно з метою ілюстрування освітнього процесу 
або наукового дослідження).

Директиви 2006/116/ЄС Європейського парла-
менту та Ради від 12.12.2006 р. року про гармоніза-
цію терміну охорони авторських і деяких суміжних 
прав (зокрема, ст. 5 щодо захисту наукових публіка-
цій, яка фіксує пролонгацію терміну захисту прав 
інтелектуальної власності на наукові твори).

Заклади вищої освіти
Доцільно розширити фінансову автономію вишів. 

Лісабонська декларація 2007 р. [17], до якої приєд-
налися всі країни ЄС, визначає положення фінансо-
вої автономії університетів. Аналіз декларації засвід-
чив, що із п’яти положень, що визначають фінансову 
автономію закладів вищої освіти, наразі в Україні 
виконуються два: можливість самостійно встановлю-
вати та змінювати плату за навчання (1) українських 
та (2) іноземних студентів.

Наразі в Україні надходження, отримані за надан-
ня платних освітніх та інших послуг, зараховуються 
до доходів спеціального фонду державного бюджету 
університету як плата за послуги, що надаються бю-
джетними установами згідно з їх функціональними 
повноваженнями, або як надходження бюджетних 
установ від господарської та/або виробничої діяль-
ності, якщо такі надходження отримані внаслідок 
зазначеної діяльності [18].

Пропонується дозволити закладам вищої освіти 
в Україні самостійно розпоряджатись власними над-
ходженнями із здійсненням розрахунково-касового 
обслуговування банківськими установами. Також 
ще одним аспектом фінансової автономії може стати 
право використовувати кошти, що надаються в якос-
ті грантів, спонсорської допомоги, ліцензування ін-
телектуальної власності, патентування винаходів та 
інших внесків, не дотримуючись процедур держав-
них закупівель, передбачених українським законо-
давством.

Також, подібно до більшості розвинених країн, 
із метою стимулювання інноваційної активності до-
цільно дозволити закладам вищої освіти самостійно 
визначати потреби для витрачання зазначених над-
ходжень: створення відділів трансферу технологій 
у ВНЗ, організацію наукових і науково-практичних 
конференцій, оновлення обладнання лабораторій за-
кладів вищої освіти, публікації статей і журналів, 
сприяння науково-дослідним програмам ВНЗ, випла-
та стипендій обдарованим студентам тощо. Проте з 
метою запобігання нецільового використання коштів 
слід ввести обмеження самостійності вишів, зокрема, 
затверджувати їх рішення вищестоящим органом.

В рамках реалізації самостійного розпорядження 
коштами слід також передбачити, щоби заклади ви-
щої освіти мали можливість виконувати фінансові 
операції, оминаючи процедури подачі заяв до Дер-
жавного Казначейства України.

Впровадження подібних змін сприятиме більш 
гнучкій інноваційній активності закладів вищої осві-

ти внаслідок скорочення часу й адміністративних 
витрат на співпрацю з Державним Казначейством 
України.

Поєднання потенціалу.
Збільшення ефективності співпраці різнотипних 

суб’єктів мікроекономічного рівня включатиме заходи, 
спрямовані на поєднання їх потенціалу, зокрема, такі.

1. Розробка програм співпраці науково-дослідних 
установ, закладів вищої освіти та виробничих під-
приємств, якими передбачено фінансування їх діяль-
ності, спрямованої на розробку та впровадження у 
виробництво продуктів та технологій, важливих для 
розвитку національної економіки.

2. Розширення можливостей надання послуг, 
пов’язаних із підтримкою трансферу технологій по-
кликане забезпечити техніко-технологічну співпра-
цю науково-дослідних установ, закладів вищої освіти 
та підприємств. Метою такої співпраці є активізація 
комерційного (виробництво товарів і послуг, залу-
чення додаткових ресурсів для подальших іннова-
ційних досліджень і розробок тощо) та некомерцій-
ного (пошук нових напрямів досліджень, поширення 
та обмін знаннями тощо) використання результатів 
НДДКР. При реалізації цього заходу виділяють такі 
аспекти, як підтримка діяльності із трансферу техно-
логій нещодавно запущеної в Україні Європейської 
мережі підприємств (Enterprise Europe Network), і 
запровадження користування послугами технологіч-
них менеджерів і брокерів задля стимулювання інно-
ваційних процесів у сфері технологічного розвитку 
та створення в Україні інноваційної інфраструктури.

3. Активізація розвитку індустріально-техноло-
гічних парків із метою поєднання досягнень науки 
з виробництвом та прискорення виведення на ринок 
нових високотехнологічних продуктів. Крім того, 
вони можуть стати важливим елементом децентралі-
зації управління економікою, оскільки рішення про 
напрями розвитку конкретного виробництва, фінан-
сування окремих інноваційних проектів приймають-
ся безпосередньо на рівні індустріально-технологіч-
ного парку, а не міністерства.

До того ж, на думку експертів ЄС, що протягом 
2009-2011 рр. проводили дослідження інноваційного 
розвитку України, технопарки виявились найбільш 
успішною формою інноваційного розвитку в сучасній 
Україні.

В рамках забезпечення функціонування інсти-
туційних умов індустріально-технологічних парків 
спростити процедури утворення інноваційних ком-
паній науково-дослідними установами та закладами 
вищої освіти з визначенням: джерел формування ста-
тутних фондів інноваційної компанії з боку науково-
дослідних установ та університетів; процедур оформ-
лення та забезпечення передачі прав інтелектуальної 
власності прав на інноваційні продукти; процедур 
передачі дивідендів науково-дослідним установам та 
закладам вищої освіти.

Висновки з проведеного дослідження. З метою вті-
лення стратегічних напрямів у конкретні управлін-
ські рішення запропоновано практичні рекомендації 
щодо вдосконалення забезпечення інноваційного роз-
витку національної економіки на різних рівнях.

Визначено, що на національному рівні в сфері ін-
новаційної політики задля вдосконалення інновацій-
ного розвитку слід передовсім впровадити в державі 
засновані на принципах відкритості, узгодженості, 
ефективності, фінансової відповідальності європей-
ські стандарти управління.

Проведено адаптацію до українського інституцій-
но-економічного середовища єдиних правил відбору 
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й оцінки інноваційних проектів для отримання ними 
непрямої фінансової підтримки на засадах принци-
пів, розроблених Європейською комісією.

На мікроекономічному рівні визначено три гру-
пи економічних агентів, що безпосередньо задіяні в 
інноваційному процесі: виробничі підприємства, на-
уково-дослідні установи та заклади вищої освіти, для 
кожної групи встановлено базові напрямки вдоскона-
лення інноваційного розвитку для підприємств. Та-
кож з допомогою аналізу інституційного середовища 
функціонування науково-дослідних установ в Укра-
їні визначено специфічні напрямки вдосконалення 
інноваційного розвитку: активізацію використання 
прямих методів фінансової підтримки та впрова-
дження норми законодавства ЄС щодо захисту автор-
ського права та суміжних прав.

Задля збільшення ефективності співпраці різно-
типних суб’єктів мікроекономічного рівня обґрунто-
вано заходи, спрямовані на поєднання їх потенціалу, 
зокрема, розробку програм співпраці науково-дослід-
них установ, закладів вищої освіти та виробничих 
підприємств, що передбачають фінансування їхньої 
спільної інноваційної діяльності.

Перелічені аспекти вдосконалення інноваційного 
розвитку на різних рівнях можуть бути враховано 
при формуванні інноваційної політики України шля-
хом відображення у відповідних законодавчих актах.

Реалізація зазначених пропозицій у сфері іннова-
ційної політики в сучасних умовах інтеграції Укра-
їни до світової господарської системи сприятиме ін-
тенсифікації інноваційного розвитку національної 
економіки.
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У статті досліджено державні механізми формування мережевих структур кластерного типу, визначено умови їх створення. 
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НОМИКЕ УКРАИНЫ

В статье исследованы государственные механизмы формирования сетевых структур кластерного типа, определены условия 
их создания. Очерчены стратегии кластерной политики на государственном и региональном уровнях. Показаны возможности, 
которые предоставляет формирование сетевых структур кластерного типа для привлечения инвестиций, развития малого пред-
принимательства, внедрения инноваций.
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The article investigates the mechanisms of the state of network structures cluster type, the conditions of their creation. Are outlined 
the strategy of cluster policies at national and regional levels. The possibilities offered by the formation of network structures cluster type 
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Постановка проблеми. Актуальність розвитку ме-
режевих структур кластерного типу в Україні обу-
мовлена тим, що в умовах світової глобалізації та 
реструктуризації економіки зростання конкуренто-
спроможності як окремих регіонів, так і держави в ці-
лому повинно здійснюватися за рахунок впроваджен-
ня таких інституційних механізмів, що компенсують 
деструктивні процеси в економіці держави. У зв’язку 
з цим питання підвищення конкурентоспроможнос-
ті національної економіки для України як основного 
чинника забезпечення належного рівня економічної 
та національної безпеки є одним з найактуальні-
ших. Дієвим механізмом епохи глобалізації є гнуч-
кі об’єднання суб’єктів господарської діяльності для 
досягнення і посилення конкретного господарського 
ефекту. Такими об’єднаннями є мережеві структури 
кластерного типу. Виникнення мережевих структур 
відбувається еволюційно, що потребує тривалого пері-
оду часу, але й може бути прискорене активною під-
тримкою держави за допомогою дієвих інструментів 
і регуляторів економічного характеру, здатних забез-
печити реалізацію визначених орієнтирів державної 
структурної політики. Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Загальні концептуальні уявлення про 
мережеві структури та теоретико-методологічні осно-
ви впливу держави на їхні формування закладені у 
фундаментальних роботах вітчизняних та зарубіж-
них учених, серед яких: А.М. Асаул, В.М. Война-
ренко, В.М. Геєць, В.І. Захарченко, А. Єрмішина,  
Р.В. Кузьменко, С.І. Соколенко, В.П. Третяк, Г.Р. Ха-
саєв, Дж. Бакаттіні, Е. Бергман, М. Енрайт, Р. Коуз, 
А. Маршал, М. Портер, П. Морозіні, К. Кетелс,  
Дж. Харріс, М. Фельдман, Е. Фезер тощо.

Постановка завдання. Становлення мережевих 
структур як форм самоорганізації та механізму 
державного й ринкового регулювання обумовлює 
появу нових можливостей для глобалізації під-

приємницької діяльності, активізації нових форм 
економічних відносин, що сприяють ефективному 
управлінню, більш точному прогнозуванню еконо-
мічної кон’юнктури, ефективному функціонуванню 
національного господарства. Проте окремі питання 
щодо державних механізмів формування мережевих 
структур у процесі трансформації національного гос-
подарства і його адаптації до існуючих умов є акту-
альними та потребують подальшого вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Клас-
терний підхід у формуванні стратегії конкуренто-
спроможності країн в умовах сучасної світової еко-
номіки займає одне із провідних місць. Головна 
відмінність мережевої структури кластерного типу 
(МСКТ) від територіально-виробничого комплексу, 
що як одна із форм організації промисловості на регі-
ональному рівні мала місце в колишньому СРСР, по-
лягає в тому, що, враховуючи принципи ринкового 
механізму, вона може бути ефективною тільки коли 
створюється з ініціативи знизу, коли самі підприєм-
ства для підвищення своєї конкурентоспроможності 
приходять до усвідомлення необхідності об’єднання 
в мережеву структуру.

Кластерний підхід здатний принципово змінити 
сутність державної структурної політики. У цьому 
випадку зусилля Уряду мають бути спрямовані не на 
підтримку окремих підприємств і галузей, а на ство-
рення інституціональних умов для розвитку взаємо-
відносин між постачальниками і споживачами, між 
кінцевими споживачами і виробниками, між самими 
виробниками й урядовими інститутами і т. ін. Про-
те зазначене вимагає зміни організаційної структури 
державного управління, зміни ментальності, розбу-
дови системи моніторингу інформації про стан справ 
в економіці на рівні окремих ринків і компаній.

Для того щоб на основі наукових практик нові 
технологічні рішення могли б переноситися з одних 
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галузей промислового виробництва в інші, мають 
бути підготовлені спеціальні платформи, що забез-
печують подібне перенесення. З побудовою подібних 
платформ і пов’язане формування кластерів, оскіль-
ки на основі подібних платформ передбачається 
з’єднувати разом фундаментальну практико-орієн-
товану науку, проектно-конструкторські розробки й 
нові високотехнологічні виробництва [8, с. 3].

В сучасних умовах державне стимулювання ство-
рення інноваційних мережевих структур господарю-
вання має бути суттєвим фактором зміцнення кон-
курентоздатності національної економіки й тому до 
процесу їх формування, крім ринкових механізмів 
(конкуренція, попит, пропозиція, ціна), включаються 
і певні державні важелі регулювання. Попри зроста-
ючий інтерес до нових інноваційних шляхів пошуку 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції, а також здійснену низку заходів, спрямо-
ваних на підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки України, її окремих регіонів 
та сфер економічної діяльності, мережеві структури 
кластерного типу в Україні ще не є розвиненою фор-
мою [10, с. 11-13]. До сьогодні в українському еко-
номічному просторі офіційно не зафіксовано жодної 
мережі кластерного типу, але поступово виникає так 
званий спеціалізований відгук на потреби об’єднання 
і деякі групи підприємств існують, певним чином вза-
ємодіють і неформально можуть розглядатися як пев-
ні попередники кластерного типу господарювання.

Розробка оптимальної моделі національних клас-
терів для України – це здебільшого розробка і реалі-
зація заходів підтримки регіональних інноваційних 
малих підприємств, здатних генерувати ідеї і на тих 
або інших умовах, пропонувати підприємствам (ін-
весторам) – лідерам не тільки свою продукцію, ви-
готовлену за західними зразками, а й свої інновацій-
ні розробки. Більшість вчених [5, с. 109; 6, с. 46; 7, 
с. 12; 9, с. 155; 10, с. 1-13; 12, с. 56] сьогодні напо-
легливо заявляють про необхідність реальної (а не 
декларативної) участі держави у формуванні клас-
терної організації економічної діяльності із залучен-
ням нових «інститутів розвитку» (стабілізаційного та 
інвестиційного фондів, наукових центрів, особливих 
економічних зон) для створення відсутніх елементів 
(перш за все інфраструктурних) для повноцінного іс-
нування кластерів. Важливо, щоб кластери сприй-
мались як мережеві структури, які не зливаються в 
єдине утворення, а співпрацюють в межах спільної 
стратегії розвитку. Для того, щоб створювати і роз-
вивати МСКТ, потрібна активна державна кластерна 
політика, здатна перетворитися на інструмент розбу-
дови економіки країни [14, с. 232; 15, с. 2].

М. Енрайт запропонував розглядати чотири типи 
кластерної політики, що відрізняються способами її 
здійснення: 1) каталітична кластерна політика – при 
цьому уряд зводить зацікавлені сторони (наприклад, 
приватні компанії та дослідницькі фірми) і надає їм 
невелику фінансову підтримку; 2) підтримуюча – у 
цьому випадку каталітична політика доповнюється 
значними інвестиціями в інфраструктуру і різні важ-
ливі сфери (освіта, професійне навчання, маркетинг 
та ін.), що створюють сприятливе середовище для по-
яви і розвитку кластерів; 3) директивна кластерна 
політика, що передбачає впливові дії держави в рам-
ках програм трансформації економіки регіону шля-
хом створення кластерів; 4) інтервенціоналістська – 
коли уряд активно формує спеціалізацію кластерів 
за допомогою трансфертів, субсидій, стимуляторів і 
обмежувачів, а також контролює діяльність класте-
рів [16, с. 198].

Означене підводить до судження про те, що в укра-
їнських умовах можливе використання всіх чотирьох 
названих типів державної кластерної політики з до-
мінуючими акцентами і відповідно зі специфічними 
особливостями (структурою, рівнем спеціалізації і 
станом) економіки того чи іншого регіону.

Враховуючи те, що держава не має великого на-
бору політичних інструментів, можемо зробити ви-
сновок, що найкращою кластерною політикою уряду 
буде політика, що не заважатиме природному про-
цесу формування МСКТ. Держава та місцеві регіо-
нальні органи влади повинні сконцентрувати свої зу-
силля саме на підтримці МСКТ: зниження податків, 
спрощення норми регулювання при створенні нових 
підприємств, стимулювання інвестицій, страхування 
можливих ризиків, сприяння розвитку зв’язків з на-
уковими закладами, надання незначних субсидій, за-
лучення інвесторів тощо.

На заваді ефективному впровадженню страте-
гії розвитку МСКТ є брак фахівців, за відсутності 
яких стратегії кластерного розвитку не впроваджу-
ються. Тобто слід зауважити, що механізм форму-
вання МСКТ в Україні залежить окрім усього іншого 
від критичної маси фахівців та юридичних осіб, що 
будуть плідно працювати над формуванням та роз-
витком даних мереж. Від рівня їхньої кваліфікації 
залежить успіх як окремо взятих МСКТ, так і потен-
ціал формування кластерів в Україні загалом.

З точки зору чинного законодавства України 
кластери підпадають під класифікацію «інновацій-
на структура». Порядок створення і функціонуван-
ня інноваційних структур регламентується постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 року 
№ 549 «Про затвердження Положення про порядок 
створення і функціонування технопарків і інновацій-
них структур інших типів» (далі – Порядок). Від-
повідно до абзацу першого пункту 2 Порядку «Ін-
новаційна структура – це юридична особа будь-якої 
організаційно-правової форми, яка створена відпо-
відно до законодавства (вид А), або група юридичних 
осіб, яка діє на основі договору про спільну діяль-
ність без створення юридичної особи і без об’єднання 
вкладів її учасників (вид Б), з визначеними галуззю 
діяльності і типом функціонування, орієнтованими 
на створення і впровадження наукомісткої конкурен-
тоздатної продукції» [3, с. 1].

Організаційне і методичне забезпечення створен-
ня і функціонування інноваційних структур здій-
снюється Комісією з організації діяльності техноло-
гічних парків і інноваційних структур інших типів 
(далі – Комісія), положення про яку затверджене по-
становою Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 
року № 1219 «Про затвердження Положення про Ко-
місію з організації діяльності технологічних парків і 
інноваційних структур інших типів».

Відповідно до пункту 4 Порядку ініціаторами 
створення інноваційної структури можуть бути цен-
тральні і місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, організації 
і установи незалежно від форм власності.

Для реалізації створення МСКТ за запропонова-
ним сценарієм необхідно здійснити наступні кроки:

1. Визначити ініціативну групу відносно створен-
ня МСКТ і її Учасників.

2. Розробити і ствердити Комісією проекти про-
грамних документів відносно діяльності МСКТ:

- концепцію функціонування МСКТ;
- стратегію інноваційного розвитку галузі;
- основні інноваційні продукти (товари, види по-

слуги);
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- інформація про учасників інноваційної МСКТ;
- бізнес-плани відносно створення і масового ви-

робництва конкретних видів інноваційної продукції.
3. При необхідності отримати в установленому по-

рядку свідоцтво про реєстрацію МСКТ як інновацій-
ної структури.

У інших актах вітчизняного законодавства не іс-
нує визначення поняття «кластер» та його похідних, 
особливостей створення і функціонування. Зокрема, 
у Господарському Кодексі України відсутнє поняття 
«кластер» чи «мережева структура» як територіальне 
об’єднання підприємств. Розробленими, але не затвер-
дженими залишаються проекти нормативно-правових 
актів щодо формування засад державної політики у 
сфері кластеризації економіки, такі як «Концепція 
створення кластерів в Україні» (Міністерство еко-
номіки України, 2008 р.) [13, с. 2], «Національна 
стратегія формування та розвитку транскордонних 
кластерів» (Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України, 2009 р.) [11, с. 68 – 71].

Водночас, підтримка розвитку МСКТ має бути од-
ним з пріоритетів державної економічної політики 
[1; 2; 3; 4, с. 8]. Розвиток МСКТ визнано одним із 
найважливіших напрямів у стратегіях розвитку бага-
тьох регіонів, зокрема: відсутність нормативно-пра-
вового регламентування створення кластерної органі-
зації виробництва, визнання кластерного об’єднання 
як самоврядного господарського об’єднання підпри-
ємств унеможливлює поширення на нього існуючих 
та розробки нових, спеціалізованих програм держав-
ної підтримки.

При кластерному підході суттєво змінюється 
державна політика – від державних інституцій очі-
кується підтримка не самих підприємств, а вплив 
на взаємовідносини між усіма ланками мережевих 
структур. Відбуваються значні зміни в апараті управ-
ління держави, в місцевих органах влади. Розвиток 
інфраструктури підтримки МСКТ має два шляхи: 
формування допоміжних та обслуговуючих груп 
всередині МСКТ та розробка механізмів підтримки 
кластерних утворень на регіональному та державно-
му рівнях [5, с. 110].

На інституційному рівні факторами розвитку 
МСКТ можуть виступати: інформаційне забезпечен-
ня бізнесу, а також створення сильної законодавчої 
бази, всіляких норм та правил, що стосуються по-
літики кластеризації. Крім того, держава може ство-
рювати умови для формування платоспроможного 
попиту на продукцію мережевих структур шляхом 
державних закупівель та стимулювання політики 
експорту.

Методи державного регулювання змінюються в за-
лежності від стадій життєвого циклу МСКТ (табл. 1).

Для того, аби кластерна політика була дійсно 
ефективною, необхідно змінити тактику: держава по-
винна замінити планування та субсидіювання певних 
галузей на заохочення створення МСКТ в економіці 
в цілому. У науковій літературі такі зміни орієнти-
рів розцінюються як перехід від прямого державного 
впливу до побічного та від вертикальної політики до 
горизонтальної, хоча елементи кластерної політики 
можна зустріти у складі декількох категорій – у про-
мисловій політиці, у політиці заохочення інновацій 
та у політиці регіонального розвитку (наприклад, 
регіональні відомства перетворюють мережеві регіо-
нальні програми у кластерні ініціативи) [17, с. 219; 
18, с. 1142; 19, с. 198].

Таким чином, аби ухвалити заходи щодо підви-
щення конкурентоспроможності МСКТ, державі не-
обхідно визначити, які види економічної діяльності 

Таблиця 1
Методи державного регулювання розвитку МСКТ 

з урахуванням різних стадій життєвого циклу*

Стадія життєвого 
циклу МСКТ Методи державного регулювання

1. Прецеденти 
(первинні дії)

Просвіта та популяризація кластер-
ного підходу;активна підтримка ідеї 
формування мережевих структур.

2. Виникнення 
(початкові клас-
терні результати)

Забезпечення «Круглого столу» для 
конструктивного діалогу між майбут-
німи учасниками МСКТ; сприяння 
розвитку інфраструктури;залучення 
інвестицій;економічне стимулювання 
співпраці організацій і підприємств.

3. Розвиток (по-
вні кластерні 
ефекти)

Підтримка підприємництва; фінан-
сування інноваційних проектів; 
проведення спільних маркетингових 
досліджень; стимулювання експорту

4. Подальше 
зростання або 
трансформація 
або зникнення

Надання нових можливостей для 
інвестування; маркетингові дії; 
створення умов для диверсифікації 
виробництва.

*Джерело: розроблено автором

варто підтримати, а які відпустити на самостійне 
існування. Крім того, державні інвестиції в науко-
ву базу або субсидії на науково-дослідні розробки не 
можуть надаватись абсолютно усім кластерам, тобто, 
знову-таки державним органам потрібно здійснити 
вибір – або підтримка та стимулювання високотех-
нологічних кластерів, або політика, що направлена 
на збереження традиційного виробництва у низько-
технологічних кластерах.

Слід відзначити, що кластерна політика, як пра-
вило, характеризується наступними рисами:

– наголос робиться не на окремі підприємства, а 
на окреслені регіональні угруповання підприємств;

– основна увага приділяється не великому, а ма-
лому та середньому бізнесу;

– передбачається використовувати в основному 
внутрішні ресурси;

– виокремлення сильних сторін регіональної еко-
номіки;

– місцеві органи влади можуть бути посередни-
ками між підприємствами та науковими, освітніми, 
банківськими установами.

Політика створення державою мотиваційних 
механізмів для виникнення та розвитку кластерів 
зводиться до визначення лідерів серед високотехно-
логічних кластерів і підтримки традиційних низько-
технологічних кластерних об’єднань. Це пов’язано 
з тим, що держава не володіє такими знаннями та 
неспроможна розробити такі рішення, що є необ-
хідними для успішного функціонування кластерів. 
Навіть активна співпраця держави з різними інсти-
туціями щодо стимулювання розвитку кластерів не 
дала б жодних результатів – знову ж таки дається 
взнаки відсутність інформації, необхідної для визна-
чення оптимальної стратегії кластерної політики. 
В будь-якому місці та в будь-який час оптимальна 
структура промисловості може виникнути завдяки 
ринковим механізмам через спроби та помилки. В 
цілому держава не повинна втручатися в координа-
ційні функції ринку і не обмежувати ті форми, які 
приймає процес змін (рис. 1).

У зв’язку з цим, як свідчить світова практика, 
ініціаторами проведення кластерної політики мо-
жуть виступати як центральні органи управління, 
які проводять кластерну політику «зверху», так і 
регіональна влада або місцева спілка підприємців, 
що пропонують реалізацію програм стимулювання 
розвитку МСКТ «знизу-догори». Такі програми отри-
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мали назву «кластерна ініціатива», яка визначаєть-
ся як організована спроба збільшити темпи росту і 
конкурентоспроможність МСКТ на певній території, 
залучаючи до цього кластерні підприємства, державу 
та інституції.

З огляду на проведений аналіз інституційного 
забезпечення розвиток МСКТ лише в тому випадку 
можливо назвати сталим, коли ці структури воло-
діють здатністю ініціювати та створювати нові про-
екти, які можуть фінансуватися з різних джерел: 
кредитні інституції, державний або європейський 
бюджет, фонди прямої участі, тощо. На сьогодні в 
Україні частина створених МСКТ припиняє своє іс-
нування відразу після припинення фінансування 
первинного гранту. Основною причиною цієї пробле-
ми виступає відсутність програм підтримки розвитку 
мережевих структур на рівні держави. Це стосується 
не лише фінансової сторони питання, а ще й уне-
можливлює якісне створення та подання проектів на 
конкурсній основі.

Якщо керівники кластерних структур навчаться 
працювати з такими проектами на регіональному та 
державному рівні, то їм буде набагато легше співп-
рацювати та конкурувати на міжнаціональному та 
європейському рівні. У 2008 р. Кабінет Міністрів 
України напрацював проект постанови про залучен-
ня кластерного підходу до потреб розвитку економі-
ки країни.

Але до сьогодні в Україні не існує конкретних за-
тверджених програм з відповідним фінансуванням 
щодо підтримки розвитку МСКТ. Така ситуація упо-
вільнює та негативно впливає на мотивацію учасни-
ків МСКТ стосовно їх об’єднання і також вказує на 
бездієвість органів державної влади.

Формування кластерної політики в нашій країні 
приведе до збільшення кількості малих і середніх 
підприємств, дозволить притягнути прямі вітчизняні 
і іноземні інвестиції, дасть поштовх до прискореного 
розвитку інноваційного сектора економіки, відкриє 
можливості зростання несировинного і високотехно-
логічного експорту товарів і послуг, стимулюватиме 
соціально-економічний розвиток регіонів базування 
кластерів. Внаслідок розвитку цих процесів в держа-
ві створяться умови для збільшення долі населення, 
що відноситься до середнього класу. Здорове еконо-
мічне середовище може утворитися на ґрунті функ-
ціонування широкого прошарку малих мережевих 
структур, які спроможні стимулювати конкуренцію, 
сприяти стабільності суспільства, вирішенню питан-
ня створення робочих місць, насиченню ринку това-
рами та послугами.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи все вищевикладене, слід зауважити, що по-
зитивний ефект від створення мережевих структур 
кластерного типу отримують не тільки підприєм-
ства-учасники мережевих структур, а й національ-

Рис. 1. Державна політика сприяння створенню 
мережевих структур кластерного типу (МСКТ) в Україні*
*Джерело: розроблено автором
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Координаційні 
Закріплення за агенціями регіонального розвитку 
функції консолідації та координації взаємодії учасників 
регіональних кластерних ініціатив

Інформаційно-консультативні 
а) створення інформаційного web-сайту з метою 
моніторингу та поширенню інформації в регіоні 
про:діючі МСКТ, кластері ініціативи, в тому числі 
транскордонні та міжрегіональні, діючі міжнародні 
програми підтримки кластерних ініціатив;
б) на регіональному рівні функцію консультативно-
інформаційної та методичної підтримки кластерних 
проектів має бути покладено на місцеві науково-
дослідні установи

Інституціональні 
а) розробка систем пільг та преференцій для 
підприємств-учасників МСКТ;
б) сприяння розвитку промислових та наукових парків 
на ринкових засадах як інфраструктури для розвитку 
МСКТ

Кадрові 
а) введення в учбових планах вищих учбових закладах 
спеціальних освітніх програм з питань розвитку МСКТ 
та реалізації кластерної політики;
б) організація курсів навчання кластерним технологіям

Чинники Реалізація дій щодо сприяння
створенню МСКТ

Економічні 
а) розробити кодекс поведінки учасників МСКТ;
б) законодавчо закріпити баланс інтересів учасників 
конкурсних відносин в умовах реалізації кластерної 
політики
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на економіка в цілому у вигляді соціально значимих 
зрушень: підвищення зайнятості трудового населен-
ня та попиту на кваліфіковані кадри; сприянні роз-
витку суміжних галузей економіки та ринкової інф-
раструктури; наповненню місцевого та державного 
бюджетів; задоволенню попиту населення якісними 
товарами та послугами тощо.

На існуючому етапі розвитку та функціонування 
мережевих структур кластерного типу в Україні най-
більш прийнятною та дієвою буде державна кластер-
на політика, як напрям активної структурної політи-
ки, що включає ідентифікацію мережевих структур 
кластерного типу, визначення широти діяльності 
фірм-учасників, створення державних установ, які 
будуть активно підтримувати розвиток кластерного 
об’єднання, а також розробка плану дій на регіональ-
ному та місцевому рівнях, що включають політику 
підтримки мережевих структур кластерного типу у 
загальному розвитку держави.
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Постановка проблеми. Дослідження щодо іннова-
ційного розвитку промислових підприємств присвя-
чені здебільшого розгляду через призму зовнішніх 
збурюючих впливів – державних та регіональних 
програмам розвитку, стимулюючі й мотиваційні за-
ходи (спеціальний режим оподаткування, дотації, 
інвестиційні механізми, формування регіональної 
кластерної політики формуванню національної та 
регіональної інноваційної системи, інноваційної інф-
раструктури і т. ін.). Безпосередньо підприємство 
у зазначених аспектах визначається як об’єкт, на 
який спрямована опосередкована управлінська дія. 
На наш погляд, підприємство має розглядатися як 
основний суб’єкт впровадження та реалізації іннова-
ційних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логічні положення саморозвитку та самоорганізації 
сформовано науковими школами [7; 9; 10-14]. Пи-
тання інноваційного саморозвитку та самоорганізації 
розглядаються у працях [5; 6; 8]. Однак розгляд да-
ної проблематики потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є узагальнен-
ня та конкретизація науково-методологічних підхо-
дів до саморозвитку і самоорганізації підприємства, 
виокремлення їх квінтесенції для формування тео-
ретичного підґрунтя інноваційного саморозвитку і 
самоорганізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Само-
організація як термін трактується як процес, під час 
якого створюється, відтворюється або удосконалю-
ється організація складної динамічної системи [1, 
с. 544]. Б.Н. Пановкіна в поняття системи, що само-
організується, вкладає спроможність системи постій-
но підтримувати свою якісну визначеність, а також 
здійснювати цілеспрямоване, програмне функціо-
нування і саморозвиток, самовдосконалення (в кон-

тексті видозміни своїх програм та способів функці-
онування) [2]. Згідно з дослідженнями науковців, 
система, що самоорганізується, є мережею, що скла-
дається з множини пов’язаних між собою елементів, 
яка самостійно під впливом зовнішнього середовища 
та внутрішніх мікростанів системи на основі накопи-
ченого досвіду підвищує ступінь своєї організації з 
метою покращення функціонування системи та реа-
лізації закладених в ній функціональних можливос-
тей [3]. З огляду на зазначене, ключовими характе-
ристиками поняття самоорганізації є відтворення, 
спроможність до саморозвитку, покращення функці-
онування системи. У ракурсі таких характеристик 
інноваційна спрямованість самоорганізації має по-
лягати у розширеному відтворенні, здатності до са-
монавчання, інноваційній адаптивності. Інноваційна 
самоорганізація є інструментом інноваційного функ-
ціонування і реалізується через взаємодію підсистем 
та елементів внутрішнього активного середовища 
підприємства. Зовнішні збурюючі вливи при цьо-
му не сприймаються як активатори до дії, а мають 
трансформуватись через самоорганізаційні процеси 
для отримання на виході позитивних ефектів. Само-
організацію на інноваційній основі доцільно позиціо-
нувати з точки зору новітніх підходів до управління 
та механізмів внутрішньоорганізаційної взаємодії 
інноваційної інфраструктури, інноваційної системи 
підприємства, персоналу як носіїв інтелектуального 
ресурсу, техніко-технологічної підсистеми, креатив-
ного управління і т. ін.

О.А. Новікова визначає, що саморозвиток харак-
теризує процес, спрямований на досягнення визна-
чених цілей, що сприяє переходу на новий рівень 
функціонування [4, с. 66]. Н.Б. Аркатов інноваційну 
організацію, що саморозвивається, визначає як ор-
ганізацію, що спроможна самостійно відтворювати 
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організованості нової якості, які характеризуються 
особливою цілісністю, що забезпечує її стійку конку-
рентну перевагу та стратегічну готовність адекватно 
і своєчасно реагувати на виклики ринку [5, с. 25], а 
інноваційність саморозвитку організації підкреслює 
вищий рівень організації як наявність спроможності 
здійснювати інновації як середовища саморозвитку 
суб’єкта управління, нелінійність актів переходу з 
одного рівня організаційного розвитку (зрілості) на 
більш високий, пов’язаний з «творчим руйнуван-
ням» попередніх організаційних основ [6, с. 745]. 
Реалізація інноваційного саморозвитку підприємства 
потребує формування передумов переходу на вищий 
рівень зрілості організації та наявності комплексу 
організаційно-економічних основ: філософії, ідеоло-
гії та політики інноваційного управління, спрямо-
ваності на випереджальний розвиток, використання 
інноваційних управлінських методів та підходів до 
інноваційної адаптивності, комунікативної взаємодії 
як підсистем підприємства так і середовищ функці-
онування, розгляд організації як системи, що пере-
буває у динамічному стані не тільки під впливом зо-
внішнього середовища, але й внутрішніх процесів, 
що в свою чергу впливає на безпосереднє і опосеред-
коване зовнішнє середовище (як на клієнтів, поста-
чальників тощо, так і на загальні економічні проце-
си – реалізація економічної політики корпораціями, 
холдингами, фінансово-промисловими групами).

Для визначення теоретичного підґрунтя інновацій-
ної самоорганізації та саморозвитку розглянемо кон-
цепції та теорії предметом наукових положень яких є 
дана проблематика (табл.1). Синергетична концепція 
самоорганізації базується на розгляді процесів орга-
нізації та самоорганізації, де останні можуть вклю-

чатись у попередні процеси. Зокрема, системою, що 
самоорганізується, вважається така, яка без специ-
фічного впливу ззовні набуває певної просторової, 
часової або функціональної структури, під специ-
фічними зовнішніми впливами розуміються такі, що 
нав’язують системі структуру або функціонування, 
у разі систем, що самоорганізовуються, – зовнішній 
вплив має неспецифічну дію [7, с. 28-29]. Як зазна-
чають дослідники цієї концепції – В.В. Прохорова,  
С.А. Мушнікова, процеси самоорганізації відбувають-
ся в середовищі поряд з іншими процесами та можуть 
в окремі фази функціонування системи як переважа-
ти над останніми – прогрес, так і уступати їм – регрес 
[8, с. 139]. Тобто, згідно з розглядуваною концепці-
єю у випадку акумуляції процесів самоорганізації, 
їх активності підприємство набуває спроможності до 
розвитку. Зазначена концепція також визначає ди-
намічність елементів середовища, у якому функціо-
нує підприємство, передбачає їх взаємодію та вплив 
на саму організацію, а безпосередньо самоорганізація 
визначається властивостями, що притаманні саме цій 
організації. З точки зору синергетичного підходу, реа-
лізація інноваційної самоорганізації та саморозвитку 
спроможна забезпечити інноваційно орієнтовані про-
цеси в підсистемах, які не належать до інноваційного 
середовища підприємства.

Відкритість підприємства як динамічної системи 
також притаманна концепції «відкритих інновацій». 
За інноваційної відкритості рішення щодо іннова-
цій приймаються на колегіальній основі комерційно 
зацікавленими сторонами, а партнерські відносини 
протягом інноваційного процесу здійснюються на за-
садах самоорганізації та агентської взаємодії, учас-
никами є суб’єкти як зовнішнього так і внутрішньо-

Таблиця 1
Наукове підґрунтя інноваційного саморозвитку та самоорганізації в теоріях та концепціях

Квінтесенції на-
укових підходів

Наукові теорії та концепції 

Синергетична концепція 
самоорганізації 

(Г. Хакен, І.Р. Пригожин, 
В.І. Арнольд, М.М. Моісєєв)

Концепція організації, 
що навчається 

(П. Сенге, М. Гилл, 
М. Диксон, М. Педлер)

Менеджмент 2.0 
(Г. Хемел)

Теорія «2С систем» 
(А.В. Молодчик, 
Н.Ю. Бухвалов, 

С.В. Комаров, К.С. Пус-
товойт, І.В. Елохова)

Концептуальне 
поле

Організаційна взаємо-
дія. Взаємодія елементів 
середовища функціону-
вання організації. По-
стійний обмін знаннями. 
Використання підходів 
самоуправління поряд з 
традиційною управлін-
ською системою.

Взаємодія з середови-
щем для формування 
нових здатностей. 
Випереджальне на-
вчання.

Зміна філософії управ-
ління, відмова від ієрар-
хії, спільний з керова-
ною системою розвиток 
організації.

Зміна традиційних 
принципів управлін-
ня. Саморозвиток че-
рез самоорганізацію.

Фокус самоорга-
нізації 

Ґрунтування на не-
класичних моделях 
організації: біологічній, 
гетерархічній і т.ін. 
Агенто-орієнтований 
підхід

Самостійне автоном-
не функціонування в 
нестабільних умовах 
завдяки набутим здат-
ностям

Залучення до управління 
та врахування інтересів 
працівників. Виокрем-
лення людського чинни-
ка у самоорганізації

Взаємодія персоналу 
та керівництва, актив-
ні внутрішні функціо-
нальні зв’язки.

Фокус самороз-
витку

Формування структуру 
нової якості. Розвиток 
через точку біфуркації. 
Еволюційний розвиток. 
Перевага процесів само-
організації над іншими 
процесами.

Випереджальний роз-
виток на базі прогре-
сивного стратегування 
та набутих конкурент-
них переваг.

Зміна мети діяльності 
підприємства з отри-
мання прибутку на інші 
результати, які забезпе-
чать її перехід на новий 
якісний рівень. Надання 
значущості процесу до-
сягнення мети.

Трансформаційний 
стрибок до бажаного 
перспективного бачен-
ня організації.

Застосування 
положень як на-
укових передумов 
інноваційного 
саморозвитку та 
самоорганізації

Формування здатностей і 
набуття властивостей до 
саморозвитку та само-
організації, притаманних 
певному підприємству, 
самоуправління та 
самоорганізація агентів 
в межах інноваційної 
системи підприємства.

Розгляд саморозвит-
ку та самоорганізації 
крізь призму креатив-
ного й інноваційного 
суспільства як вищої 
стадії розвитку еконо-
міки.

Забезпечення процесу-
альної динаміки через 
новації та нововведен-
ня для забезпечення 
синергетичного ефекту у 
напрямку кумулятивного 
зростання і продукуван-
ня інновацій.

Формування умов 
функціональної вза-
ємодії підсистем і 
суб’єктів в інновацій-
ному середовищі під-
приємства, реалізація 
саморозвитку через 
інноваційно орієнто-
вану самоорганізацію



154 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

го середовища підприємства. Така взаємодія носить 
комплексний характер, предметом якої є ресурси 
та потенціал як підприємства ініціатора та інших 
суб’єктів інноваційної відкритості системи.

Концепцію організації, що самонавчається, та-
кож доцільно розглядати в контексті інноваційного 
саморозвитку та самоорганізації. Згідно з нею, ор-
ганізацією формується новий досвід в процесі вза-
ємодії організації з середовищем, до основних ознак 
підприємств, що самонавчаються належить і спро-
можність організаційної структури до автономного 
функціонування в швидкозмінному середовищі за-
вдяки корпоративному досвіду, оперативному сприй-
няттю змін та використанню прогностичних стра-
тегій [9]. Стадія розвитку економіки – економіка 
знань, відповідно сучасним науковим дослідженням, 
змінюється на «креативне або інноваційне» суспіль-
ство, тобто відбувається переорієнтація з ресурсного 
підходу, за якого знання є ресурсним забезпеченням, 
до продуктивного – використання сформованих ідей 
та розроблених інновацій, що можуть бути втілені та 
комерціалізовані. 

Враховуючи нестабільність зовнішнього серед-
овища, прояв в ньому ознак турбулентності зорієн-
тувало науковий світ на пошук нових підходів до 
розвитку організацій, який акумулювався в теорії 
«2С-систем». Відповідно досліджень С.В. Комарова, 
теорія «2С-систем» – це концепція побудови системи 
управління організації та усвідомленого управління 
процесами її розвитку завдяки використанню її вну-
трішнього динамічного потенціалу [10]. Дослідники 
теорії «2С-систем» С.В. Комаров, А.В. Молодчик в 
розуміння 2С організації включають організаційно-
мотиваційній механізми та процеси змін в органі-
зації, що відбуваються за ініціативою знизу в поєд-
нанні з ініціативою зверху. Крім цього змінюються 
принципи управління з традиційних: спеціалізація, 
стандартизація, планування,контроль, ієрархія, ви-
нагорода на різноманітність, ініціатива та адаптація, 
гнучкий розподіл влади, делегування влади, вну-
трішні мотиви [11, с. 199]. Розвиток має розумітися 
як саморозвиток за умови того, що джерелом змін 
є не зовнішні, а внутрішні причини [12]. Під само-
розвитком розуміється певне представлення розви-
тку деякого об’єкту, яке обумовлене внутрішніми 
зв’язками. Категорія «самоорганізація» означає фор-
мування таких внутрішніх функціональних зв’язків, 
які обумовлюють ґенезу об’єкта, тобто процес його 
розвитку (саморозвитку) [12]. М.А. Молодчик само-
розвиток визначає як трансфомаційний стрибок до 
бажаного бачення компанії, що включає тактичні 
процеси самоорганізації і визначає результати стра-
тегічного управління компанією, а самоорганізацію 
– внутрішні трансформаційні процеси компанії, що 
виникають без втручання ззовні, що забезпечують 
ефективне управління тактичними змінами в ком-
панії [13]. Таким чином 2С організації – це органі-
зації, що функціонують та розвиваються на основі 
внутрішнього потенціалу, активної взаємодії пер-
соналу та керівництва компанії в умовах інтеграції 
саморозвитку та самоорганізації на методологічному 
та практичному рівнях. Ядром розвитку організації 
вважається поєднання самоорганізації та самороз-
витку. В межах положень теорії «2С-систем» органі-
зація, що самоорганізується на засадах інноватики, є 
спроможною до інноваційного саморозвитку.

Зміна парадигм управління обґрунтована новими 
умовами функціонування підприємств, що харак-
теризуються як динамічні. Серед новітніх підходів 
до управління доцільно виділити програму «Ме-

неджмент 2.0», автором якої є Г. Хемел [14], який 
зазначає, що компанії, які побудовані на теоріях 
управління минулого століття, розроблених під час 
промислових революцій, вже приречені. Порівняно 
з моделлю «Менеджмент 1.0», «Менеджмент 2.0» 
в ланцюгу моделі «організація-людина-прибуток» 
остання ланка «прибуток» замінюється на «вплив», 
відповідно до підходу Г. Хемела, а за уточненням В. 
Смірнова, саме «ривком», «перемогою» [15], тобто 
прибуток є другорядним під час використання моде-
лі «Менеджмент 2.0». Крім цього, «перемога» може 
означати, що компанія створює продукт, якого немає 
у конкурентів, або виробляє його швидше, дешевше 
і т. ін. [15] Така першочерговість перемоги змінює 
мету діяльності підприємства, де на перший план 
виходять цілі: забезпечення конкурентних переваг, 
залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення еко-
номічної стійкості, стійкого розвитку підвищення 
вартості підприємств і т. ін. В кінцеву мету заклада-
ється не просто результат, але й процеси досягнення 
цих результатів через внутрішні процеси їх досяг-
нення. З точки зору інноваційного саморозвитку та 
самоорганізації, ці процеси мають здійснюватися че-
рез новації та нововведення в підсистеми підприєм-
ства, що завдяки синергетичному ефекту спроможні 
забезпечити кумулятивне зростання і продукування 
інновацій. Крім зазначеного, слід звернути увагу, що 
в концепції «Менеджмент 2.0» закладено зниження 
ієрархічної підпорядкованості діяльності організації, 
де на перший план замість впливу керованої система 
на керуючу через директиви виходить формування 
середовища діяльності в середині організації, взаємо-
дія між суб’єктами якого забезпечує її функціону-
вання.

Висновки з проведеного дослідження. В руслі 
сучасних наукових досліджень теорії управління та 
концепцій менеджменту актуалізуються питання 
формування методологічних основ саморозвитку та 
самоорганізації, що в контексті інноваційного зрос-
тання промислових підприємств набуває особливого 
значення. Основними положеннями, адаптованими 
до використання у формуванні наукових передумов 
інноваційного саморозвитку та самоорганізації, слід 
вважати: формування здатностей і набуття власти-
востей до саморозвитку та самоорганізації, прита-
манних певному підприємству, самоуправління та 
самоорганізація агентів в межах інноваційної систе-
ми підприємства; розгляд саморозвитку та самоор-
ганізації через призму креативного й інноваційно-
го суспільства як вищої стадії розвитку економіки; 
забезпечення процесуальної динаміки через новації 
та нововведення для забезпечення синергетичного 
ефекту для кумулятивного зростання і продукування 
інновацій; формування умов функціональної взаємо-
дії підсистем і суб’єктів в інноваційному середовищі 
підприємства, реалізація саморозвитку через іннова-
ційно орієнтовану самоорганізацію.
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Defined methods and tools for institutional impact on nonlinear periodic fluctuations of the economy. Considered the mechanisms of 
fiscal, monetary, financial countercyclical policy. Substantiated the necessity to improve institutional policy of countercyclical regulation 
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Гайдей Д.О. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АНТИЦИКЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Визначено методи та інструменти інституційного впливу на нелінійні періодичні коливання економіки. Розглянуто механізми 

фіскального, монетарного, фінансового антициклічного регулювання. Обгрунтовано необхідність удосконалення інституційної 
політики антициклічного регулювання в умовах глобальних трансформацій економічного розвитку. 

Ключові слова: економічний цикл, монетарна політика, фіскальна політика, криза, коливання економіки.

Гайдей Д.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ

Определены методы и инструменты институционального влияния на нелинейные периодические колебания экономики. 
Рассмотрены механизмы фискального, монетарного, финансового антициклического регулирования. Обоснована необходи-
мость усовершенствования институциональной политики антициклического регулирования в условиях глобальных трансфор-
маций экономического развития. 

Ключевые слова: экономический цикл, монетарная политика, фискальная политика, кризис, колебания экономики.

Statement of the problem. According to the Na-
tional Bureau of Economic Research, there have been 
11 business cycles from 1945 to 2009, with the average 
length of a cycle lasting about 69 months, or a little 
less than six years. The average expansion during this 
period has lasted 58.4 months, while the average con-
traction has lasted only 11.1 months.

The implications of the sharp international eco-
nomic, financial and balance-of-payments cycles expe-
rienced by the global economic community since the 
1970s have highlighted the importance of institutional 
sector in the propagation of economic disturbances.

Analyses of latest studies and publications. The 
attempts to analyze the nature of business cycles rep-
resented in works of A. F. Burns, W. C. Mitchell, 
A. Sullivan, J. W. Forrester , A. Telecote and oth-

ers. The problems of counter-cyclical policy are widely 
analyzed in publications of the National Bureau of 
Economic Research (NBER), Organization of Econom-
ic Сo-operation and Development (OECD), Federal 
Reserve Bank of Chicago, Federal Reserve Bank of 
San-Francisco. But despite the intense attempts of 
economists to work out effective counter-cyclical poli-
cy mechanisms this question is still in need for scien-
tific consideration.

Unsolved aspects of the problem. Due to signifi-
cant variability of display areas, scope and duration of 
economic cycles there is consistent approach to under-
standing of the factors shaping cycles and the develop-
ments leading into the recent crisis, changes that have 
shaped room for manoeuvrs and the effectiveness of 
policy and, finally what is required to avoid and to cope 
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with large adverse shocks, which explains the need for 
further study of the issue.

The objective of the article is to investigate differ-
ent institutional approaches to the mechanism of coun-
tercyclical policy. 

Presentation of the basic materials. Severe econom-
ic fluctuations which had recently hit the entire world 
economy after relatively prosperous decades despite 
numerous institutional efforts to control them have 
recalled an interest to the theory of economic cycles.

The term economic cycle refers to economy-wide 
fluctuations in production or economic activity over 
several months or years. These fluctuations occur 
around a long-term growth trend, and typically in-
volve shifts over time between periods of relatively 
rapid economic growth (expansion or boom), and pe-
riods of relative stagnation or decline (contraction or 
recession) [1, 15].

These fluctuations in economic activity are usually 
measured by the growth rate of real gross domestic 
product and despite being recurrent they do not follow 
any strict harmonic pattern.

The widely accepted definition of business cycles 
refers to Arthur F. Burns’ and Wesley C. Mitchell’s 
definition: «Business cycles are a type of fluctuation 
found in the aggregate economic activity of nations 
that organize their work mainly in business enterpris-
es; a cycle consists of expansions occurring at about 
the same time in many economic activities, followed by 
similarly general recessions, contractions, and revivals 
which merge into the expansion phase of the next cy-
cle; in duration, business cycles vary from more than 
one year to ten or twelve years; they are not divisible 
into shorter cycles of similar characteristics with am-
plitudes approximating their own» [2, 8].

There are two widely acknowledged key character-
istics of the cycle. First, a large number of macroeco-
nomic variables appear to move together; i.e., there 
is a co-movement of economic series over the cycle. 
Second, fluctuations in economic activity exhibit per-
sistence; deviations from the average or trend level 
of activity are typically maintained for a considerable 
length of time. Taken together then, the business cy-
cle alternations between expansion and recession are 
fairly slow and are broadly diffused throughout the 
economy [3].

The recent economic and financial crisis has chal-
lenged some presumptions about the forces shaping 
economic cycles and the effectiveness of policy that had 
developed during last years. There is considerable in-
terest in devising government policies and institutions 
to influence prospects for economic growth and miti-
gate the distress associated with economic downturns. 
Proper evaluation of the benefits and costs of a given 
policy proposal requires knowledge of the determinants 
of growth and business cycles [4].

Fiscal policy can influence cyclical developments 
through the operation of the automatic stabilisers, dis-
cretionary policy and institutional settings.

Fiscal rules can help avoid the building up of debt 
and may lead to swifter consolidation of fiscal posi-
tions following a downturn. By assisting fiscal policy 
being counter-cyclical during the expansion phase of 
the cycle, they will also allow a stronger response to 
cope with large adverse shocks. But inappropriate fis-
cal rules can be destabilizing and fiscal rules may also 
lead to behavior aimed at respecting the letter but not 
the spirit of the rule. The ability of discretionary fiscal 
policy to affect economic activity following shocks de-
pends on how private agents react. 

Tools of 
fiscal 
policy 

Tax 
policies

Transfer 
payments

Government 
spending

Progressive 
taxation 
system

 

Figure 1. Basic tools of fiscal policy

Tax policies are an example of a discretionary 
counter-cyclical fiscal policy, meaning the government 
can choose whether to use tax policy to counter cycli-
cal changes in the economy. By lowering the tax rate, 
the government puts more money into the hands of 
consumers, thereby increasing demand for goods and 
services and encouraging business growth. By raising 
taxes, the government decreases the amount of money 
available to consumers, thereby reducing demand and 
helping to slow an expanding economy.

Another discretionary fiscal policy tool used by the 
government is government spending. The government is 
a significant consumer of goods and services from the 
private sector. To increase overall demand and stimu-
late the economy, the government can increase its lev-
els of spending. Similarly, to slow down the economy, 
the government can cut back on government spending.

Unemployment benefits are a form of transfer pay-
ment and an example of automatic counter-cyclical 
fiscal policy. Automatic policies, as opposed to discre-
tionary policies, take effect on their own, without the 
need for government action. When the economy is stag-
nating, more and more people will be out of work and 
collecting unemployment benefits. This money allows 
these consumers to make purchases they may not oth-
erwise have been able to make, meaning that recessions 
are softened.

A common kind of ongoing countercyclical policy 
is progressive taxation. This is a system in which the 
percentage of taxes on income increases with the rise 
of the economy. An increase in taxes tends to decrease 
demand, which helps to ensure that the rise in prosper-
ity will not be too dramatic. This policy can be applied 
to an entire population or to people at a certain income 
level.

Institutional aspects of fiscal policy are also import-
ant drivers of fiscal deficits. Fiscal policy in countries 
with dispersed political power is less influenced by the 
electoral cycle but tends to be more procyclical over the 
business cycle because political fragmentation can lead 
to poorer fiscal policy decisions. In addition, political 
dispersion and a lack of political consensus may act as 
a break for fiscal consolidation after elections.

Factors that can affect the effectiveness of coun-
tercyclical fiscal policy include timeliness, the scope 
of the policy, and the citizens’ reactions. If a policy is 
introduced too late, it can exacerbate the problem it is 
meant to remedy. When a fiscal policy is too dramatic 
or not bold enough, it can also destabilize the economy. 
In some cases, citizens may not react as desired. For 
example, while a significant tax refund may be meant 
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to stimulate the economy, there is the risk that citizens 
who are unnerved by the poor economy will save the 
money rather than increasing spending.

Monetary policy has been reactive to the cycle and 
countries with better inflation control can generally 
react more forcefully to cyclical developments. While 
monetary policy has largely responded to inflation and 
output developments there have been some large and 
persistent deviations. Estimated monetary policy re-
action functions suggest that the weight assigned to 
inflation and the output gap can differ significantly 
across countries. Usually interest rates react more than 
proportionally to changes in the inflation rate.

Differences in the size and completeness of financial 
markets can imply a different pass through from policy 
rates to market rates and will also lead to differences 
in consumption and investment smoothing. However, 
better developed financial markets may also mean that 
it is harder to rein in economic activity that is strongly 
influenced by asset price developments. Furthermore, 
greater financial integration and cross-border capital 
flows can influence long-term interest rates and imply 
different weights to transmission via the exchange rate 
as opposed to other transmission channels. When poli-
cy rates change, the determinants of financial market 
conditions such as long-term interest rates, credit con-
ditions, exchange rate movements and asset price-re-
lated wealth effects can offset or amplify the intended 
policy impulse.

Asset price developments provide a particular chal-
lenge for policymakers. Asset prices played an import-
ant role in the build up to the crisis, but containing 
them with monetary policy could entail large collat-
eral damage to activity and inflation. Besides the pre-
cautionary approach of avoiding an unnecessarily lax 
monetary policy stance that can stoke misalignments 
and considering a longer horizon for the inflation tar-
get, the incorporation of asset prices into the central 
bank’s mandate faces many problems. While detect-
ing the emergence of large asset price misalignments 
may be feasible, it remains difficult to identify them 
early and to predict turning points. Reacting to false 
alarms about turning points can imply large welfare 
costs, although there may be a case for leaning against 
the wind, if an asset price bubble is driven by a credit 
boom and prudential regulation is not judged to be suf-
ficiently robust.

Table 1
Potential channels through which monetary policy 

can affect the economy

Chanel Way of affection

The interest 
rate channel

changes in the nominal interest rate, in 
the presence of price stickiness, change 
the real short-term interest rate and 
thus can influence real long-term rates. 
Changes in real long-term interest rates 
will affect investment and consumption 
boosting or depressing aggregate de-
mand. The interest rate channel includes 
the effects of monetary policy on term 
premia through its communication and 
on risk premia through feedbacks from 
asset prices.

Credit channels:

The narrow 
bank lending 
channel

a change in monetary policy can prompt 
a change in deposits. This can influence 
the supply of bank credit if banks are 
required or wish to hold a fraction of 
reserves or if other funding sources are 
imperfect substitutes for deposits.

The bank capi-
tal channel

monetary policy can influence bank 
capital (either through profitability or 
the market valuation of bank assets) and 
therefore bank lending in the presence 
of capital adequacy requirements.

The bal-
ance-sheet 
channel

the presence of asymmetric information, 
adverse selection and moral hazard prob-
lems can inhibit lending. A rise in asset 
prices raises the available collateral and 
lenders will extend credit more easily 
when the clients have healthier balance 
sheets.

The exchange 
rate channel

with floating exchange rates and greater 
internationalisation of financial mar-
kets, a cut in interest rates can lead to a 
depreciation of the currency. A depre-
ciation will underpin net exports, thus 
boosting aggregate output and will also 
have effects on inflation and balance 
sheets.

Crisis of 2008-2008 years put into question the un-
derstanding of the impact of financial markets on the 
cycle and the cycle on financial markets.

A major aim of financial market regulation is to 
prevent financial instability and banking crises, which 
can lead to severe downturns. Banks and capital mar-
kets influence real activity and pro-cyclicality in finan-
cial markets can amplify cycles in the real economy.

Capital, provisioning, liquidity and maturity mis-
match in the banking sector can generate pro-cyclical 
behavior in credit supply for a number of reasons in-
cluding the regulatory setup, the nature of risk assess-
ment and the prevailing incentives to take risks. In the 
available empirical work, there is little consensus on the 
degree of pro-cyclicality of the banking system. Howev-
er, estimation results based on aggregate and bank-level 
micro datasets show a pronounced pro-cyclicality of the 
banking sector for most countries, even without taking 
into account the shadow banking system.

Recent international initiatives suggest ways to 
reduce the pro-cyclicality of the financial system by 
raising its shock absorption capacity, dealing with in-
centive problems and by adding an overarching mac-
ro-prudential layer to the supervision of the financial 
system.

A major aim of financial sector regulation is to 
prevent the failure of financial institutions that could 
destabilise the whole financial system and the econo-
my. Prudential regulatory measures are set to maintain 
sufficient levels of capital, liquidity and provisions for 
bad loans of individual institutions to cope with unex-
pected macroeconomic or more specific (regional or sec-
toral) shocks and to maintain confidence of the public 
vis-а-vis the system via deposit insurance schemes to 
avoid bank runs [5].

Structural policies are not primarily set to strength-
en the resilience of an economy, but they can directly 
and through their interaction with macroeconomic pol-
icies influence how shocks affect the economy. For ex-
ample, during a downturn unemployment benefits rise 
and tax revenues diminish, implying automatic fiscal 
stabilisation. While the automatic stabilisers have an 
important place, particularly with respect to demand 
shocks, the fiscal policy instruments that underpin 
them are usually designed in the first instance to cater 
for equity or efficiency objectives, with automatic sta-
bilisation arising as a side-benefit.

Other structural policies can influence the vulner-
ability of an economy to shocks. For example, reforms 
to housing and tax policies offer potential means to 
damp volatility. 
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Tax incentives supporting homeownership, in par-
ticular mortgage interest rate deductibility, tend to 
raise the leverage of households, making them more 
vulnerable to shocks. Property taxes that are linked to 
current house price valuations, on the other hand, have 
some potential to stabilise the housing market.

Tax policy that favours debt over equity financ-
ing provides incentives for increased leverage of firms 
making them and banks or other creditors more vulner-
able to shocks.

The macroeconomic role of the financial sector has 
been subject to a long-standing debate that, with the 
recent financial crises, has attracted new attention. A 
central topic is the financial sector’s contribution to-
ward the cyclical nature of innovation and growth in 
real sectors. There are two mechanisms that amplify 
fluctuations in innovation:

the skill channel;
the competition channel
The skill channel. When the diffusion of a new 

technology favors product development in a particular 
sector, financial firms enter the sector because they an-
ticipate higher funding volume and increased revenues. 
Since specialized financial firms have superior skills 
in project selection, they crowd out less skilled market 
participants.

The increase in skill on the investor side in turn 
accelerates innovation in the sector. On the other hand, 
when product development in a sector reaches a state 
of technological saturation, a corresponding decline 
in growth may be amplified by financial firms’ deci-
sions to stop paying attention to the sector, because 
specialization cost can no longer be amortized. Since 
the remaining investors in the financial market are less 
skilled in evaluating projects in the sector, the drop in 
growth is amplified.

In reality, innovative firms may not only be con-
strained by incentive problems between managers and 
investors, but also by a lack of investors who are suf-
ficiently knowledgeable to evaluate projects that build 
on a new technology. In sectors with new technologies, 
project evaluation is typically a difficult task since, by 
definition, no past data exist on inventions and their 
future impact. In order to estimate a project’s future 
cash flows, a financial firm has to exert effort to ac-
quire knowledge on the industry’s competitive environ-
ment, technological developments, consumer demand, 
and other aspects. The skill channel in the model cov-
ers this economic rationale. Time-varying technological 
conditions alter financial firms business opportunities 
and skill levels across sectors, which in turn feed back 
into real growth.

The competition channel. The model’s second prop-
agation channel, the competition channel, operates 
through an interaction between financial market com-
petition and patent races in product markets. Financial 
firms’ clients compete in patent races they strive to 
develop new products that displace current industry 
incumbents. vintages. Financial firms in turn compete 
in attracting clients with good prospects in product de-
velopment.

The temporary nature of financial firms’ compet-
itive advantages in access to new ventures generates 
market segmentation: Financial firms maximize the 
surplus the clientele they can currently attract gen-
erates, taking competing financial firms ‘future entry 
and funding decisions as given. 

New technologies give startups opportunities to 
enter existing industries, because they facilitate the 
development of new products that can displace those 

that current incumbents offer. When agents anticipate 
that opportunities for further product improvements 
based on a new technology are going to be exhaust-
ed in the near future, financial firms with access to 
the funding of these "last opportunities" increase their 
investment because clients that successfully develop 
the latest leading-edge product at that time will have 
a safer incumbency position with less competition in 
the future. These firms are most likely to weather the 
remaining time of rapid product turnover and to be-
come established incumbents once high-growth times 
are over. Through this mechanism, an anticipated end 
to improved technological and financial conditions can 
feed an investment boom just before the decline.

If financial firms and product developers were able 
to merge into one large conglomerate and eliminate 
competition, the described form of amplification would 
cease to exist. Similarly, if competitive advantages in 
the financial sector were not just temporary, but in-
stead, one financial firm had a perpetual competitive 
advantage, this financial firm could align

diverging interests. In this environment, competi-
tion has the potential to generate the described ampli-
fication effects.

So the skill channel operates through financial 
firms’ endogenous acquisition of sector-specific knowl-
edge. The competition channel originates in an in-
teraction between competition in the financial sector 
and patent races in product markets. The competition 
channel generates overinvestment in sectors with tem-
porarily improved technological conditions; excessive-
ly high growth in these sectors comes at the cost of 
lower growth in the economy as a whole. Procyclical 
variation in technological conditions is less subject to 
amplification because it induces less variation in the 
value of financial firms’ business opportunities across 
sectors [6].

Cycle of innovation reflects the growth of knowl-
edge in society: innovation is based on the knowledge 
base of a society and expands this knowledge base. Dif-
ferent types of innovation along the cycle of innovation 
are realized with different forms of entrepreneurship, 
which are constrained or enabled by different institu-
tions. One of the key roles of governments is to design, 
change or destruct institutions in order to improve wel-
fare in society.

The translation of scientific insights into the world 
of policy practice has several caveats.

First, the success of institutional design in the 
context of innovation policy remains uncertain due to 
unforeseen interdependencies and unintended side-ef-
fects. Bringing the nuances and contingencies in the 
effects of institutional change centre stage might con-
strain the adoption of these insights into the world of 
policy practice. 

The second caveat concerns the dangers of evidence 
based policy. Evidence based in social sciences means 
building on academic publications in social science 
fields. In contrast to for example the medicine field of 
research, replication research is not greatly valued in 
social sciences. There is a tendency to publish success 
studies thus undersampling failures or zero-effect out-
comes. This means that the social science knowledge 
base on the effects of institutions on entrepreneurship 
and innovation more broadly is not likely to be an un-
biased pool of insights for the design of institutions. In 
order to become a reliable pool of insights, social sci-
ences should become more like the medical sciences and 
emphasize replication studies (over time and different 
contexts) and to engage as scholars with the actors in-
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volved in order to uncover the ways in which institu-
tions affects their behavior [7].

In general, policies and institutions that reduce la-
bour and product market frictions may sharpen the ini-
tial impact of a shock but also reduce its persistence, 
by allowing faster reallocation, which can help speed 
the return to trend growth after a temporary shock or 
the adjustment to a permanent shock [8].

In economic downturns, countercyclical policies in-
crease government indebtedness, raising future debt 
service obligations. And these new expenditure com-
mitments must be financed by some mix of higher tax-
es, lower spending, and higher money growth in the 
future. Expectations of how future policies will adjust 
change current savings rates and can matter for the ef-
ficacy of countercyclical policies. Indeed, it is possible 
for responses to expected future policies to exacerbate 
and prolong recessions.

Countercyclical fiscal policies necessarily create dy-
namic links between current and future policies. Al-
though the ultimate response of the aggregate economy 
to countercyclical policies must include an intertempo-
ral dimension, many analyses break this intertemporal 
link and place the implications of expectations of fu-
ture policies in the background.

Macro policies affect both intratemporal and inter-
temporal margins. Three findings emerge:

• Through the expectations channel, countercycli-
cal policies may be counterproductive by creating a 
business cycle when there would be no cycle in the ab-
sence of countercyclical policies.

• Nontrivial fractions of variation in investment 
and velocity can be explained by variation in macro 
policies alone–without any nonpolicy sources of fluc-
tuation.

• Persistence in key macro variables can arise solely 
from expectations of policy.

These findings do not necessarily contradict the 
view that on net countercyclical policies have been ef-
fective. But given the counterproductive effects stem-
ming from expectations effects, countercyclical policies 
dampen the cycle, the intratemporal effects must be 

substantially more powerful than earlier studies have 
claimed [9].

Findings. An important conclusion from the severi-
ty of the recent recession is that policy in various areas 
will have to be more prudent during upswings and to 
build in greater safety margins to be able to react to 
large adverse shocks. Moreover, policy settings need to 
be reconfigured to damp unnecessary volatility, while 
they should facilitate necessary adjustment. Such a re-
configuration needs to take a broad view as macro and 
microeconomic policy settings both react to and influ-
ence the cycle and they are often inter-related.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
ЯК ОСНОВНОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

У даній статті розглядаються питання вдосконалення регулювання системи охорони здоров’я як основного інституту роз-
витку робочої сили. Автор зазначає, що показники, що характеризують сферу охорони здоров’я населення України, впродовж 
останнього десятиріччя мали негативну динаміку. Автор пропонує систематизувати в наступні блоки напрямки вдосконалення 
підвищення ефективності державного регулювання системи охорони здоров’я, а саме: політичні, організаційні, правові та еко-
номічні. Крім того, з метою збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров’я доречним є запровадження механізмів 
інноваційного фінансування.

Ключові слова: ефективність, державне регулювання, робоча сила, охорона здоров’я.

Грициняк О.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ОСНОВНОГО ИНСТИ-
ТУТА РАЗВИТИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования регулирования системы здравоохранения как основного ин-
ститута развития рабочей силы. Автор отмечает, что показатели, характеризующие сферу охраны здоровья населения Украины, 
на протяжении последнего десятилетия имели отрицательную динамику. Автор предлагает систематизировать в следующие 
блоки направления совершенствования повышения эффективности государственного регулирования системы здравоохране-
ния, а именно: политические, организационные, правовые и экономические. Кроме того, с целью увеличения объемов финанси-
рования здравоохранения уместно внедрение механизмов инновационного финансирования.
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Hrytsynyak O.I. IMPROVING THE REGULATION OF HEALTH CARE AS A BASIC INSTITUTION OF LABOR
This article focuses on improving the regulation of health care as a basic institution of labour. The author notes that the indicators 

that characterize the field of public health in the last decade, Ukraine had a negative trend. The author proposed to organize these blocks 
directions for improving the efficiency increase government regulation of health care, namely: political, institutional, legal and economic. 
In addition, in order to increase funding for health care appropriate to introduce mechanisms for innovative financing.

Keywords: efficiency, government regulation, labour, public health.

Постановка проблеми. Аналіз державного регу-
лювання відтворення робочої сили в умовах ринко-
вої трансформації економіки України засвідчив, що 
цей процес потребує значних змін в напрямку підви-
щення його ефективності. Адже від того, наскільки 
ефективно держава впливає на відтворення робочої 
сили, залежать як темпи економічного зростання, так 
і поступальний розвиток всього суспільства. Крім цьо-
го, вдосконалювати ефективність відтворення робочої 
сили необхідно з переоцінки державою поточних прі-
оритетів і цілей свого розвитку. Все це вимагає фор-
мування високої якості управлінського середовища і 
затвердження нового типу соціальної взаємодії, засно-
ваного на пріоритеті знань, інтелекту й рівня освіче-
ності громадян при безпосередній участі держави, біз-
несових структур та громадських організацій. Однією 
з ключових проблем підвищення ефективності дер-
жавного регулювання відтворення робочої сили є вдо-
сконалення регулювання системи охорони здоров’я як 
основного інституту розвитку робочої сили.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорети-
ко-методологічні й економіко-організаційні аспекти 
дослідження ефективності державного регулювання 
сфери охорони здоров’я та відтворення робочої сили 
розглянуто в працях наступних вчених: М. Білин-
ської, О. Виноградова, Л. Жаліло, Д. Карамишева, 
О. Кундицького, В. Лехана, Є. Лібанової, В. Рудого, 
Г. Слабкого та інших.

Постановка завдання. Основним завданням на-
укової статті є надання напрямків вдосконалення 
підвищення ефективності державного регулювання 
системи охорони здоров’я з метою вдосконалення 
відтворення робочої сили.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Здоров’я населення є одним із визначальних чинни-

ків розвитку робочої сили будь-якої країни, показ-
ником її благополуччя та індикатором проведення 
соціальних перетворень.

За даними наукових досліджень, вплив системи 
охорони здоров’я на зменшення загальної смертнос-
ті у віці до 75 років становить 23% у чоловіків і 
– 32% у жінок; а смертності від ішемічної хвороби 
серця – на 40-50% [1, с. 4]. Показники, що характе-
ризують сферу охорони здоров’я населення України, 
впродовж останнього десятиріччя мали негативну 
динаміку. Особливо це стосується групи людей пра-
цездатного віку – основи робочої сили. Ми погоджує-
мося з думкою про те, що основними проявами даної 
ситуації є:

– неузгодженість та суперечність законодав-
чої бази, що регламентує діяльність сфери охорони 
здоров’я України, особливо щодо питань фінансово-
економічної і господарської діяльності цієї галузі;

– відсутність єдиної послідовної науково обґрун-
тованої політики щодо кардинального реформування 
галузі;

– недосконала, з управлінського погляду, і нее-
фективна, з економічного, система охорони здоров’я 
в нових економічних умовах України, як результат 
– безсистемність та стихійність упровадження плат-
них послуг в державних та комунальних закладах з 
охорони здоров’я;

– неузгоджене, здебільшого ситуативне управлін-
ня галуззю;

– неефективність державного регулювання сто-
совно питань кадрового забезпечення галузі, як ре-
зультат – диспропорція в забезпеченні кадрами, 
плинність кадрів;

– низький рівень соціально-економічного захисту 
медичних працівників; 
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– хронічне недофінансування галузі та нецільове 

використання бюджетних і програмних коштів;
– надмірні особисті витрати населення на послуги 

з охорони здоров’я тощо.
Тому реалії сьогодення вимагають вдосконален-

ня напрямів підвищення державного регулювання 
системи охорони здоров’я, що в свою чергу неодмін-
но позначиться на ефективності відтворенні робочої 
сили. Метою підвищення ефективності державного 
регулювання охорони здоров’я в Україні повинно 
стати: 

– збільшення чисельності населення;
– збільшення тривалості життя громадян;
– зниження показника загальної смертності;
– формування пріоритетів здорового способу жит-

тя населення;
– підвищення якості і доступності медичних по-

слуг населенню.
Напрямки вдосконалення підвищення ефектив-

ності державного регулювання системи охорони 
здоров’я доречно, на наш погляд, систематизувати 
в такі блоки:

1) політичні – передбачають гарантоване забезпе-
чення населення якісною медичною допомогою;

2) організаційні – передбачають реформування 
медичної галузі з метою вдосконалення організацій-
ної системи підготовки медичних кадрів і розвиток 
інфраструктури та ресурсного забезпечення;

3) правові – передбачають забезпечення норма-
тивно-правової основи реформування системи охоро-
ни здоров’я шляхом розробки і прийняття необхід-
них законодавчих актів;

4) економічні – передбачають реформування фі-
нансового забезпечення системи охорони здоров’я.

Слід зазначити, що всі блоки перебувають в тісно-
му взаємозв’язку і доповнюють один одного.

Вдосконалення гарантованого забезпечення насе-
лення якісною медичною допомогою повинно вклю-
чати конкретизацію державних гарантій надання 
безкоштовної медичної допомоги, її стандартизацію, 
організацію, забезпечення лікарськими засобами тощо.

Організаційні напрямки підвищення ефектив-
ності державного регулювання системи охорони 
здоров’я передбачають перш за все приведення чи-
сельності та структури медичних кадрів у відповід-
ність з обсягами діяльності персоналу і перспектив-
ними завданнями; усунення дублювання функцій, 
перерозподіл функцій між різними професійними 
групами (лікарі і середній медичний персонал, ме-
дичні сестри і молодші медичні сестри); підвищен-
ня професійного рівня працівників охорони здоров’я 
на основі подальшого розвитку системи безперерв-
ної освіти медичних і фармацевтичних працівників; 
удосконалення умов праці і її оплати; приведення 
системи оплати праці у відповідність зі складніс-
тю, кількістю і якістю надання медичної допомоги; 
модернізація робочих місць, підвищення технічної 
оснащеності праці медичних працівників; уніфіка-
ція оснащення медичних організацій обладнанням 
відповідно зі стандартами і порядком надання ме-
дичної допомоги; розробка комплексу заходів, на-
правлених на підвищення статусу лікаря і середньо-
го медичного персоналу, на усвідомлення медичним 
персоналом потенціалу професії і її перспектив та 
значущості для суспільства; підготовка спеціалістів 
у сфері управління охорони здоров’я. З метою вирі-
шення вищепоставлених завдань пропонуємо:

- формувати державне замовлення з підготовки 
фахівців у цій сфері на підставі подання регіональ-
ними органами охорони здоров’я;

- розробити ефективний механізм розподілу ви-
пускників медичних вузів, які навчалися за кошти 
держави, та встановити чіткий контроль за його по-
рушення з відповідними компенсаторними механіз-
мами;

- запровадити механізми обов’язкового медично-
го страхування, що зробить медичні послуги більш 
доступними для населення, оскільки, як показує 
досвід, медичне страхування виступає ефективним 
джерелом фінансування сфери охорони здоров’я. Це 
можливо завдяки територіальному акумулюванню 
фінансових ресурсів у відповідних страхових фон-
дах, які виступають як економічно самостійні неко-
мерційні структури з відповідними обов’язками та 
повноваженнями та функцію контролю за обсягом і 
якістю медичної допомоги. 

Щодо правового вдосконалення підвищення ефек-
тивності державного регулювання системи охорони 
здоров’я, то це передусім удосконалення норма-
тивно-правової бази, яка визначає професійну ді-
яльність медичного і фармацевтичного персоналу, 
а також створення правових і економічних умов 
для формування системи, яка забезпечує мотивова-
ну ефективну роботу медичних служб кожного рів-
ня, спадкоємність їх дій на всіх етапах лікування 
для досягнення найкращого результату. Зокрема, 
на сьогоднішній день нагальною стала потреба у 
комплексному врегулюванні всіх аспектів норма-
тивно-правової бази сфери охорони здоров’я шляхом 
розроблення базового документу – Кодексу законів 
України про охорону здоров’я [2, с. 62]. Важливою 
складовою даного Кодексу має стати Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне медич-
не страхування». Сьогодні невизначеність правових 
питань загальнообов’язкового державного соціально-
го медичного страхування робить цю галузь суспіль-
них відносин непривабливою і неперспективною як 
в інвестиційному, так і в маркетинговому аспектах. 
Це призвело до того, що практично ринок медичного 
страхування з існуванням конкуренції між страху-
вальниками на сьогодні відсутній.

Прийняття вищезазначеного Закону дозволить ви-
значити правові, соціальні, фінансово-економічні та 
організаційні засади загальнообов’язкового держав-
ного соціального медичного страхування населення з 
метою реалізації встановлених Конституцією України 
прав усіх громадян на охорону здоров’я, медичну до-
помогу і медичне страхування [3, с. 262-264].

Економічні напрямки вдосконалення підвищен-
ня ефективності державного регулювання системи 
охорони здоров’я передбачають адекватне фінансове 
забезпечення цієї сфери. В сучасній економічній лі-
тературі навколо моделей фінансування системи охо-
рони здоров’я ведеться безліч суперечок. В той же 
час, як показує наше дослідження, сьогодні медична 
галузь в основному фінансується з державного бю-
джету, обсяг видатків якого з кожним роком зростає, 
проте залишаються невеликими відносно ВВП та не 
в змозі забезпечити надання кваліфікованої медич-
ної допомоги для всіх верств населення. Це призвело 
до того, що станом на сьогоднішній день державні 
зобов’язання галузі охорони здоров’я мають деклара-
тивний характер і їх подальше збереження на заде-
кларованих засадах є також нереальним. Як показує 
досвід, навіть економічно розвинуті країни, до яких 
Україна, як відомо, не відноситься, не можуть собі 
дозволити такі високі соціальні категорії щодо без-
оплатної медичної допомоги [4, с. 165]. Для виходу 
з ситуації, що склалася, ВООЗ рекомендує наступну 
перехідну структуру фінансування медичної галузі 
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для України, що характеризується такими відсотко-
вими ставками за трьома джерелами фінансування, 
поданими на рис 1, а саме: 

– державний бюджет – 60%;
– медичне страхування – 30%;
– платні послуги – 10%.
– Отже, ми погоджуємося з думкою про необхід-

ність створення механізму послідовного переходу на 
багатоканальну (з різних джерел), бюджетно-стра-
хову модель охорони здоров’я, фінансування якої 
складалося б з трьох основних джерел: державне 
фінансування, обов’язкове та добровільне медичне 
страхування.

 

60%

30%

10%

державний бюджет страхова медицина платні послуги 

Рис. 1. Структура фінансування ефективної 
вітчизняної системи охорони здоров’я 

за даними ВООЗ, % [5]

Проте, як показують дослідження, невідповід-
ність між реальним прожитковим мінімумом і се-
редньостатистичною заробітною платою, а також 
високі податкові ставки на доходи підприємств не 
дозволяють залучати додаткові ресурси в систему до-
бровільного медичного страхування [6, с. 146]. Тому 
важливо акцентувати на загальнообов’язковому 
державному соціальному медичному страхуванні. З 
цією метою на державному рівні необхідно розроби-
ти і запровадити нормативно-правову базу, про яку 
йшлося вище.

Крім того, з метою збільшення обсягів фінан-
сування сфери охорони здоров’я доречним є запро-
вадження механізмів інноваційного фінансування. 
Зокрема, доречним є розроблення і запровадження 
механізму, який би дозволяв залучати частину ак-

цизних зборів від тютюнових та алкогольних виробів 
для фінансування державних програм, пов’язаних з 
формуванням здорового способу життя. Адже відо-
мо, що спосіб існування людини оцінено як 60-від-
сотковий фактор ризику захворювання і смертності. 
Вплив на спосіб життя і формування здорового спо-
собу життя може покращити основні медико-демо-
графічні показники на 10-20% [7, c. 8].

Висновки з проведеного дослідження. З метою 
підвищення ефективності пропаганди здорового спо-
собу життя слід вжити таких заходів: по-перше – на 
законодавчому рівні забезпечити споживання еколо-
гічно-чистої продукції; по-друге – за допомогою за-
собів масової інформації та інших пропогандиських 
заходів насаджувати ідеологію здорового способу 
життя; по-третє – проводити розбудову спортивних 
майданчиків, басейнів та інших площадок, які до-
зволяють займатися фізкультурою і спортом тощо.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО  
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стаття присвячена висвітленню основних проблем функціонування вітчизняного продовольчого ринку та окресленню кон-
кретних шляхів удосконалення системи виробництва, реалізації та споживання продовольчої продукції в Україні. Зокрема, роз-
глянуто такі проблеми, як занепад дрібних фермерських та одноосібних селянських господарств, брак вітчизняного насіннєвого 
матеріалу, енергозалежність країни, відсутність достатньої кількості органічної продукції на ринку, невідповідність вітчизняних 
норм якості та безпечності харчової продукції нормам міжнародних стандартів та інші.
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Постановка проблеми. Сучасний стан вітчизняного 
продовольчого ринку, на жаль, характеризується від-
сутністю важливих товарних сегментів, низьким рів-
нем розвитку інфраструктури, насиченістю ринку іно-
земною продукцією, існуванням неефективних зв’язків 
у ланцюжку «земля–людина–виробництво–зберіган-
ня–розподіл–збут» та наявністю інших негативних 
явищ, що гальмують його розвиток. З огляду на це, 
виникає гостра необхідність пошуку шляхів удоскона-
лення системи функціонування продовольчого ринку, 
чим і пояснюється актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та прикладні аспекти формування і функціо-
нування продовольчого ринку, дістали висвітлення в 
економічній літературі у роботах таких вітчизняних 
дослідників, як Баранчик І., Бойко В., Березін О., 
Воробйов Є., Гайдуцький П., Горькавий В., Губський 
Б., Дерев’янко Є., Заєць Є., Задворний А., Імас І., 
Лазня В., Ревенко М. та інші. Проте, динаміка роз-
витку сучасного продовольчого ринку вимагає по-
стійних наукових досліджень з метою пошуку шля-
хів його удосконалення.

Постановка завдання. Основним завданням дослі-
дження є висвітлення важливих проблем функціону-
вання продовольчого ринку та окреслення основних 
напрямків удосконалення його системи виробництва, 
розподілу та споживання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часний продовольчий ринок потребує комплексно-
го удосконалення усіх систем, що визначають його 
функціонування і розвиток. У широкому розумінні 
для досягнення бажаного стану продовольчого ринку 
необхідно удосконалити систему виробництва, реалі-
зації та споживання продовольчої продукції.

Необхідність розвитку власного виробництва хар-
чової продукції продиктована тим, що збільшення 
імпортозалежності країни за групами продовольчих 
товарів не лише призводить до економічних втрат, 
але й становить загрозу стабільності та безпеки про-
довольчого ринку країни. Тому, проаналізувавши 
систему вітчизняного виробництва сільськогосподар-
ської та продовольчої продукції, виділено такі осно-
вні проблеми:

1. В сучасних умовах на аграрному ринку ак-
тивно розвиваються великі агрохолдинги, а дрібні 
фермерські та одноосібні селянські господарства по-
ступово занепадають, внаслідок чого українське село 
все частіше залишається осторонь від великомасш-
табного сільськогосподарського виробництва. Село 
занепадає, зростає рівень безробіття, падає купівель-
на спроможність населення, гальмується розвиток 
країни.

2. У системі вітчизняного сільськогосподарсько-
го виробництва практично повністю відсутній такий 
важливий товарний сегмент як органічна продукція. 
Органічне землеробство в Україні по цілому ряду 
причин й досі перебуває у зародковому стані, вна-
слідок чого активно зростаючий попит населення на 
дану продукцію мусить покривається за рахунок до-
рогого імпортного товару.

3. Незважаючи на активну діяльність Націо-
нального банку генетичних ресурсів України, який 
входить до десятки найбільших генетичних банків 
світу, суб’єкти великого та середнього агробізнесу 
віддають перевагу закупівлі імпортного зерна. Так, 
за словами заступника голови правління одного з 
найбільших агропідприємств України «Сварог Вест 
Груп» Геннадія Груздя, близько половини соняш-
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нику, кукурудзи на зерно, озимого рапсу, цукрових 
буряків вирощується на основі імпортного насіння. 
При цьому 80-90% імпортного насіння закупляється 
у США, Європі та Канаді [3, с. 59]. Таким чином, 
окреслюється важлива проблема – брак вітчизняно-
го якісного і конкурентоспроможного насіння, що 
змушує аграріїв купувати дорогий імпортний насін-
нєвий матеріал та посилювати залежність аграрної 
галузі від економіки інших держав.

4. В Україні, незважаючи на наявність достат-
нього законодавчого і нормативно-правового забезпе-
чення, державна підтримки сільськогосподарського 
виробництва є недостатньою. Якщо у США рівень 
державної підтримки аграріїв становить 40% від 
вартості виробленої сільськогосподарської продукції, 
у країнах ЄС – 35%, в Японії та Франції – 72%, то в 
Україні вона становить лише 8,3% і це при тому, що 
багато заходів на підтримку сільського господарства 
недофінансовується.

5. Більшість вітчизняної продукції виготовляєть-
ся відповідно до державних стандартів, які суттєво 
відрізняються від європейських не лише своїм по-
блажливим ставленням до харчових добавок і арома-
тизаторів, але й вимогами до технології, упакування, 
маркування, внаслідок чого українським товарови-
робникам складно збувати надлишки своєї продукції 
на зовнішньому ринку, а особливо, у країни Євро-
пи. Невідповідність вітчизняних норм якості та без-
печності харчової продукції нормам міжнародних 
стандартів призводить до застосування нетарифних 
технічних бар’єрів торгівлі, що завдає значних еко-
номічних збитків вітчизняним товаровиробникам. 
Ситуацію ускладнює й те, що у національному зако-
нодавстві не врегульовано питання безпечності при-
правних речовин, внаслідок чого харчова продукція 
становить потенційну небезпеку для здоров’я люди-
ни. Все це посилює недовіру українського споживача 
до безпеки та якості вітчизняної продукції, стиму-
люючи його до задоволення своїх потреб за рахунок 
імпорту. Проте й імпортна продукція не завжди від-
повідає європейським стандартам якості.

6. Україна щороку споживає близько 200 млн. 
т умовного палива, з якого лише 53% – власно-
го виробництва, і належить до енергодефіцітних 
країн. Її паливо-енергетичний комплекс базується 
на імпорті енергетичної сировини, ціна на яку по-
стійно зростає. За прогнозами науковців негативна 
тенденція цінового зростання буде посилюватися 
з року в рік, оскільки видобуток викопних джерел 
енергії скорочується і у найближчій перспективі за-
паси енергоресурсів будуть вичерпані [7, с. 6]. При 
цьому зазначимо, що поряд з тенденцією зростання 
імпортозалежності України по енергоресурсам існує 
тенденція неефективного і неповного використання 
виробничих потужностей вже існуючих в Україні за-
водів, що здатні виробляти альтернативні види па-
лива. Так, спиртова галузь в Україні працює на 37% 
своїх можливостей. Окрім цього, надлишок виробни-
чих потужностей створює ряд проблем, які зумовлені 
природним бажанням споживачів спирту купувати 
його за найнижчою ціною, змушуючи спиртові заво-
ди працювати практично з нульовою рентабельністю. 
Схожа ситуація із цукровими заводами, із 99-ти на-
явних в Україні заводів у 2012 р. працювало лише 
63, залишаючи виробничі потужності 36-ти заводів 
нереалізованими [5]. Консервація заводів і неповне 
використання виробничих потужностей діючих за-
водів призводить до зменшення кількості робочих 
місць, збільшення відстаней перевезень цукросиро-
вини, зменшення посівних площ цукрових буряків, 

порушення сівозміни в сільському господарстві та 
створення соціальної напруги в регіонах. З огляду на 
ці та ряд інших причин, доцільним стає розвиток в 
Україні виробництва альтернативних видів енергії із 
сільськогосподарської сировини і відходів, що дозво-
лить вбити одразу двох вовків – знизити залежність 
країни від імпортних енергоресурсів та підтримати 
вітчизняне агровиробництво.

7. У зв’язку з глобалізацією торгівлі на внутріш-
ній ринок країни потрапляє все більше іноземних 
товарів, які поступово за деякими групами харчової 
продукції витісняють вітчизняне виробництво. Тому 
в сучасних умовах економічного спаду вітчизняно-
го виробництва продовольчих товарів та обмежених 
можливостей експорту важливого значення набуває 
протекціоністська політика держави, оскільки без 
державного захисту багато вітчизняних підприємств 
збанкрутують, не витримавши конкуренції із закор-
донними компаніями.

8. За роки незалежності України, на жаль, не від-
булося поліпшення структури експорту вітчизняної 
аграрної продукції. Україна й досі переважно екс-
портує сільськогосподарську сировину, а частка го-
тової продукції у структурі експорту аграрної і про-
довольчої продукції не перевищує 30%. Окрім цього, 
протягом останніх років спостерігається тенденція 
зниження частки готової продовольчої продукції у 
структурі експорту. Так, якщо у 2005 р. частка го-
тової продукції у структурі експорту продовольства, 
розрахована у вартісному вимірі, становила 30%, то 
у 2008 р. вона знизилася до 23%, а у 2012 р. її зна-
чення становило лише 20%. Дана тенденція зумов-
лена недостатнім рівнем розвитку переробної галузі і 
віддаленістю переробних заводів від сировинного ви-
робництва. Тому з метою отримання більшого еконо-
мічного ефекту від аграрного виробництва, необхідно 
стимулювати розгортання діяльності переробних під-
приємств поблизу місць виробництва сільськогоспо-
дарської сировини.

З огляду на вищесказане, з метою покращення 
системи функціонування вітчизняного виробництва 
продовольчої продукції доцільно здійснювати діяль-
ність у восьми основних напрямках: перший – роз-
вивати сільськогосподарське виробництво дрібними 
фермерами та одноосібними селянськими господар-
ствами; другий – розвивати органічне землеробство; 
третій – активізувати селекційну діяльність та забез-
печити виробництво вітчизняного конкурентоспро-
можного насіннєвого матеріалу; четвертий – активі-
зувати державну підтримку сільськогосподарського 
виробництва; п’ятий – привести вітчизняну продо-
вольчу продукцію у відповідність до міжнародних 
стандартів; шостий – розвивати виробництво аль-
тернативних видів енергії із сільськогосподарської 
сировини; сьомий – посилювати захист вітчизняно-
го товаровиробника на внутрішньому ринку країни; 
восьмий – розвивати систему переробки продукції 
безпосередньо у місцях виробництва сировини.

Важливим кроком на шляху до розвитку сільсько-
господарського виробництва дрібними фермерськими 
та одноосібними селянськими господарствами є ство-
рення системи сільськогосподарської кооперації на 
селі, а саме системи сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів (СОК), що об’єднують особисті 
селянські господарства та дрібних фермерів у єдину 
структуру з повним циклом виробництва і реалізації 
сільськогосподарської продукції.

Як свідчить світовий досвід, система сільськогос-
подарської кооперації є дуже ефективною. За дани-
ми Б. В. Губського, у США кооперативи збувають 
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до 40% усієї фермерської продукції, в тому числі 
молока 85%, зерна – 43%, овочів і фруктів – 30%, 
бавовни – 35%, худоби і м’яса – 10%. В Японії через 
кооперативи реалізується щорічно 60% рису, 85% – 
інших зернових, 45% – молока, 90% – фруктів, 44% 
– овочів, 80% – яловичини, 38% – свинини. В Ав-
стралії та Новій Зеландії таким способом збувається 
50% молока і до 20% вовни [1]. У Євросоюзі через 
кооперативи реалізується 60% товарної продукції 
аграрного сектору, у скандинавських країнах – 80%, 
у Китаї – 90%.

В Україні ж сільськогосподарський кооператив-
ний рух розвивається надзвичайно повільно. Якщо 
до революції в Україні в кооперативи було об’єднано 
понад 60% сільського населення, то на даний момент 
до кооперації залучено не більше 0,3% сільського 
населення [1]. Так, у 2013 р. було офіційно зареє-
стровано лише 953 сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативи, з яких, за оцінками фахівців, 
працювало лише 618 [8].

Звернемо увагу, що у сучасному устрої вітчизня-
ного сільськогосподарського виробництва, де доміну-
ють великі латифундії, які монополізували ринок, 
дрібних виробників кинуто напризволяще. Це в той 
час, коли від їх діяльності фактично залежить продо-
вольча безпека та стабільність нашої держави, адже 
саме селяни виробляють близько 60% валової сіль-
ськогосподарської продукції. Селяни змушені про-
давати свою продукцію прямо з поля і практично за 
безцінь. Згідно даних джерела [2], особисті селянські 
господарства реалізують переробникам молоко на 
30% дешевше за сільгосппідприємства, овочі – де-
шевше на 20%, а м’ясо – на 15%.

З огляду на це, вважаю, що саме активізація коо-
перативного руху в Україні здатна вирішити пробле-
ми бідності на селі, підвищити рівень вітчизняного 
виробництва продовольчої продукції та покращи-
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Рис. 1. Схема удосконалення 
системи реалізації продовольчої продукції

 Власна розробка автора

ти функціонування сучасного продовольчого рин-
ку. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
здатні забезпечити реалізацію сільськогосподарської 
продукції селян за вигідною ціною і у зручний для 
них спосіб, оскільки кооперативи, акумулюючи про-
дукцію своїх членів, мають можливості створювати 
великі товарні партії, що можна реалізувати як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Окрім 
цього, кооперативи здатні налагодити первинну пе-
реробку продукції, створити належні умови її збе-
рігання та надати дрібним товаровиробникам іншу 
необхідну допомогу у веденні бізнесу.

Варто зауважити, що без дієвих державних сти-
мулів активний розвиток СОК по всіх куточках 
України неможливий. Тому пропоную:

1. Встановити для членів кооперативів нульову 
ставку податку з фізичних осіб на період в 5 років. 
Після завершення пільгового періоду проаналізувати 
стан розвитку СОК і у разі досягнення бажаного ста-
ну кооперативного руху прийняти рішення про по-
ступове введення податку, чи, у разі недостатнього 
розвитку СОК, прийняти рішення про продовження 
пільгового періоду.

2. Зробити пільгові кредити та фінансовий лізинг 
доступним для усіх сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів.

3. Розробити державну програму розвитку СОК та 
забезпечити її фінансування у повному обсязі. Відмі-
тимо, що у 2009 р. була прийнята державна цільова 
економічна програма підтримки розвитку сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів на пері-
од до 2015 року на яку було виділено 6,5 млрд. грн. 
з державного бюджету, проте у 2011 р. чиновники 
припинили її функціонування. Таким чином, нині 
кооперативи фінансуються в основному з кишень 
своїх членів.

4. Розробити дієву систему співпраці СОК із ви-
щими навчальними закладами, нау-
ково-дослідними установами, провід-
ними агрофірмами, міжнародними 
організаціями та іншими підприєм-
ствами й установами, що володіють 
передовими досягненнями в галузі 
аграрної науки.

5. Удосконалити законодавчу 
базу сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації.

6. Проінформувати суспільство у 
простій і доступній формі про мож-
ливості, переваги та механізм ство-
рення й функціонування СОК за но-
вих умов.

Реалізація даних положень спри-
ятиме активізації кооперативного 
руху в Україні, який в свою чергу, 
призведе до збільшення обсягів сіль-
ськогосподарського виробництва, 
залучення дрібних фермерів і одно-
осібних селянських господарств до 
великомасштабного сільськогоспо-
дарського виробництва на основі 
сучасних технологій, підвищення 
конкурентоспроможності сільсько-
господарської продукції, зростання 
доходів сільського населення, зни-
ження безробіття, покращення про-
позиції вітчизняних товарів на про-
довольчому ринку.

Наступним напрямком покращен-
ня стану продовольчого ринку Укра-
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їни є удосконалення системи реалізації продовольчої 
продукції. Для реалізації даного завдання доцільно: 
активізувати діяльність зі створення та функціонуван-
ня продовольчих банків; розгорнути великомасштабне 
будівництво високотехнологічних складів зберігання 
продовольчої продукції; запровадити дієвий держав-
ний контроль за тарифами та якістю продукції на 
оптових продовольчих ринках; посилити державний 
контроль за рівнем торгової націнки; розвивати сис-
тему фірмових магазинів сільськогосподарських коо-
перативів та великих аграрних підприємств; розвиток 
системи постачання продовольчої продукції на основі 
холодних ланцюгів; привести у відповідність номен-
клатуру й асортимент продовольчої продукції до су-
часних смаків і вподобань споживачів; прийняти закон 
про обов’язкову наявність у торгових точках України 
продукції місцевого виробника. Схематичне зображен-
ня запропонованих заходів наведено на рис. 1.

Варто зазначити, що на даний момент в Україні 
гостро стоїть проблема збереження вирощених фрук-
тів та овочів. За оцінками експертів, Україна щоріч-
но втрачає до 27% зібраних овочів, що в цифровому 
вираженні становить близько 2-3 млн. т продукції, 
без урахування картоплі. Найважливіша причина 
втрати кожного четвертого кілограму вітчизняних 
овочів – відсутність належної кількості високотех-
нологічних сховищ. На даний момент потужності 
овочесховищ в Україні оцінюються в 1,3-1,5 млн. т і 
це при мінімально необхідній кількості 4 млн. т [6, 
с. 61]. Таким чином, неможливість зберегти власну 
продовольчу продукцію призводить до того, що ви-
робники змушені в сезон практично за безцінь прода-
вати свою продукцію, а в певні місяці року держава, 
щоб забезпечити необхідною продукцією населення, 
змушена імпортувати навіть ту продукцію, яку ви-
робляє в більш ніж достатній кількості.

Отже, для оптимізації процесу реалізації продук-
ції в Україні необхідно побудувати нові високотехно-
логічні сховища сумарною потужністю у 3 і більше 
млн. т, які б прийшли на заміну деяким зношеним 
радянським сховищам і забезпечили можливість 
якісного і довгострокового збереження усієї виробле-
ної в Україні продовольчої продукції.

За оцінками фахівців, сховища дають змогу 
фермерам продовжити термін реалізації продук-
ції приблизно на 30%. Відповідно, побудова овоче- 
і фруктосховищ дозволить українцям споживати 
українську продукцію, а товаровиробникам – збіль-
шувати рівень свого прибутку, внаслідок реалізації 
своєї продукції протягом цілого року за вигідними 
цінами.

Зверну увагу, що для забезпечення вітчизняним 
продовольством населення України недостатньо лише 
зберегти дану продукцію у сховищах, необхідно її 
вміти транспортувати до споживача без пошкоджень. 
При цьому варто підкреслити, що на сьогодні біль-
шість вітчизняної сільськогосподарської продукції у 
процесі транспортування внаслідок вільної тари (сіт-
ки чи мішків) та недотримання температурних режи-
мів зазнає різного роду пошкоджень, що призводить 
до часткового псування продукції та втрати її товар-
ного вигляду. Натомість європейські товаровиробни-
ки постачають на вітчизняний ринок продукцію у 
зручній для транспортування тарі, що захищає її від 
пошкоджень і забезпечує циркуляцію холодного по-
вітря. Як наслідок, споживачі, незважаючи на вищу 
вартість, віддають перевагу імпортній, добре упако-
ваній, на вигляд свіжій і непошкодженій харчовій 
продукції. Дану негативну тенденцію можна лікві-
дувати за допомогою холодного ланцюга, який являє 

собою процес попереднього охолодження сільськогос-
подарської продукції та дотримання температурного 
режиму в процесі доставки продукції від виробника 
до кінцевого споживача [4, с. 127]. Холодні ланцю-
ги широко застосовуються у сільському господарстві 
Індії, Китаю та європейських країн. Вони передбача-
ють наступну схему обігу товару: сільськогосподар-
ська продукція від фермерів надходить до оптовиків, 
які передають продукцію у центри охолодження, де 
відбувається охолодження, обробка та пакування 
продукції. Потім продукція в охолодженому стані за 
допомогою спеціально обладнаних транспортних за-
собів надходить в розподільчі центри роздрібної тор-
гівлі, а з них – у конкретні роздрібні точки.

Холодні ланцюги дають можливість уповільни-
ти процес старіння, підтримувати поживну цінність 
і смак продукту, уповільнити пожовтіння зелених 
тканин, усунути проблеми пов’язані з надмірною 
вологістю,скоротити зневоднення і втрату ваги про-
дуктів [4, с. 128].

Також для покращення ситуації із забезпечен-
ням населення продовольством, необхідно активі-
зувати діяльність зі створення та функціонування 
продовольчих банків, які для України, на відміну 
від країн Європи, є достатньо новими організацій-
ними структурами. Так, в Європі продовольчі бан-
ки функціонують з 1984 р. При цьому зауважимо, 
що у 1986 р. було створено Європейську Федерацію 
Продовольчих Банків (FEBA), яка на даний момент 
об’єднує 253 продовольчих банки у 21 країні Євро-
пи [9]. Метою FEBA є дати кожній людині в Європі 
доступ до достатнього і збалансованого харчування, 
через боротьбу з харчовими відходами та закликом 
до солідарності.

Зазначу, що продовольчі банки являють собою 
непідприємницькі, неприбуткові організації, які ви-
ступають сполучною ланкою між виробниками хар-
чової продукції та малозабезпеченими верствами 
населення, які не здатні купувати дану продукцію 
при звичайних умовах. Дані організаційні структури 
виступають своєрідними складами, де збирають по-
жертвувані харчові продукти, а вже потім ці пожерт-
ви скеровують безпосередньо до тих, хто їх потребує.

Загалом відмітимо, що діяльність даних органі-
заційних структур на продовольчому ринку рік за 
роком набуває все більших масштабів. Так, у 2011 р. 
Європейська федерація продовольчих банків розпо-
ділила 400 тис. т харчів між 5 млн. європейців, які 
живуть у злиднях [9]. Збалансований розподіл хар-
чів був можливий завдяки співпраці 30 тис. європей-
ських асоціацій та злагодженій роботі 800 співробіт-
ників FEBA і 10 тис. волонтерів.

Вважаю, що в Україні необхідно активізувати ді-
яльність зі створення та функціонування продоволь-
чих банків, оскільки в нашій країні проблема бід-
ності населення є дуже серйозною. За статистикою, 
майже кожний четвертий українець перебуває за ме-
жею бідності. Тому продовольчі банки повинні ста-
ти координаційними центрами, які співпрацюючи з 
виробниками та реалізаторами продовольчої продук-
ції, повинні накопичувати продовольство у достатній 
кількості, з метою подальшого його постачання бла-
годійним та/або громадським чи іншим непідприєм-
ницьким організаціям, закладам для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, уста-
новам соціального обслуговування, реабілітаційним 
установам для дітей-інвалідів та інвалідів, закладам 
охорони здоров’я, іншим відповідним закладам та 
установам для їх безкоштовного розподілу серед гро-
мадян, які потребують соціального захисту.
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Останнім напрямком удосконалення продовольчо-

го ринку є діяльність з підвищення як кількісних 
так і якісних характеристик рівня споживання про-
довольчої продукції населенням. Для цього вважаю 
за доцільне створити ефективну систему компенсації 
частини витрат на харчування для окремих кате-
горій населення з низьким рівнем доходу; вживати 
дієві заходи зі зниження та стабілізації цін на про-
довольство; активно збільшувати поінформованість 
населення про стан продовольчого ринку та безпеч-
ність вітчизняних харчових продуктів; поширювати 
знання серед населення про здоровий спосіб життя та 
здорове харчування; сформувати настільки ефектив-
ну систему контролю якості і безпечності харчової 
продукції, щоб повернути довіру українців до вітчиз-
няного продовольства.

Проте, відмічу, що найбільшим визначником 
кількості і якості споживання продовольчої про-
дукції є рівень платоспроможності населення. Без 
стабільного платоспроможного попиту неможливого 
досягнути європейського рівня розвитку продоволь-
чого ринку. Тому для того, щоб вітчизняний ринок 
розвивався, необхідно створити робочі місця у до-
статній для подолання безробіття кількості, підви-
щити рівень оплати праці та стабілізувати інфляцій-
ні процеси в країні. Без виконання даних положень 
решта способів удосконалення діяльності продоволь-
чого ринку будуть малоефективними. Хоча, з іншо-
го боку, удосконалення процесу виробництва й ре-
алізації продовольчої продукції напряму пов’язане 
із збільшенням зайнятості, зниженням собівартості 
виготовленої продукції і підвищенням платоспро-
можності. А отже, виробництво, реалізація і спо-
живання тісно взаємопов’язані один з одним і збіль-
шення ефективності одного з елементів, призведе до 
зростання ефективності всієї системи. Хоча для того, 
щоб вітчизняний продовольчий ринок перейшов на 
якісно новий еволюційний рівень, ми вважаємо, не-
обхідне удосконалення усіх складових даної системи.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумову-
ючи вищесказане, слід зауважити, що покращення 
ситуації на продовольчому ринку України можли-
ве у випадку підвищення ефективності виробництва 
й переробки сільськогосподарської продукції, по-
кращення системи її реалізації та забезпечення усіх 
необхідних умов для зростання рівня її споживання. 
Тому на основі аналізу сучасного стану продовольчо-
го ринку запропоновано такі основні напрямки його 

удосконалення: активізація діяльності із виробництва 
продовольчої продукції у кожному регіоні України із 
одночасним підвищенням продуктивності виробничо-
го процесу на основі використання досягнень науково-
технічного прогресу, досвіду зарубіжних країн, сис-
теми кооперації тощо; розвиток системи складування 
та зберігання виробленої продукції на європейському 
рівні; оптимізацію зв’язків у ланцюжку «виробни-
цтво–розподіл–споживання» з метою зниження собі-
вартості реалізації продукції, покращення її якісних 
споживчих властивостей, тощо; приведення держав-
них стандартів якості продукції у відповідність до 
європейського законодавства та розвиток мережі цен-
трів сертифікації і лабораторій безпеки та якості хар-
чової продукції на основі удосконалених стандартів; 
збільшення номенклатури та асортименту вітчизняної 
продовольчої продукції в торгових мережах та підви-
щення платоспроможності населення.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Вернигора М. Чому в Україні не розвиваються сільськогоспо-

дарські кооперативи / М. Вернигора // Національний прес-клуб 
Українська перспектива [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://galinfo.com.ua/news/108592.html.

2. Вернигора М. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація 
потребує сприятливого оподаткування / М. Вернигора // На-
ціональний прес-клуб з аграрних та земельних питань [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://cure.org.ua/ua/novini/
slskogospodarska-opodatk.html.

3. Гузенко Н. Семеноводы / Н. Гузенко // Топ-100 Рейтинг лучших 
компаний Украины . – М. : Економика. – 2012. – № 3. – С. 58-59.

4. Капінос С. С. Логістичні принципи постачання сільськогоспо-
дарської продукції на основі холодних ланцюгів / С. С. Капінос //  
Економіка та управління АПК. Зб. наук. праць. Білоцерк. нац. 
ун-т. – Біла Церква : 2012 – № 9(97) – С. 126-129.

5. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукро-
виків України «Бурякоцукрова галузь в умовах національного 
та світового ринків». – К. : «Цукор України», 2013. – 199 с.

6. Пирожок О. Борщ без навара / О. Пирожок // Топ-100 Рейтинг 
лучших компаний Украины . – М. : Економика. – 2013. – № 3. –  
С. 60-61.

7. Роїк М. В. Роль і місце фітоенергетики в паливо-енергетичному 
комплексі України / М. В. Роїк, В. Л. Курило, М. Я. Гументик,  
О. М. Ганженко // «Цукровi буряки». – 2011. – № 1. – С. 6-7.

8. «Україна у цифрах» : статистичний збірник за 2012 рік / за ред. 
О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 
2013. – 248 с.

9. European Federation of Food Banks (FEBA) [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.eurofoodbank.eu/portail/
index.php?lang=en.



168 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

УДК 332.122 (477)

Єгорова О.О.
старший науковий співробітник 

Регіонального філіалу Національного інституту
 стратегічних досліджень в м. Ужгороді

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: 
РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглянуто основні офіційні статистичні дані щодо результатів діяльності спеціальних економічних зон в Україні за 
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Постановка проблеми. Світовій досвід показує, 
що спеціальні економічні зони (СЕЗ) є одними із 
основних організаційно-економічних форм залучен-
ня інвестицій та стимулювання інноваційної еко-
номічної діяльності регіонів, галузей та економіки 
країни в цілому. Ключовими умовами дієвості цього 
економічного інструментарію є стимулюючий для їх 
суб’єктів господарювання спеціальний режим еконо-
мічної діяльності та планова і послідовна політика 
його застосування. Відчутний ефект в масштабах 
країни настає не раніше ніж через 10-15 років після 
початку їх застосування. Україна пішла шляхом на-
слідування світових тенденцій та досвід своїх країн-
сусідів і з 1995 р. СЕЗ фактично функціонують в на-
шій країні. Таким чином, Україна має вже власний 
близько 20-річний досвід їх функціонування. Оцінки 
ефективності застосування цього економічного ін-
струментарію в науковій літературі, періодичних ви-
даннях та урядових документах та/або супровідних 
документах до них є неоднозначними – від негатив-
них до позитивних. Однією з причин такої ситуації є 
те, що функціонування СЕЗ в Україні з перших днів 
супроводжувалося інформаційними кампаніями по 
дискредитації цього економічного інструментарію, 
які спиралися на недостовірні статистичні дані щодо 
їх результативності. Тому наразі очевидною є необ-
хідність об’єктивного підведення підсумків їх засто-
сування, визначення основних проблем та окреслен-
ня перспективи, що і визначає актуальність статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дже-
рельною базою дослідження стали офіційна статис-
тична інформація Державної служби статистики 
України, нормативно-правові акти та їх проекти 
щодо створення та функціонування СЕЗ в Україні 
та їх окремих функціональних одиниць, наукові до-

робки вітчизняних вчених та інформація в ЗМІ. Се-
ред вітчизняних вчених варто виділити праці Чмир 
О.С., Пили В.І., Бобух І.М., зокрема [1-3], які до-
сить детально розкрили проблематику створення та 
функціонування СЕЗ в Україні. Підтримуючи пози-
цію авторів зазначеної колективної монографії Чмир 
О.С., Пила В.І. та інших авторів щодо ефективності 
та доцільності застосування СЕЗ в Україні, наведено 
в цій статті додаткові аргументи щодо цього, а також 
представити результати їх діяльності більш детально 
– в розрізі окремих функціональних одиниць.

Постановка завдання. Об’єктивне підведення 
підсумків та визначення основних проблем функці-
онування СЕЗ в Україні має вирішальне значення 
для визначення подальшої долі застосування цього 
економічного інструментарію в Україні. Тому метою 
статті є представлення офіційної статистичної інфор-
мації щодо результатів діяльності СЕЗ 1998-2013 
рр. в розрізі окремих функціональних одиниць, ви-
значення їх ефективності та проблем у застосуванні 
цього економічного інструментарію, а також напра-
цювання рекомендацій для забезпечення подальшого 
більш ефективного їх функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Загалом в Україні 
було створено 12 СЕЗ в 8 регіонах України. Станом 
на 01.01.2014 р. законодавством України передбаче-
но функціонування 11 СЕЗ на локальних територіях 
в 8 регіонах, які були запроваджені в період 1998-
2000 рр. (термін дії однієї СЕЗ – «Сиваш», створеної 
в 1995 р. завершився в 2001 р.). Їх площа коливаєть-
ся від 27 га до 2000 га і загалом складає 5484,33 га 
(або 54,8 кмІ), що становить 0,001% території краї-
ни. Локальний характер мають більшість СЕЗ, крім 
таких як «Славутич» та «Курортополіс Трускавець», 
які займають адміністративно-територіальні межі 
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міст Славутич і Трускавець, а також «Яворів», яка 
займає адміністративно-територіальні межі Яворів-
ського району Львівської області. Термін діяльності 
функціональних одиниць СЕЗ коливається від 20 до 
60 років, а відтак, враховуючи відмінні дати початку 
діяльності та періоди функціонування, передбачений 
граничний період їх функціонування може тривати 
до 2058 р.

В таблиці 1. наведено перелік наразі чинних СЕЗ 
України (місце розташування), їх площа, визначе-
ний термін діяльності, фактичний період реалізації 
інвестиційних проектів та мінімальний обсяг інвес-
тиційних проектів. 

Наразі основні загальні для всіх СЕЗ умови ство-
рення та діяльності є наступними:

– створення Законами України за ініціативою 
Президента України, Кабінету Міністрів України або 
місцевих Рад народних депутатів України та місце-
вих державних адміністрацій;

– функціонування на індивідуально визначеній 
локальній території;

– функціонування впродовж індивідуально визна-
ченого періоду (терміну дії спеціального режиму еко-
номічної діяльності);

– дія організаційних стимулів таких як державні 
гарантії захисту інвестицій суб’єктів господарюван-
ня, право на вивезення своїх прибутків і інвестова-
ного капіталу, а також можливість приймати участь 
у конкурсах на державні замовлення;

– можливість застосування фіскальних стимулів 
в рамках загальної системи оподаткування;

– дотримання вищого від мінімально визначеного 
по Україні розміру заробітної плати працівників;

– здійснення додаткового спеціального щоквар-
тального звітування суб’єктів господарювання перед 
Державною службою статистики України.

Особливими умовами діяльності суб’єктів гос-
подарювання деяких СЕЗ є, зокрема, встановлення 
індивідуальної кошторисної вартості інвестиційних 
проектів.

Наразі фактична реалізація проектів здійснюєть-
ся лише у 6 СЕЗ в 5 регіонах України. При цьому 
діяльність однієї СЕЗ («Інтерпорт Ковель») так і не 
розпочалася (нормативно-правова база забезпечення 
її функціонування у цілому напрацьована, однак, 
проект Закону України «Про спеціальну економічну 
зону «Інтерпорт Ковель» [4] Верховною Радою Укра-
їни не прийнятий), а ще чотирьох («Порт Крим», 
«Миколаїв», «Курортополіс Трускавець», «Азов») 
завчасно припинилася. 

Найвищі результати за основними показами до-
сягнуті СЕЗ «Закарпаття», а найнижчі – «Порт 
Крим». Так, зокрема, доля СЕЗ «Закарпаття» в за-
гальному обсязі залучених інвестицій всіма СЕЗ 
України складає 40%, в загальному доході від реалі-
зації продукції – 64%, в загальному обсязі платежів 
до бюджетів та державних цільових фондів – 64%. 
Найбільшу роль у вирішенні соціально-економічних 
проблем та задач регіонів функціонування СЕЗ віді-
грали такі СЕЗ як «Закарпаття», «Яворів», «Курор-
тополіс Трускавець», «Миколаїв», «Порто-франко» 
та «Славутич» (Таблиця 2). 

Загалом за весь період функціонування станом на 
01.01.2014 р. суб’єктами господарювання СЕЗ було 
досягнуто наступних результатів:

– залучено інвестицій на суму майже 1 млрд. дол. 
США;

– створено 18980 нових робочих місць;
– отримано дохід (виручку) від реалізації продук-

ції на суму понад 56,9 млрд. грн. (або 9 млрд. дол. 
США враховуючи середньорічні курси валют; станом 
на 01.01.2013 р., оскільки на 2013 р. відповідні статис-
тичні спостереження не були передбачені та не велись);

– сплачено до бюджетів різних рівнів та держав-
них цільових фондів понад 7,5 млрд. грн. (або 1,2 
млрд. дол. США враховуючи середньорічнчні курси 
валют);

– отримано податкових та митних пільг на суму 
1,8 млрд. грн. (або близько 300 млн. дол. США вра-
ховуючи середньорічні курси валют).

Таблиця 1
СЕЗ в Україні

№ Назва (місце розташування) Площа (га)
Визначений 
термін діяль-

ності 

Фактичний пе-
ріод реалізації 
проектів (роки)

Мінімальний обсяг 
інвестицій (млн. дол. 

США)

1. Славутич (м. Славутич) 2000 30.06.1999 
01.01.2020 рр. 1999-2013 ≥0,2 

2. Азов (м. Маріуполь) 314,8 21.07.1998-
21.07.2058 рр. 2001-2012 обмеження відсутні

3. Донецьк (м. Донецьк) 466 21.07.1998-
21.07.2058 рр. 2000-2013 обмеження відсутні

4. Закарпаття (Ужгородський та Мукачів-
ський р-ни) 737,9 09.01.1999-

09.01.2029 рр. 1999-2013 обмеження відсутні

5. Яворів (Яворівський район) 116 17.02.1999-
01.01.2020 рр. 1999-2013 ≥0,5

6. Курортополіс Трускавець (м. Трускавець) 774 01.01.2000-
01.01.2020 рр. 2000-2011 ≥0,5

7. Інтерпорт Ковель (Ковельський район та 
м. Ковель) 56,77 01.01.2000-

01.01.2020 рр. н/з обмеження відсутні

8. Порто-франко (м. Одеса) 32,5 01.01.2000-
01.01.2025 рр. 2001-2013 ≥0,1

9. Порт Крим (м. Керч) 27 01.01.2000-
01.01.2030 рр. 2004-2009 ≥0,1

10. Миколаїв (м. Миколаїв) 865 01.01.2000-
01.01.2030 рр. 2001-2009 ≥0,5

11. Рені (м. Рені) 94,36 17.05.2000-
17.05.2030 рр. 2001-2013 ≥0,2

Примітка: складено автором на основі чинних нормативно-правових актів щодо СЕЗ та даних Державної служби ста-
тистики України.

Умовне позначення: н/з – реалізація інвестиційних проектів не здійснювалася.
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Рівень середньомісячної заробітної плати праців-
ників СЕЗ був в 2,5-3,5 рази вище мінімального ви-
значеного рівня по Україні (див. Таблицю 3).

Одним із опосередкованих ефектів для держави 
від реалізації інвестиційних проектів в рамках СЕЗ 
є заощадження державних коштів на суму щонай-
менше 1,4 млрд. грн. [5] на створенні нових робочих 
місць з огляду на середню вартість одного робочого 
місця в різних галузях економіки (72 тис. грн.) згід-
но з відповідними нормативами станом на 2004 р. 
Наразі зміни до офіційних нормативів вартості ство-
рення одного робочого місця у різних галузях еконо-
міки з 2004 р. не уточнювалися. Чиновники та екс-
перти називають різні актуальні вартості створення 
одного робочого місця (більше 400 тисяч гривень [6]).

Основні результати діяльності СЕЗ свідчать про 
високу економічну ефективність [7] цього економіч-
ного інструментарію. Так, коефіцієнт виробничої 
віддачі інвестицій за період з початку реалізації ін-
вестиційних проектів по 2012 р. склав 9 (по Україні 
– 1,7 за період 2001-2012 рр.), а коефіцієнт бюджет-
ної віддачі залучених інвестицій за період з початку 
реалізації інвестиційних проектів по 2013 р. склав 
1,1 (по Україні – 0,5 за період 2000-2011 рр.).

Основними недоліками функціонування СЕЗ в 
Україні є:

– переважно нижчі від планових фактичні ре-
зультати діяльності (крім рівня середньомісячної за-
робітної плати) по всіх функціональних одиницях;

– недосконалість системи додаткової спеціальної 
звітності, яка упускає результати завершених інвес-
тиційних проектів із узагальнених показників функ-
ціонування СЕЗ, а також є закритою для широкого 
загалу користувачів; 

– нормативна незавершеність засад створення 
та функціонування СЕЗ «Інтерпорт Ковель», що 
унеможливило діяльність цієї функціональної 
одиниці;

– негативна динаміка результатів діяльності в 
останні роки аж до завчасного припинення реалізації 
проектів в 4 з них.

Останній недолік набрав руйнівного для СЕЗ 
України характеру через наступні головні причини:

– невиконання державою задекларованих гаран-
тій щодо незмінності (непогіршення) умов функціо-
нування СЕЗ;

– погіршення умов інвестиційної діяльності з на-
ростанням обмежень, зобов’язань і додаткової звіт-

Таблиця 2
Основні загальні результати функціонування СЕЗ станом на 01.01.01.2014 р.

Назва / 
показники

Залучені інвести-
ції, млн. дол. США

Створені нові 
робочі місця

Платежі до бюдже-
ту та державних 
цільових фондів, 

млн. грн.

Обсяг отриманих 
пільг зі плати 

податків та мита, 
млн. грн.

Дохід від реалізації 
продукції, млн. грн.

по 2005* загалом по 2005* загалом по 2005* загалом по 2005* загалом по 2005* Загалом**

Славутич 33,7 49,7 455 1204 21,4 141,3 28,5 29,169 209,3 1213,6

Азов 7,5 23,1 120 228 27,4 78 1,5 6 139,5 294,7

Донецьк 6,8 6,8 588 695 79,3 174,4 43 549,8 867,8 1996,8

Закарпаття 75,7 358,1 2006 7538 475,5 4770 100,6 890 4899,5 36078,1

Яворів 82,6 208,7 4760 6440 147,4 1112,2 83,4 161 1885,1 11110,7

Курортополіс 
Трускавець 79,2 116,7 526 1442 39 106,4 15,6 15,9 305,5 791

Порто-франко 17,2 58 303 476 16,5 313 19 73,3 94,6 1331,7

Порт Крим 0,3 0,9 3 4 6,1 6,4 0 0 0 0

Миколаїв 59,4 65,5 634 756 247 785,9 83,5 83,5 1266,1 3803

Рені 3,1 14,3 134 197 1,4 18,6 0,2 0,2 14,7 127,9

Загалом 365,5 901,8 9529 18980 1061 7506,2 375,3 1808,9 9682,1 56887

Примітка: таблицю складено автором на основі статистичної інформації Державної служби статистики України. 
Умовні позначення: * – наростаючим підсумком з початку реалізації проектів по вказаний рік включно по 2005 р. включ-
но; ** – дані наведені станом на 01.01.2013 р. 

Таблиця 3
Динаміка обсягів середньомісячної заробітної плати працівників СЕЗ (факт/план), грн.

Назва / роки
2005 2006 2007 2008 2009

факт план факт план факт план факт план факт план

Порт Крим 14 1048 42 1048 1728 1154 2422 1861 2414 2142

Азов 966 867 1308 1010 1552 1357 426 1435 0 –

Донецьк 1054 557 1404 557 1540 557 1793 508 997 508

Закарпаття 1015 688 1438 741 1599 764 1897 1156 2003 1275

Славутич 793 1034 1011 1096 1423 1020 1762 1334 1797 1412

Курортополіс 
Трускавець 375 305 433 404 913 584 1345 488 443 596

Яворів 765 471 953 518 1252 822 1586 952 1531 1116

Миколаїв 894 1288 1167 1163 925 1394 2192 1614 2092 1658

Порто-Франко 1634 3525 1598 3691 2110 3798 3019 4123 4601 3118

Рені 519 2574 615 2501 820 907 901 878 1139 1095

Загалом 816 952 1031 839 1222 1003 1794 1278 1897 1359

Довідково: міні-
мальна зарплата 
по Україні

262-332 350-400 400-460 515-605 605-744 869-922 941-
1004

1073-
1134

1147-
1218 
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ності та нівелюванням організаційно-фінансових 
стимулів;

– невчасне відшкодування і не відшкодування і 
повному обсязі із бюджету сум ПДВ, заявлених до 
відшкодування;

– відсутність СЕЗ як інструменту стимулювання 
залучення інвестицій та розвитку регіонів в Держав-
ній стратегії регіонального розвитку[8], Законі Укра-
їни «Про стимулювання розвитку регіонів» [9] та ін. 

Руйнація СЕЗ України розпочалася в квітні 
2005 р. з завчасної та з порушенням нормотворчих 
правил (вилучення положень про податкові пільги 
із законів про спеціальні економічні зони відбулося 
без якого-небудь офіційного обґрунтування на під-
ставі внесення змін до «Закону України «Про дер-
жавний бюджет на 2005 р.», хоча по суті закони 
«Про Державний бюджет» не можуть скасовувати 
дії інших законів) і державних гарантій ліквідації 
законодавчо передбачених для суб’єктів господарю-
вання СЕЗ податкових та митних пільг. Основними 
офіційними аргументами такого рішення щодо СЕЗ 
були, начебто, їх негативний вплив на конкурент-
не середовище, бюджетна неефективність та певні 
зловживання. Однак, при ретельному аналізі, такі 
аргументи виглядають непереконливо. Оскільки 
точкова локальність СЕЗ по суті не може викривлю-
вати конкурентне середовище в регіонах їх розташу-
вання та в країні в цілому. Щодо тези про бюджетну 
неефективність, то слід взяти до уваги, що суми на-
рахованих суб’єктам господарювання спеціальних 
економічних пільг є суто умовними платежами, які 
не передбачали безпосереднього фінансування з боку 
держави, тому порівняння їх з фактичними надхо-
дженнями до бюджетів та фондів є некоректним. 
Тим не менше, станом на 01.01.2005 р. загальний 
бюджетний баланс за весь період реалізації проек-
тів в СЕЗ (різниця між обсягами сплачених плате-
жів до бюджетів та державних цільових фондів та 
обсягами отриманих податкових та митних пільг) 
був позитивним і складав 1,1 млрд. грн. Загальний 
обсяг отриманих податкових та митних пільг на за-
гальних умова оподаткування за період 2006-2013 
рр. склав 1,4 млрд. грн. (або 225 млн дол. США 
враховуючи середньорічні курси валют). Структура 
та обсяги отриманих податкових пільг в період з 
початку реалізації проектів по 2013 р. включно на-
ведені в таблиці 4.

Таким чином, в структурі отриманих суб’єктами 
господарювання пільг в цей період найбільша частка 
належить пільгам зі сплати податку на додану вар-
тість. Загалом, пільгами зі сплати цього податку, а 
також податку на прибуток, ввізного мита та плати за 
землю користувалися суб’єкти господарювання СЕЗ 
з початку їх функціонвання тільки до 31.03.2005 р. 

Використані аргументи про те, що суб’єкти СЕЗ 
зловживали пільгами, виявилися хибними. Проведе-
ний аналіз показав, що порушень законодавчих норм 
щодо податкових пільг не було. Положення чинних 
на той час законів щодо податкових пільг не до кін-
ця врегульовували систему застосування податкових 
та митних пільг, зокрема щодо обмеження їх обся-
гів. Тому першопричиною певних небажаних ефек-
тів були законодавчі прогалини. До того ж цифри, 
які наводилися в ЗМІ з посиланням на Міністерство 
економіки України, не відповідають офіційній ста-
тистичній інформації. Підґрунтя такої інформацій-
ної кампанії було більш політичним, ніж економіч-
ним. Зауважимо, що закиди щодо зловживань в СЕЗ 
торкалися тільки одного суб’єкта господарювання 
СЕЗ «Донецьк» – ТОВ «СП ІІ «Відродження», ді-
яльність якого була зорієнтована на м’ясопереробку. 
Так, в ЗМІ була поширена інформація про те, що в 
2005 р. суб’єктами господарювання СЕЗ «Донецьк» 
було отримано пільг зі сплати ввізного мита на суму 
274,2 млн. грн. [10], а як видно з офіційної статис-
тики, за період 2000-2005 рр. було отримано пільг 
на суму лише 94 тис грн. Але на підставі цієї дезін-
формації було ліквідовано всю систему спеціальних 
пільг для суб’єктів господарювання СЕЗ. Законодав-
че ж врегулювання відповідної проблеми з імпортом 
м’ясосировини було здійснено тільки в кінці 2006 р. 
з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліків товарів, експорт та ім-
порт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 
2007 році», якою, зокрема, запроваджувалося ліцен-
зування імпорту деяких видів м’ясосировини [11]. 
Запущений у 2005 р. руйнівний механізм щодо СЕЗ 
України продовжує нищити їх і досі. 

За умови стабільної політики або ж оперативно-
го і якісного оновлення спеціального податкового 
режиму для їх суб’єктів господарювання, ефект від 
застосування цього економічного інструментарію міг 
бути в рази вищим. За нашими підрахунками, за 
весь період функціонування станом на 01.01.2014 р. 

Продовження таблиці 3

Назва / роки
2010 2011 2012 2013

факт план факт план факт план факт план

Порт Крим н/з н/з н/з н/з

Азов 0 – 3552 0 3118 0 0 –

Донецьк 179 508 0 – 0 – н/з

Закарпаття 2710 1161 2743 952 2665 1008 3764 1434

Славутич 2186 1927 3097 2958 6650 3135 1950 0

Курортополіс Трус-
кавець 1317 605 0 – н/з н/з

Яворів 1864 939 2287 896 2588 923 3122 926

Миколаїв н/з н/з н/з н/з

Порто-Франко 4191 3253 4709 2537 4670 2928 4926 3355

Рені 1400 913 1859 1038 2109 1113 1958 1675

Загалом 2294 1151 2684 1121 2820 1216 3538 1473

Довідково: міні-
мальна зарплата 
по Україні

Примітка: таблицю складено автором на основі даних Державної служби статистики України.

Умовне позначення: н/з – реалізація інвестиційних проектів не здійснювалася у вказаний рік; – – відсутні дані за звітами 
підприємств, що реалізують інвестиційні проекти.
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Таблиця 4
Динаміка та структура непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання СЕЗ, млн. грн.

Назва/ 
роки 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Загалом пільги зі 

сплати

Азов

0,8 - - 4,5 - - - - - 5,3 ПДВ

0,5 - - - - - - - - 0,5 податку на 
прибуток

0,2 - - - - - - - - 0,2 інші

Донецьк

42,7 40,6 94,4 - - - - - - 177,7 ПДВ

0,2 - - - - - - - - 0,2 податок на 
прибуток

0,094 - 371,8 - - - - - - 371,9 ввізного 
мита

Закарпаття

69,6 14 44,5 36 64,2 134,4 142,4 171,1 182,8 859 ПДВ

0,9 - - - - - - - - 0,9 податку на 
прибуток

30 - - - - - - - - 30 ввізне мито

0,07 - - - - - - - - 0,07 інші

Миколаїв

37 - - - - - - - - 37 ПДВ

4 - - - - - - - - 4 податку на 
прибуток

17,6 - - - - - - - - 17,6 ввізне мито

24,9 - - - - - - - - 24,9 плати за 
землю

Яворів

32,2 3,2 2,2 5,7 7,3 8,1 14,4 17,9 15,7 106,7 ПДВ

41,9 1,9 1,8 0,3 0,8 - - - - 46,7 податку на 
прибуток

8,2 - - 0,04 0,014 0,02 - 0,0001 - 8,3 ввізного 
мита

0,08 - - - 0,068 0,1 0,04 0,04 0,03 0,358 плати за 
землю

1 - - - - - - - - 1 інші

Славутич

11,1 - - 0,2 0,1 0,3 - - - 11,7 ПДВ

2,6 - 0,003 - - - - - - 2,603 податку на 
прибуток

14,7 - - - - - - - 14,7 ввізного 
мита

0 - 0,008 - - - - - - 0,008 плати за 
землю

0,07 - - - - - - - - 0,07 інші

Курортопо-
ліс 

Трускавець

6,4 0,3 - - - - - - - 6,7 ПДВ

5,7 - - - - - - - - 5,7 податку на 
прибуток

2,4 - - - - - - - - 2,4 ввізного 
мита

1,2 1,2 плати за 
землю

Порто-
Франко

13,3 - - - - - - 30,6 - 43,9 ПДВ

3,4 - - - - - - 0,8 - 4,2 податку на 
прибуток

2,3 - - - - - - - - 2,3 ввізного 
мита

Загалом

213,1 58,1 141,1 46,4 71,6 142,8 156,8 219,6 198,5 1248 ПДВ

59,2 1,9 1,8 0,3 0,8 - - 0,8 64,8 податку на 
прибуток

75,3 - 371,8 0,04 0,014 0,02 - 0,0001 447,2 ввізне мито

26,2 - 0,008 - 0,07 0,1 0,04 0,04 0,03 26,5 плати за 
землю

1,3 - - - - - - - 1,3 інші

Примітка: таблицю складено автором на основі статистичної інформації Державної служби статистики України. 

Умовні позначення: * – з початку реалізації проектів по 2005 р. включно; - – пільга не передбачена законодавством про 
СЕЗ та не застосовувалася а рамках загальнонаціонального режиму економічної діяльності; н/з – реалізація інвестиційних 
проектів не здійснювалася.
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суб’єктами господарювання СЕЗ могло бути досягну-
то щонайменше наступних результатів:

– залучити інвестицій вдвчі більше від фатичного 
результату (на суму майже 2 млрд. дол США);

– створити більш як в двічі нових робочих місць 
від фатичного результату (38174 нових робочих 
місць).

Експертні пропозиції та законодавчі ініціативи 
останніх років щодо покращення умов діяльності 
суб’єктів господарювання чинних СЕЗ, що стосу-
ються, головним чинном відновлення або оновлення 
системи фіскальних стимулів, були відкинуті або за-
лишаються на рівні проектів відповідних норматив-
но-правових актів без розгляду і належного опрацю-
вання. Так, зокрема, пропонувалося наступне:

– обмежити термін функціонування окремих СЕЗ 
на рівні 25 років[12]; 

– забезпечити набуті права інвесторам, які укла-
ли договори на реалізацію інвестиційних проектів до 
моменту ліквідації податкових пільг[13];

– оновити спеціальний пільговий режим оподат-
кування для суб’єктів господарювання із застосуван-
ням різних наборів фіскальних стимулів (звільннея 
від сплати податку на прибуток підприємств, внесків 
на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття та податку на землю і 
обмежити сумарний обсяг наданих пільг для одно-
го суб’єктана перехідний період (до 01.01.2010 р.) 
75-а % від обсягу освоєних ним інвестицій станом 
на кінець звітного періоду, після 01.01.2010 р. 50-а 
% від обсягу освоєних ним інвестицій станом на кі-
нець звітного періоду, в для інвесторів, що були за-
реєстровані до 01.01.2005 р., на перехідний період 
– 100% від обсягу освоєних інвестицій[12]; введення 
митного режиму спеціальної митної зони, справлян-
ня податку на додану вартість становить за „0” від-
сотковою ставкою до бази оподаткування, сплата 50 
% податку на прибуток від реалізації інвестиційних 
проектів, не включення до валового доходу сум ін-
вестицій, отриманих згідно з інвестиційним проек-
том, звільнення від сплати земельного податку [14-
15]; звільнення від спали податку на додану вартість 
[16]; надання низки пільг суб’єктам господарювання 
СЕЗ шляхом включення їх до розділу ХІХ «Прикін-
цеві та перехідні положення» проекту Податкового 
кодексу України пункту «Спеціальний режим опо-
даткування у спеціальних (вільних) економічних зо-
нах» [17]; 

– удосконалити систему моніторингу та держав-
ного контрою за діяльністю суб’єктів господарюван-
ня СЕЗ, виконання ними умов інвестиційних дого-
ворів[16];

– створити нові функціональні одиниці СЕЗ 
«Єврорегіон Буковина» в Чернівецькій області[18], 
«Ахілія» [19] на о. Зміїному Одеської області та на 
всій території Автономної Республіки Крим [20].

Слід зазначити, що розгорнута дезінформаційна 
кампанія проти СЕЗ стала на заваді відновлення або 
ж реконструкції спеціального податкового режиму 
для їх суб’єктів господарювання. Зокрема, пропо-
зиція про застосування спеціального податкового 
режиму до суб’єктів господарювання СЕЗ з прийнят-
тям Податкового кодексу України була відхилена 
Верховною Радою України через хибні дані щодо об-
сягу отриманих податкових пільг суб’єктами СЕЗ за 
останній повний рік дії спеціального режиму оподат-
кування (2004 р.), які в рази спотворюють дані Дер-
жавної служби статистики України. Так, в 2004 р. 
суб’єкти господарювання СЕЗ отримали пільг на 
суму 33,3 млн. грн. (а не 1 млрд. грн., як зазнача-

ється в обґрунтуванні до законопроекту) і сплатили 
до бюджетів та державних цільових фондів 245,7 
млн. грн., отже позитивний бюджетний баланс склав 
212,4 млн грн [21]. Фактичний обсяг сплачених у 
2009 р. платежів до бюджетів та державних цільових 
фондів від реалізації діючих 123 інвестиційних про-
ектів склав 587,3 млн. грн. (а не 54 інвестиційних 
проектів на суму 461,9 млн. грн. як зазначається у 
обґрунтуванні) [22].

Щодо проектів зазначених нормативно-правових 
актів, то в них також містяться і суперечливі або 
недоречні положення. Так, недоречним є запрова-
дження нової СЕЗ «Єврорегіон Буковина» у межах 
адміністративних кордонів всієї Чернівецької облас-
ті, що не узгоджується з умовами локальності. Рі-
шення про створення СЕЗ «Ахілія» на о. Зміїному в 
2008 р. та на території АР Крим в 2014 р. є більш по-
літичними, ніж економічними. В першому випадку 
обмежена віддалена територія острову з проблемами 
забезпечення енергоресурсами та питною водою віро-
гідно не зацікавила б інвесторів, однак розвиток цієї 
території розглядався в той час як аргумент України 
у територіальних суперечках щодо острову з Румуні-
єю. Як відомо, рішенням Міжнародного суду ООН в 
Гаазі від 3.02.2009 р. о. Зміїний було визнано чисти-
ною території Румунії. В другому випадку створення 
СЕЗ на всьому півострові також суперечить принци-
пу локальності і таке рішення продиктовано анек-
сією півострова та заявами російських очільників 
про надання цій території статусу економічної зони в 
складі Російської Федерації.

Висновки з проведеного дослідження. На підставі 
проведеного аналізу функціонування СЕЗ в Україні 
можна стверджувати, що вони в перші роки свого 
функціонування підтвердили свою дієвість як ін-
струменти забезпечення швидкого ефекту та висо-
кої результативності в інвестиційній та інноваційній 
сфері. Їх ефективність по стимулюванню інвестицій 
є вищою порівняно із загальнонаціональним рівнем. 
Однак, незважаючи на досягнуті в цілому позитив-
ні результати, СЕЗ наразі безпідставно ігноруються і 
дискредитуються як економічні інструменти. Сутніс-
не наповнення спеціального режиму СЕЗ вже 9 років 
позбавлене стимулюючого механізму, що перетвори-
ло їх на формальні та недієві економічні інструмен-
ти. З огляду на загальну несприятливу інвестиційну 
ситуацію в Україні та функціонування аналогічних 
форм в суміжних країнах з цілою низкою стимулів 
та преференцій, призводить до фактичного їх зане-
паду в Україні. Відсутність об’єктивної та доступ-
ної широкому загалу інформації щодо результатів 
діяльності суб’єктів господарювання СЕЗ дозволяє 
спекулювати на недостовірній інформації. Більше 
того, СЕЗ як економічні інструменти безпосередньо 
не фігурують в ключових стратегічних та програм-
них документах соціально-економічного розвитку 
країни або їх проектах. На сьогодні потенціал СЕЗ 
як економічного інструментарію в Україні не роз-
крито і не використано в повному обсязі. Наведений 
аналіз ключових показників СЕЗ показує, що обсяги 
державної підтримки та головні соціально-економіч-
ні показники їх діяльності прямо залежать один від 
одного. Різке скорочення державної підтримки для 
суб’єктів господарювання СЕЗ змінило позитивну 
динаміку соціально-економічних показників на різко 
негативну. Вирішальну роль у досягненні позитив-
них результатів їх діяльності відігравали саме захо-
ди щодо надання непрямої державної підтримки. За 
збереження чинних умов СЕЗ не зможуть відігравати 
роль стимулятора економічної діяльності в регіонах 
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їх розташування. Враховуючи викладене вище, оче-
видно, що подальша реалізація інвестиційних проек-
тів продовжуватиметься тільки в тих СЕЗ, суб’єкти 
господарювання яких зможуть скористатися подат-
ковими пільгами. У 2013 р. пільги на загальних умо-
вах оподаткування отримали суб’єкти господарюван-
ня тільки двох СЕЗ – «Закарпаття» та «Яворів».

Таким чином, СЕЗ як ефективні економічні ін-
струменти мають залишитися в економічній політиці 
країни і застосовуватися в майбутньому з урахуван-
ням набутого вже власного досвіду їх використання. 
Подальше їх застосування в Україні залишається ак-
туальним й надалі, оскільки загальне зниження но-
мінальних ставок основних податків не забезпечило 
бажаного рівня інвестування, передусім у високотех-
нологічні галузі економіки та в депресивні регіони. 
Очевидно, що їх подальше застосування потребує пе-
реосмислення і відновлення на якісно новій основі 
відповідно до поточний реалій, що дасть позитивний 
сигнал інвесторам і сприятиме відновленню довіри 
до цього економічного інструментарію в Україні. 
Вбачається доцільним застосування цього економіч-
ного інструментарію для формування «точок регіо-
нального розвитку». 

Першочерговими завданнями державної політи-
ки для подальшого ефективного застосування СЕЗ в 
Україні є наступні:

– підпорядкувати їх застосування (форми, кіль-
кість, географію розташування) системі організацій-
но-господарського забезпечення реалізації Держав-
них загальнонаціональної та регіональної стратегій 
економічного розвитку;

– запровадити систему державної підтримки, го-
ловним чином непрямої, для їх суб’єктів господарю-
вання;

– удосконалити чинну систему їх звітності шля-
хом акумулювання в узагальнених показниках та-
кож і результатів діяльності завершених інвестицій-
них проектів;

– забезпечити відкритість основних узагальне-
них результатів діяльності суб’єктів господарювання 
СЕЗ; 

– запровадити систему гарантій з боку держави та 
органів місцевого самоврядування стабільності спеці-
ального режиму економічної діяльності на весь пері-
од дії угоди суб’єкта господарювання СЕЗ.
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РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ

У статті проаналізовано стан будівельного сектора України за останні роки. Розглянуто динаміку виконаних будівельних ро-
біт в цілому по Україні, Виконано системний аналіз будівельних робіт в регіонах. Аргументовано, що специфічною особливістю 
розвитку будівельної галузі в даний період є посилення регіональних аспектів в організації, плануванні та управлінні діяльністю 
учасників будівництва. В даний час діяльність численних учасників будівництва не ув’язана організаційно та економічно таким 
чином, щоб домогтися максимального скорочення всього інвестиційного циклу.

Ключові слова: будівельна галузь, міжгалузева територіальна система, виробничі зв’язки, координація діяльності.

Залунина О.М. РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В статье проанализировано состояние строительного сектора Украины за последние годы. Рассмотрена динамика 

выполненных строительных работ в целом по Украине. Выполнен системный анализ строительных работ в регионах. Аргумен-
тировано, что специфической особенностью развития строительной отрасли в данный период является усиление региональных 
аспектов в организации, планировании и управлении деятельностью участников строительства. В настоящее время деятель-
ность многочисленных участников строительства не увязана организационно и экономически таким образом, чтобы добиться 
максимального сокращения всего инвестиционного цикла.

Ключевые слова: строительная отрасль, межотраслевая территориальная система, производственные связи, координация 
деятельности.

Zalunina O.M. THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY IN RECENT YEARS IN UKRAINE
The article analyzes the situation in the construction sector in Ukraine in recent years. The dynamics of the construction work 

performed in the whole Ukraine. Carried out a systematic analysis of the construction work in the regions. Argued that the specific feature 
of the construction industry in this period is to strengthen the regional aspects of the organization, planning and management of the 
construction participants. Currently, many participants in the construction activity is not linked organizationally and economically so as to 
achieve the maximum reduction in investment cycle.

Keywords: construction industry, cross-sectoral territorial system, industrial communications, coordination of activities.

Постановка проблеми. Специфічною особливістю 
розвитку будівельної галузі в даний період є поси-
лення регіональних аспектів в організації, плануван-
ні та управлінні діяльністю учасників будівництва. 
В даний час діяльність численних учасників будівни-
цтва не ув’язана організаційно та економічно таким 
чином, щоб домогтися максимального скорочення 
всього інвестиційного циклу. Цілі роз’єднані і супер-
ечливі. Такий стан ускладнює виробничі зв’язки і 
викликає великі труднощі в координації діяльності 
багатьох учасників будівництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здій-
снення ідеї створення будівельного комплексу, ви-
словлене на початку 70-х років ХХ сторіччя, при-
значалося для системного вирішення проблем 
підвищення ефективності інвестиційного процесу. 
Далі питання оптимізації будівельних комплексів 
були розвинені в працях Бушуєва В.С. [1], Гусакова 
А.А. [2], Комарова І.К. [3] Кострикова Б.І. [4], Кра-
совського В.П. [5], Педана М.П. [6], Рекитар Л.А. 
[7], Саакова В.І. [8] та ін.

Всебічне вивчення опублікованих з даних питань 
теоретичних концепцій, наявних методичних розро-
бок і практичних рекомендацій підтверджує, що ряд 
методологічних аспектів управління формуванням і 
розвитком регіональної структури будівництва прак-
тично ще не досліджені, що негативно відзеркалю-
ється на ефективності результатів [9].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. У сучасних умовах залишається невирі-
шеною проблема управління формуванням і розви-
тком регіональної структури будівництва.

Постановка завдання. Для більш повного ви-
явлення закономірності розвитку будівництва на 

перспективу необхідно зробити теоретичні та прак-
тичні узагальнення його ефективності. Доцільно 
розглядати будівництво та пов’язані з ним у регі-
оні галузі як міжгалузеву територіальну систему, 
що забезпечує досягнення найкращих кінцевих ре-
зультатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Буді-
вельна галузь є однією з основних галузей економіки 
України. Саме розвиток цієї галузі забезпечує ви-
конання соціально-економічних показників розви-
тку країни. За останні роки після початку фінансо-
во-економічної кризи в будіництві відбувся спад. Це 
показують індекси будівельної продукції за видами 
(табл. 1).

Таблиця 1
Індекси будівельної продукції за видами (у % до 

попереднього року)

 
Будів-
ництво 
(всього)

Будівлі
У тому числі Інже-

нерні 
спорудижитлові нежит-

лові

2011 118,6 114,6 101 122 122,1

2012 91,7 93,5 92,4 94 90,2

2013 88,9 95,6 110,4 89 83,3

Як видно з табл. 1, у 2011 р. обсяг виконаних 
будівельних робіт збільшився порівняно з 2010 р., 
тому можна говорити про зростання будівельних 
робіт. Проте можна зазначити, що попри загаль-
ний спад у будівництві, у 2010 р. він почав спо-
вільнюватися, у 2011 році – будівництво набуло 
максимуму, а у 2012-2013 рр. знову почало спада-
ти (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка загального будівництва України 
за останні роки

Таблиця 2
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами буді-

вельної продукції (млн. грн.)

 Будівлі
У тому числі Інженерні 

спорудижитлові нежитлові

2010 20562,1 7260,3 13301,8 24574,9

2011 27874,3 8606,9 19267,4 36413,9

2012 29155,5 8994,4 20161,1 36329,4

2013 29385,6 10581,1 18804,5 31857,3

Таблиця 3
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами буді-

вельної продукції за регіонами у 2013 році

 

 Будівництво

будівель
у тому числі інже-

нерних 
споруд

житло-
вих

нежитло-
вих

Україна 29385,6 10581,1 18804,5 31857,3

Автономна 
Республіка 
Крим

801,4 411,8 389,6 1372,5

області     

Вінницька 727 244 483 707,5

Волинська 409,3 146,2 263,1 256

Дніпропетров-
ська 1479,4 200,1 1279,3 3617,3

Донецька 3261,7 498,4 2763,3 4667

Житомирська 308,8 40,5 268,3 301,7

Закарпатська 157,3 56,2 101,1 269,4

Запорізька 586,7 38,7 548 865,1

Івано-Фран-
ківська 847,1 202,1 645 433,4

Київська 1603,1 669,6 233,5 1615,9

Кіровоград-
ська 380,5 28,1 352,4 205,3

Луганська 545,6 117,1 428,5 1111,1

Львівська 1357,8 503,4 854,4 1062,8

Миколаївська 392,9 88,1 304,8 582,5

Одеська 1228,8 727,2 501,6 3029,9

Полтавська 817,6 220,5 597,1 2748,1

Рівненська 342 85 257 1008,2

Сумська 463,5 199,5 264 314,2

Тернопільська 484,7 278,8 205,9 205,1

Харківська 1518,9 506,6 1012,3 2391,9

Херсонська 300 69,2 230,8 248,9

Хмельницька 610,9 278,1 332,8 345,5

Черкаська 563,4 276,8 286,6 327,9

Чернівецька 371,5 236,3 135,2 529,2

Чернігівська 280,6 128,5 152,1 190,3

м. Київ 9218,2 4114,1 5104,1 3294,7

м. Севасто-
поль 326,9 216,2 110,7 155,9

Зростає частка будівельних підприємств, що ско-
рочують чисельність зайнятих. Збереглася негатив-
на динаміка забезпеченості будівельних організацій 
власними фінансовими ресурсами, а також загальної 
інвестиційної активності. Незважаючи на відносно 
низький споживчий попит, продовжилася тенденція 
до збільшення темпів зростання цін на будматеріали 
і будівельно-монтажні роботи.

Будівництво сильніше інших базових галузей 
економіки країни постраждала від фінансової кризи, 
тому вихід з нього проходиь більш болісно і менш 
передбачувано. В даний час забудовники з великою 
обережністю починають нові проекти.

Таблиця 4
Загальний обсяг виконаних будівельних робіт 

продукції за регіонами у 2013 році

№ Області Виконано будівельних 
робіт, усього

1 Автономна Республіка 
Крим 2173,9

2 Вінницька 1434,5

3 Волинська 665,3

4 Дніпропетровська 5096,7

5 Донецька 7928,7

6 Житомирська 610,5

7 Закарпатська 426,7

8 Запорізька 1451,8

9 Івано-Франківська 1280,5

10 Київська 3219

11 Кіровоградська 585,8

12 Луганська 1656,7

13 Львівська 2420,6

14 Миколаївська 975,4

15 Одеська 4258,7

16 Полтавська 3565,7

17 Рівненська 1350,2

18 Сумська 777,7

19 Тернопільська 689,8

20 Харківська 3910,8

21 Херсонська 548,9

22 Хмельницька 956,4

23 Черкаська 891,3

24 Чернівецька 900,7

25 Чернігівська 470,9

26 м. Київ 12512,9

27 м. Севастополь 482,8

Найбільш наочно розподіл будівництва в Україні 
представлено на рис. 2.

Будівництво по регіонах розвивається нерівно-
мірно (рис. 2), (табл. 4). Найбільшими темпами воно 
зростає у торговельно-промислових містах та ту-
ристичних центрах. Більше половини (60%) житла 
введено в експлуатацію у 9 регіонах: м. Києві, Ки-
ївській, Харківській. Дніпропетровській, Донецькій, 
Івано-Франківській, Львівській, Одеській областях та 
Автономній Республіці Крим. Основним джерелом фі-
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то програми молодіжного кредитування та кредиту-
вання індивідуальних сільських забудовників вже 
давно працюють і є надзвичайно актуальними та по-
пулярними серед громадян. Ці програми розраховані 
на соціально-активну молодь, середній клас, людей, 
які хочуть і намагаються вирішувати свою житлову 
проблему власними силами, однак потребують дер-
жавної підтримки.

Підприємства України у 2013 р. виконали буді-
вельних робіт на суму 58,9 млрд. грн. Індекс буді-
вельної продукції у 2013 р. порівняно з 2012 р. ста-
новив 85,5%. Про це повідомляє Державна служба 
статистики [10].

При цьому у 2013 р. на будівництво будівель ви-
трачено 27 млрд. 834,9 млн грн, інженерних споруд 
– 31 млрд. 044,9 млн грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне пе-
реозброєння становили 81,4% загального обсягу ви-
конаних будівельних робіт, капітальний і поточний 
ремонти – 11,2% та 7,4% відповідно. 

Найбільші обсяги будівництва в 2013 р. були м. 
Києві (12 млрд. 025,4 млн грн, що на 21,2% менше, 
ніж у 2012 р.) і Донецькій області (7 млрд. 731,2 млн 
грн., що на 24,5% менше ніж у 2012 р.), наймен-
ші – у Закарпатській області (352,4 млн грн., що на 
13,3% менше, ніж у 2012 р.). 

Oбсяг будівельних робіт в Україні у 2012 році 
скоротився на 13,8% – до 62,3 млрд. грн. При цьо-
му на будівництво будівель та споруд витрачено 49 
млрд. 675,3 млн грн., на установлення інженерного 
устаткування будівель та споруд – 6 млрд. 777,1 млн 
грн., на підготовку будівельних ділянок – 5 млрд. 
416,1 млн грн. [10].

Будівництво є пріоритетною галуззю розвитку 
економіки, але в умовах кризи необхидно особливу 
увагу приділяти дослідженню факторів впливу на бу-
дівельний сектор країни.

Висновки з проведеного дослідження. Посилення 
цільової орієнтації всіх учасників будівництва на ви-
пуск готової будівельної продукції вимагає єдності 
показників виробничо-господарської діяльності всіх 
організацій будівельної галузі та єдиної системи 
стимулювання діяльності. Необхідне вдосконалення 
економічних відносин апарату управління будівель-
них підприємств з вхідними в них госпрозрахунко-
вими підрозділами.

У промисловій підсистемі будівельної галузі нале-
жить вирішити важливі завдання щодо забезпечення 
випереджаючого зростання матеріалів, конструкцій 
і виробів. Серйозною проблемою цієї підсистеми є 
координація діяльності підприємств будіндустрії та 
організація їх діяльності як єдиної виробничої бази 
будівництва.
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Рис. 2. Обсяг виконаних будівельних робіт
в областях України
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нансування будівництва є кошти населення та підпри-
ємств, участь держави у розвитку житлового будів-
ництва залишається обмеженою. З метою вирішення 
проблем забезпечення житлом соціально незахище-
них громадян і тих, які потребують підтримки з боку 
держави, у 2006 році прийнято Закон України «Про 
житловий фонд соціального призначення», який на-
брав чинності 1 січня 2007 року. В Законі передбачено 
формування фондів житла соціального призначення, 
яке має безоплатно надаватись громадянам у порядку 
черговості на умовах договору найму та не підляга-
тиме піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, 
даруванню, викупу та заставі. Таке житло повинно 
бути раціональним та економічним, зводитися за про-
ектами, розробленими з дотриманням гарантованих 
санітарних норм забезпечення житлом громадян, а 
його архітектурно-планувальні та конструктивні рі-
шення мають передбачати застосування традиційних 
будівельних систем, виробів та матеріалів вітчизня-
ного виробництва. Право на отримання соціального 
житла мають громадяни, які перебувають на соці-
альному квартирному обліку i рівень доходів яких не 
перевищує прожиткового мiнiмуму та орендної плати 
за житло у відповідному регiонi. З урахуванням іс-
нуючих темпів будівництва соціального житла знадо-
биться 50-60 років для того, щоб люди, котрі стоять 
у черзі, одержали квартиру, бо щорічно отримують 
житло менше 2% тих, що перебувають на квартирно-
му обліку на початок року [10].

Ситуація в галузі не дозволяє говорити про озна-
ки відновлення. Одна з причин цього – мінімальна 
кількість земельних аукціонів з виділення нових ді-
лянок для будівництва, які фактично не проводили-
ся останні роки міськими та муніципальною владою. 
При цьому поточна статистика введення житла може 
бути перекручена через те, що немає однозначних 
критеріїв віднесення будівель до категорії таунхаусів 
або індивідуального житлового будівництва.

На сьогодні держава надає підтримку окремим ка-
тегоріям громадян у забезпеченні житлом. Це моло-
ді сім’ї, військовослужбовці, співробітники Служби 
безпеки України, воїни-інтернаціоналісти, прикор-
донники тощо. У 2012 році на всі програми будів-
ництва житла у державному бюджеті закладено 1,3 
млрд. гривень (у 2011 році було закладено 1 млрд. 
гривень). Міністерством реалізуються деякі з цих 
програм. Серед механізмів, що використовують для 
їх реалізації, вагоме місце займає довгострокове кре-
дитування громадян, зокрема: в Державній програмі 
забезпечення молоді житлом, Державній цільовій со-
ціально-економічній програмі будівництва (придбан-
ня) доступного житла та в регіональних програмах 
“Власний дім”. Так, якщо програма будівництва до-
ступного житла ще тільки починає набирати оберти, 
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Захаркин А.А. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Исследован зарубежный опыт инновационного развития экономики и возможностей адаптации его в современных усло-

виях хозяйствования. Определены типовые модели инновационного развития, которые дали наибольший экономический 
эффект для развитых стран мира. Определен имеющийся потенциал и ключевые проблемы реализации инновационной 
модели развития Украины.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная модель, экономическое развитие, стимулиро-
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Zakharkin О.О. INNOVATIVE MODELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
This research is devoted to foreign experience of innovative economic development and opportunities of its adaptation to modern 

business environment. The typical models of innovative development that gave the most relevant economic effect to developed countries 
are defined. The real potential and key problems of realization of innovative development model in Ukraine are found out.

Keywords: innovation, innovation, innovation model, economic development, promoting innovation.

Постановка проблеми. В сучасних умовах іннова-
ції є ключовим чинником підвищення технологічної 
конкурентоспроможності країни. Оскільки саме вони 
не лише забезпечують оновлення реального сектора 
економіки, але і забезпечують сталий соціально-еко-
номічний розвиток країни. Саме тому у країн – інно-
ваційних лідерів, зосереджено найбільше фінансових 
потоків, а також спостерігається висока концентрація 
найрентабельніших видів бізнесу, переважно високо-
технологічна структура національного виробництва, 
як правило, винесена за межі власної країни промис-
лово-технологічного циклу виробництв [2, с. 47].

Відзначимо, що в десятку провідних країн сві-
ту в галузі інновацій згідно даними викладеними 
в щорічному звіті Global Innovation Index входять: 
Швейцарія, Швеція, Великобританія, Нідерланди, 
США, Фінляндія, Гонконг, Сінгапур, Данія та Ірлан-
дія. Україна у цьому рейтингу знаходиться на 71-му 
місці [10]. Враховуючи відзначене, цілком впевнено 
можна стверджувати, що в Україні, незважаючи на 
задекларований інноваційний шлях розвитку іннова-
ції, не стали належним засобом підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняної економіки. Врахову-
ючи відзначене, питання пошуку можливих шляхів 
переходу до інноваційної моделі розвитку зберігає 
свою актуальність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичну основу дослідження склали роботи провід-
них вітчизняних та закордонних вчених у сфері ін-
новатики: В. Александрова, Ю. Бажала, В. Геєця, 
С. Ільєнкова, С. Ілляшенко, Н. Краснокутської,  
М. Стадник, Л. Федулової, І. Ансоффа, П. Друкера, 
Б. Санто, Й. Шумпетера.

Наприклад, М. Йохна та М. Стадник інновацій-
ний тип розвитку розуміють як спосіб економічного 
зростання, заснований на постійних і систематичних 
нововведеннях, спрямований на суттєве поліпшення 
усіх аспектів діяльності господарської системи [4, 
с. 65], С. Ілляшенко визначає інноваційний розвиток 
як «… процес господарювання, що спирається на без-
упинні пошук і використання нових способів і сфер 
реалізації потенціалу підприємства у мінливих умо-
вах зовнішнього середовища у рамках обраної місії 
та прийнятої мотивації діяльності і який пов’язаний 
з модифікацією існуючих і формуванням нових рин-
ків збуту» [3, с. 23].

Разом з тим, незважаючи на накопичений досвід 
та теоретичні надбання науковців питання удоскона-
лення організаційно-економічного механізму акти-
візації інноваційної діяльності в Україні й досі за-
лишаються недостатньо висвітленими і потребують 
подальшого розроблення.

Постановка завдання. На підставі аналізу зару-
біжного досвіду щодо інноваційної моделі розвитку 
визначити найбільш прийнятні шляхи формування 
такої моделі для економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згід-
но з даними оприлюдненими агентством Bloomberg 
Україна входить до 50 найбільш інноваційних кра-
їн світу та посідає у цьому рейтингу 42 місце. При 
цьому відзначимо, що взагалі агентством Bloomberg 
було досліджено показники інноваційності понад 
200 країн. Вище відзначене вказує на те що Україна 
все ще має досить потужний, принаймні для Євро-
пи, інноваційний потенціал, який не реалізовуєть-
ся в повній мірі. Більш того, більшість експертів-
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науковців, незважаючи на позитивні зрушенні, які 
спостерігаються останніми роками у зазначеному на-
прямку, визначають стан інноваційної діяльності в 
Україні як кризовий.

Зазначимо, у 2012 р. інноваційною діяльністю 
у промисловості займалися 1758 підприємств, що 
склало 17,4% загальної кількості промислових під-
приємств по Україні проти 1679 підприємств (16,2%) 
у 2011р. (рис. 1).

Аналізуючи дані [11] відображені на рис. 1 ціл-
ком впевнено можна стверджувати, що в Україні 
доля інноваційно-активних підприємств складає до-
сить незначний відсоток від загальної кількості. Так 
за результатами 2012 р. їх питома вага у загальній 
кількості підприємств становила 17,4%. З них част-
ка підприємств, які впроваджували інновації, стано-
вила 11,5%, зменшившись за 10 років на 3,3%. І 
хоча у 2012 р. цей показник зріс до 13,6%, пито-
ма вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової помітно скоротилася: з 6,8% у 2001 р. 
до 3,8% у 2010 р. і до 3,3% у 2012 р.
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Рис. 1. Динаміка інноваційної активності 
промислових підприємств (у % до загальної 

кількості промислових підприємств в Україні)

Для порівняння відмітимо, що серед країн Євро-
пейського Союзу мінімальні показники інноваційної 
активності мають Португалія – 26% та Греція – 29%, 
тобто більше ніж в 1,5 рази вищі, ніж в Україні. А 
у порівнянні з країнами-лідерами у цій галузі, таки-
ми як Нідерланди (62%), Австрія (67%), Німеччина 
(69%), Данія (71%) та Ірландія (74%), розрив ста-
новить 3-4 рази [5]. Така ж спадна тенденція харак-
теризувала процес освоєння нових видів продукції, 
хоча кількість впроваджених нових технологічних 
процесів дещо збільшилася.

Низькою також залишається питома вага реалі-
зованої інноваційної продукції в обсязі промислової, 
яка до того ж має негативну тенденцію до щорічно-
го зменшення з 6,8% у 2001 р. до 3,3 % у 2012 р. 
(зменшення порівняно з 2001 р. складає 56%).

Вкрай низькою залишається питома вага обсягу 
виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП 
– якщо у 2001 р. цей показник складав 1,11%, то про-
тягом 2007-2010 р. він коливався в межах 0,9-0,95%, 
а за підсумками наступних двох років – 0,79-0,80%.

 Зниження ключових показників інноваційної ак-
тивності вітчизняних підприємств є свідченням того, 
що їх продукція переважно є не інноваційною і, від-
повідно, неконкурентоспроможною. Згідно зі статис-
тичними даними, в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції тільки 9,8% мають ознаки 
інноваційної, тоді як в Євросоюзі цей показник пере-
вищує 75% [5].

Виділяють три типові моделі економічного розви-
тку країни: ресурсну, інноваційну та інтелектуально-

донорську [6, с. 126]. Стисло розглянемо зміст кож-
ної з них.

Ресурсна модель характеризується відсутністю 
високотехнологічного виробництва та складається з 
трьох взаємозв’язаних компонентів: природні ресур-
си, виробництво та гроші.

Інноваційна модель розвитку економіки країни – 
це забезпечення структурних зрушень в економічно-
му процесі країни та підвищення її загального техно-
логічного рівня [9]. Втілення моделей інноваційного 
розвитку є одним з найбільш суттєвих факторів, що 
дозволяє виводити сучасну економіку на необхідний 
конкурентоспроможний рівень. 

Інноваційна модель представляє собою безперерв-
ний цикл трансформації грошей на дослідження в 
знання, знань у майстерність працівників, остан-
нього в інновації, перетворення інновацій у товар, 
трансформація товару в гроші. 

Інтелектуально-донорська модель являє собою 
скорочений варіант попередньої моделі, однак з неї 
виключено стадію виробництва.

Світовий досвід свідчить, що найбільш ефектив-
ною є друга модель економічного розвитку. Разом 
з тим в Україні сьогодні домінують перша і третя 
моделі: ресурсна без високотехнологічного виробни-
цтва та інтелектуально-донорська. На нашу думку, 
відзначене обумовлене перш за все, обмеженістю ін-
вестиційних ресурсів, недостатньою державною під-
тримкою інноваційних процесів, недосконалим за-
конодавством у галузі інновацій тощо. Разом з тим 
варто відзначити, що згадані моделі у стратегічній 
перспективі матимуть руйнівний вплив на економі-
ку України, що обумовлено виснаженістю ресурсів 
країни, відтоком факторів виробництва національ-
ної економіки за кордон, а також відтоком «мізків». 
Такий стан речей практично унеможливлює забезпе-
чення конкурентоспроможності на світовій арені не 
лише окремих вітчизняних підприємств, але і еконо-
міки країни в цілому.

З огляду на відзначене, вважаємо за необхідне 
розглянути більш детально моделі державної по-
літики у сфері підтримки інновацій, які застосову-
ються країнами лідерами в галузі інновацій. Здій-
снені нами дослідження дозволили виокремити дві 
яскраво виражені моделі інноваційного розвитку: 
англо-американську та франко-японську. При цьому 
перша модель характеризується повною автономією 
та самостійністю підприємництва в інноваційній ді-
яльності.

Прибічники визначеної моделі віддають перевагу 
непрямим методам стимулювання інноваційної ді-
яльності, зокрема шляхом надання суб’єктам госпо-
дарювання кредитів на пільгових умовах, здійснення 
державних замовлень на проведення науково-дослід-
них розробок, створення наукової інфраструктури в 
регіонах, безоплатна передача або надання на піль-
гових умовах у тимчасове користування державного 
майна та земельних ділянок для організації діяль-
ності інноваційних підприємств, тощо. Визначене 
коло стимулів використовують у свій практиці такі 
країни як Велика Британія, США, тощо.

Друга модель навпаки, характеризується значним 
впливом держави на розвиток інноваційного проце-
су, використанням методів прямого стимулювання 
інноваційного процесу шляхом надання інновацій-
но активним підприємствам прямих дотацій та суб-
сидій, введення податкових пільг на інвестиції, що 
здійснюються в інноваційну сферу та законодавчих 
норм, які стимулюють науково-дослідну активність 
[1, с. 45].
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У якості прикладу можна привести такі країни, 
як Франція, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Японія 
тощо. Втім, варто відмітити, що жодна з визначених 
моделей ні однією країною не використовується у 
чистому вигляді. Уряди практично всіх розвинених 
країн використовують комплексний підхід до стиму-
лювання інноваційних процесів в країні, застосову-
ючи при цьому як методи прямого, так і непрямого 
стимулювання [5]. Обрання тих чи інших методів 
стимулювання обумовлюється принципами реаліза-
ції національної інноваційної політики.

Так, зокрема, Уряди Південної Кореї та Японії 
вважають основними агентами економічного зростан-
ня великі промислові групи, тому здійснюють актив-
ну підтримку їх прагнення до диверсифікації своєї 
діяльності на основі наукомістких технологій. Дещо 
інший підхід використовується в Китаї, модель ін-
новаційного розвитку якого орієнтована на викорис-
тання ресурсної бази певного регіону. Підставою для 
надання фінансування є не вимога високотехнологіч-
ності бізнесу, а доведення підприємством здатності 
ефективно використовувати природні ресурси.

Характеризуючи досвід промислово розвинених 
країн світу, варто відмітити, що на сьогодні осно-
вним елементом державної політики є програми 
створення інноваційних центрів у вигляді техное-
кополісів та технопарків. У якості прикладу можна 
привести досвід Фінляндії, де діють так звані «на-
уково-виробничі інкубатори», або «бізнес-інкубато-
ри». Визначені інкубатори об’єднують університети, 
дослідні та виробничі центри, венчурні фірми. 

У контексті вищевизначеного зауважимо, що 
основна форма інвестування бюджетних коштів у 
Фінляндії здійснюється шляхом надання безоплат-
них субсидій, грантів під дослідні проекти на кон-
курсній основі. Варто також акцентувати увагу і на 
тому, що тут, як і в більшості розвинених країн, 
відсутні будь-які пільги для тих, хто створює та за-
проваджує інноваційні розробки. У Швеції й Нідер-
ландах велику роль відіграють національні академії 
наук та Інститути Вищих досліджень. Прикладні до-
слідження у Швеції й Нідерландах забезпечуються 
переважно за рахунок грантів і спільні проектів з 
великими транснаціональними корпораціями – Shell 
та Philips у Нідерландах, Volvo, Ericsson – у Швеції. 
Акцентуємо також увагу на тому, що в США основна 
маса досліджень в області фундаментальної науки та 
значна частина прикладних досліджень зосереджена 
в університетах, значна частина яких посідає перші 
місця у світових рейтингах [7].

Також варто зазначити, що більшість країн чле-
нів ЄС досить часто використовують такі форми сти-
мулювання інноваційної діяльності як зниження 
державного мита для індивідуальних винахідників 
та дотації створення фондів впровадження інновацій 
з урахуванням можливого ризику. 

Відмітимо, що в Україні діє лише 24 бізнес-ін-
кубатори і 10 інноваційних центрів при вищих на-
вчальних закладах. Домінуючою формою організації 
інноваційних процесів є технопарки («Інститут зва-
рювання ім. Є.О.Патона», «Інститут монокристалів», 
«Вуглемаш», «Київська політехніка» тощо). Техно-
поліси в Україні взагалі відсутні [8].

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючі здійснене дослідження, результати якого ви-
кладені вище, слід зазначити, що Україні безперечно 
необхідно створювати власну індивідуальну модель 
інноваційного розвитку. Наша держава має досить 
високий науково-технічний потенціал. Так, відповід-
но до рейтингу Індексу глобальної конкурентоспро-
можності (ІГК) Всесвітнього економічного форуму 
Україна займає лідируючі позиції за такими показ-
никами, як система освіти та кількість наукових 
співробітників.

Рівень освіченості українців перевищував серед-
ній індекс країн Східної Європи і СНД. Разом з тим 
Україна обіймає у рейтингу 140 місце з 148 за здат-
ністю утримати високоосвічені кадри та молодих 
кваліфікованих спеціалістів. До того ж, на відміну 
від промислово розвинених країн в Україні спосте-
рігається досить низька частка високотехнологічної 
продукції приблизно на рівні 0,05-0,1% [1]. Тоді як 
частка на світовому ринку країн-лідерів (США, Япо-
нія, Німеччина, Франція та ін.) становить майже 
80%. Такий стан речей, на нашу думку, обумовле-
ний низкою чинників, ключовою з яких є недостатнє 
фінансування фундаментальної та прикладної науки. 
Враховуючи відзначене, подальші дослідження авто-
ра будуть спрямовані на дослідження ключових про-
блем у сфері фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності в Україні та пошук можливих шляхи їх 
вирішення.
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Постановка проблеми. Високоінтенсивне ведення 
сільського господарства неможливе без залучення у 
виробництво пально-мастильних матеріалів. Їх пла-
номірне і пропорційне постачання та економне вико-
ристання в умовах постійного зростання технічного 
потенціалу та стрімкого подорожчання пального в 
наш час є проблемою, яка вимагає невідкладного ви-
рішення. З точки зору вартості пально-мастильних 
матеріалів їх витрачання має бути економним, нор-
мованим, дешевим, оскільки для аграрного сектора 
забезпечення пальним є фундаментом результативно-
го функціонування, в першу чергу, рослинницької 
галузі, де використовується близько 80% пально-
мастильних матеріалів від всіх використовуваних в 
сільському господарстві. Це допоможе знизити собі-
вартість готової продукції та підвищити її конкурен-
тоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану 
проблему в своїх роботах розглядали багато відомих 
вчених-економістів, серед яких Є.А. Бузовський, 
В.А. Скрипниченко, М.П. Ковалко, П.А. Денисенко, 
В.В. Коврига, А.К. Шидловський. На основі проведе-
них досліджень ними було сформовано засади енерге-
тичної політики держави, напрямки енергозбережен-
ня та економії витрат пально-мастильних матеріалів, 
досліджені проблеми їх використання в аграрному 
секторі України. Глибоке і всебічне вивчення пред-
ставлених в економічній літературі розробок цих та 
інших науковців, які працювали в даному напрямку, 
свідчить про те, що необхідність подальшої, ретель-
нішої розробки даного питання стає все актуальні-
шою як в теоретичному, так і в практичному плані.

Постановка завдання. Основною метою статті є 
дослідження і аналіз стану ринку пально-мастиль-

них матеріалів України та формування пропозицій з 
покращення ситуації на ньому.

Виклад основного матеріалу. Ефективний розви-
ток сільського господарства залежить від сталого за-
безпечення енергетичними ресурсами, в першу чергу, 
моторним паливом. Підрахунки державної служби 
статистики показують, що протягом останніх 2010-
2012 років загальне споживання паливно-енергетич-
них ресурсів у сільському господарстві мало неста-
більний характер. Щорічне споживання у сільському 
господарстві бензину становить 0,2 млн т, а дизельно-
го пального – 1,3 млн т (табл. 1). У 2012 році спожи-
то було 4,8% бензину моторного, 20,9% дизельного 
пального, 10,1% масла та мастила, 4,2% скрапленого 
газу від загального споживання в країні. 

Таблиця 1
Споживання основних видів паливно-енергетичних 

ресурсів у сільському господарстві, мисливстві
та лісовому господарстві України

№ 
з/п Показник

Рік

2010 2011 2012

Усього, млн т у.п. 3,1 3,3 3,1

1 Вугілля, млн т 0,1 0,1 0,1

2 Газ природний, млрд. 
м куб. 0,6 0,7 0,6

3 Бензин моторний, тис. т 231,6 224,5 203,6

4 Паливо дизельне, тис. т 1224,1 1349,8 1318,8

5 Мазути топкові важкі, 
тис. т 2,5 2,6 1,3

6 Гас, тис. т 0,3 0 0

7 Пропан і бутан скрапле-
ні, тис. т 11,3 16,8 18,0
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8 Дрова для опалення, 
тис. м куб. 187,1 179,8 183,1

Джерело: Сформовано за даними джерел [1, с. 100; 2, с. 98; 
3, с. 96]

У тваринництві найбільшого поширення набу-
ло використання котельно-пічного палива. Мазут, 
природний газ використовувалися при утриманні 
тварин, пастеризації молока, сушінні жому, вироб-
ництві трав’яного борошна, гранульованих кормосу-
мішей.

Також значним попитом користується у тварин-
ництві теплова енергія. Гаряча вода і пара широко 
використовується при утриманні тварин, митті мо-
локопроводів, танків для охолодження молока, об-
ладнання, опаленні приміщень, виробництві замін-
ника незбираного молока тощо. З часом кількісні 
показники цих операцій значно зменшилися, а де-
які операції взагалі не виконувались. Електрична 
енергія широко використовується в стаціонарних 
технологічних процесах в тваринництві, хоча через 
зменшення обсягів поголів’я різко зменшились об-
сяги виконуваних робіт з використання електроенер-
гії. Враховуючи значні витрати енергетичних ресур-
сів та складний стан із їх забезпеченням виняткове 
значення для сільського господарства має проблема 
енергозбереження. У рослинництві теплова енергія 
використовувалася при опаленні зимових і весняних 
теплиць.

Серед підгалузей сільського господарства най-
більше використовує пально-мастильні матеріали 
рослинництво. Теплова енергія у рослинництві ви-
користовувалася лише при опаленні зимових і вес-
няних теплиць. Частка рослинництва у загальному 
використанні пально-мастильних матеріалів стано-
вить 85%. На тваринництво припадає близько 10% 
(табл. 2).

Сільськогосподарські підприємства скорочують 
використання бензину моторного як в цілому, так 
і на сільськогосподарські роботи. Це може бути 
пов’язано з тим, що в останні роки має місце тен-
денція залучення до виконання транспортних робіт 
сторонніх організацій, а також з практикою продажу 
врожаю на умовах франко-тік, франко-елеватор. У 
цьому випадку транспортні витрати оплачують самі 
покупці сільськогосподарської продукції [4].

Використання ж дизельного пального протягом 
досліджуваного періоду демонструє незначне, але 
зростання. Таке зростання можна пояснити тим, що 
на ґрунтообробних, посівних та збиральних роботах 
застосовується сільськогосподарська техніка, яка 
працює переважно на дизельному пальному. А так 
як валова продукція сільського господарства щороку 
збільшується, то, відповідно, зростають і обсяги спо-

живання аграрним сектором дизельного пального.
У структурі собівартості виробництва аграрної 

продукції останніх років у сільськогосподарських 
підприємствах витрати на нафтопродукти, електро-
енергію і паливо зменшились від 15,5% за 2006 р. до 
14,2% за 2010 р., що зумовлено значними змінами 
у структурі посівних площ на користь менш енерго-
ємних культур, використанням частиною сільгоспто-
варовиробників спрощених технологій вирощування 
продукції та впровадженням деякими господарства-
ми енергозберігаючих технологій. За 2012 рік витра-
ти на паливно-енергетичні ресурси становили 13,9%.

Останнім часом особливе занепокоєння викликає 
ситуація на ринку нафтопродуктів України, яка ха-
рактеризується стрімкою зміною цін на основні види 
пального та невизначеністю їх подальшого зростан-
ня. Це викликало дискусії ринкових експертів щодо 
причин підвищення цін на пальне та можливі підхо-
ди до подолання такого негативного явища.

Україна досить залежна від імпорту нафтопродук-
тів. Приблизно три чверті пального, яке використо-
вується в Україні, є імпортними. Тому ціна залежить 
від коливання курсу вітчизняної гривні та від розмі-
ру експортних мит на нафтопродукти. Аналіз струк-
тури роздрібної ціни на початок 2013 року показав, 
що понад 90% від неї складала вартість нафтопро-
дуктів на кордоні та сплачені податки і практично 
вона не залежала від підвищення власних витрат 
операторів ринку. При більш детальному вивченні 
ситуації було відмічено, що на цінові коливання на 
світовому ринку нафти незначні і суттєво вплинути 
на ціну пального не можуть (рис. 1).
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Рис. 1. Ціна нафти Brent у 2013-2014 рр.,
долл./барель

Джерело: побудовано за даними [5]

Водночас фактором, який найбільш вплинув на 
зростання цін на нафтопродукти стало здешевлення 
гривні по відношенню до долара США. За період 1 
січня-1 квітня 2014 року відбулося зниження офіцій-

Таблиця 2
Споживання бензину та дизпалива у сільському господарстві України, тис. т

 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік (попере-
дні)*

2014 рік (про-
гноз)*

Бензин 
моторний ДП Бензин 

моторний ДП Бензин 
моторний ДП Бензин 

моторний ДП Бензин 
моторний ДП

Використано всього 206,0 1196,7 202,4 1315,3 183,4 1291,7 186,2 1340,3 188,7 1357,7

у тому числі: на 
сільськогоспо-дарські 
роботи

89,4 1071,6 86,5 1175,5 78,4 1162,0 79,5 1197,9 80,6 1213,4

 рослинництво 76,4 948,9 75,5 1057,2 66,2 1033,1 67,2 1012,2 68,1 1025,3

 тваринництво 7,1 55,1 7,2 61,3 11,1 103,2 7,6 113,8 7,7 115,3

Джерело: складено авторами за даними статистичної форми 4-МТП
* Власні розрахунки авторів



183ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ного курсу української гривні по відношенню до до-
лара США від 7,99 грн. до 10,99 грн. за 1 дол. США 
(37,5%). При цьому оптові і роздрібні ціни на бензин 
та дизпаливо зросли ще більше – на 40 та 48% від-
повідно (Рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Динаміка оптової і роздрібної ціни
на бензин марки А-80 в Україні, грн./л
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Рис. 3. Динаміка оптової і роздрібної ціни
на дизпаливо в Україні, грн./л

Джерело: побудовано за даними Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України та за даними джерела [6]

Крім того, тенденція до прогресуючого росту цін 
на основні види пального в Україні спостерігається 
щороку навесні, перед початком весняно-польових 
робіт. Наприкінці року роздрібні ціни на пальне, яке 
використовується в аграрному секторі (бензин А-80 
та дизельне пальне) зменшуються або залишаються 
на тому ж рівні. В умовах низької платоспромож-
ності підприємств АПК це може негативно вплинути 
на ритмічність виробничих процесів. При цьому така 
тенденція не завжди співпадає зі змінами ціни нафти 
в світі. У 2014 році з настанням неспокійної полі-
тичної обстановки та наближенням початку весня-
но-польових робіт (15.02–31.03.2014 року) відбулося 
суттєве зростання вартості пального на 1,50 (А-80) 
та 1,60 (ДП) грн за літр. Середні роздрібні ціни на 
бензин марки А-80 збільшилися на 16,8%, дизельне 
паливо – на 19,8%. З рисунка видно, що в березні-
квітні поточного року роздрібні ціни на пальне дещо 
нижчі оптових. Це пов’язано з тим, що пальне, при-
дбане за підвищеними оптовими цінами, ще не по-
ступило в роздрібний продаж.

Очевидно, щорічне весняне піднесення цін на 
пальне не пов’язане з коливаннями цін на світових 
ринках. В останні три місяці світові ціни на нафту, 
як уже відмічено, практично не зростали. Проте 
оптові та роздрібні ціни на пальне в Україні демон-
струють стабільно зростаючу динаміку.

Основними постачальниками палива на україн-
ський ринок є Білорусь, Росія та Литва (Рис. 4).

 

Бензин

Польща
 10%

Угорщина
 1%

Білорусія
 26%

Литва
12%

Румунія 
12%

Шебелинка
 4%

Одеса
 2%

Кременчуг 
19%

Інші 8%

Болгарія
6%

Дизпаливо

Росія
 33%

Білорусія
34%

Інші
10%

Кременчуг
 13%

Одеса
 2%

Шебелинка
 2%

Туркменістан
1%

Литва
5%

Рис. 4. Структура поставки пального на ринок 
України у 2013 році

Їх частка у постачанні дизельного пального на 
український ринок складає 72%, а бензинів – 38%. 
Україна на власних потужностях виробляє 25% бен-
зину та 17% дизельного палива.

З наведених даних можна зробити висновок, що 
об’єктивних підстав до підвищення ціни на пальне 
в Україні немає, оскільки суттєвого зростання сві-
тових цін на нафту не спостерігається, ставка екс-
портного мита основних постачальників нафти і на-
фтопродуктів знизилися, курс гривні по відношенню 
до долара США зростав повільніше, ніж оптові ціни 
на нафтопродукти, витрати на логістику практично 
ніякого впливу на загальний рівень цін не мають, 
оскільки знаходяться в межах 2-2,5% від загальних 
витрат (Рис. 5). 
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Рис. 5. Структура роздрібних цін на бензин
та дизпаливо на початок 2013 року

Джерело: побудовано за даними [7]

Отже, основною причиною зростання ціни на 
пальне є бажання українських трейдерів скориста-
тися політичною нестабільністю в країні і отримати 
надприбутки від продажу нафтопродуктів.

Висновки з проведенного дослідження і пропо-
зиції. Ситуація з постачанням пально-мастильних 
матеріалів у сільське господарство викликає занепо-
коєння і, очевидно, без втручання держави не обі-
йтися. Державна політика повинна спрямовуватися 
на стабілізацію цін для сільськогосподарських ви-
робників як адміністративними, так і економічними 
важелями. Ефективне функціонування ринку паль-
ного в АПК залежить від:

– забезпечення однакових економічних умов у вза-
ємовідносинах споживачів пально-мастильних мате-
ріалів із структурами їх виробництва та постачання;

– проведення жорсткої державної політики по 
відношенню до сезонного коливання цін на паливо 
шляхом підтримки державою сільськогосподарських 
товаровиробників, особливо у періоди весняно-польо-
вих робіт та збору урожаю;

– прийняття нормативно-правових актів які фор-
мують нормативну базу для постачання пального і 
мастильних матеріалів сільськогосподарським това-
ровиробникам на пільгових умовах;

– зменшення експортних мит з метою зниження 
цін в Україні на імпортне пальне.

Необхідність підвищення ефективності сільсько-
господарського виробництва в умовах стрімкого 
подорожчання пально-мастильних матеріалів заго-
стрює питання енергоємності сільськогосподарської 
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продукції. Низька платоспроможність сільськогос-
подарських товаровиробників, недостатня їх техніч-
на забезпеченість, нееквівалентне підвищення цін 
на паливно-мастильні матеріали призводять до не-
гативних процесів в аграрному виробництві. Тому 
проблема гарантованого забезпечення потреби сіль-
ськогосподарських виробників енергоресурсами за-
лишається досить гострою.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осау-

ленка. – К. : Держстат України, 2011. – 560 с. (с. 100)
2. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред.  

О. Г. Осауленка. – К. : Держстат України, 2012. – 559 с. (с. 98)
3. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осау-

ленка. – К. : Держстат України, 2013. – 552 с. (с. 96)
4. Бондарчук Н.В. Обсяги і структура використання паливного і 

мастильних матеріалів у землеробстві України / Н.В. Бондар-
чук. – Наукові праці. Економічні науки. т. 30, № 17. – 2004. –  
С. 120-122.

5. Brent котировки, стоимость, цена, новости [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.finam.ru/analysis/
profile04C11/.

6. Стоимость топлива на заправках Украины [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://vseazs.com/#.

7. Структура розничной цены нефтепродуктов в Украине по со-
стоянию на 28-12-2012 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.nefterynok.info/hit_marzheviy.phtml.

УДК 338.43-047.37:330.31/.33

Клокар О.О.
доктор економічних наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 
Білоцерківського національного аграрного університету

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ  
ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Визначено та обґрунтовано основні теоретичні та практичні аспекти дослідження ресурсного потенціалу аграрного сектора 
економіки. Акцентовано увагу на комплексному методологічному підході щодо вивчення вищевказаної проблеми. Це створить 
умови для об’єктивної оцінки сучасного стану вивчення та розробленості досліджуваної проблеми й сприятиме виділенню най-
більш вагомих її компонентів, які потребують поліпшення.

Ключові слова: ресурсний потенціал, відтворення, аграрний сектор економіки, працівник, методологія дослідження.

Клокар О.О. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ВОССОЗДАНИЯ

Определены и обоснованы основные теоретические и практические аспекты исследования ресурсного потенциала аграрного 
сектора экономики. Акцентировано внимание на комплексном методологическом подходе относительно изучения вышеуказанной 
проблемы. Это создаст условия для объективной оценки современного состояния изучения и разработанности исследуемой 
проблемы и будет способствовать выделению наиболее весомых ее компонентов, которые нуждаются в улучшении.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, воссоздание, аграрный сектор экономики, работник, методология исследования.

Klokar O.O. RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
OF RESEARCH OF HIM EFFECTIVE RECREATION

Certainly and grounded the basic theoretical and practical aspects of research of resource potential of agrarian sector of economy. 
Attention is accented on complex methodological approach in relation to the study of foregoing problem. It will create terms for the 
objective estimation of the modern state of study and developed of the probed problem and will be instrumental in the selection of its 
most ponderable components which need improvement.

Keywords: resource potential, recreation, agrarian sector of economy, worker, research methodology.

Постановка проблеми. Формування соціально-
орієнтованої ринкової економіки в Україні, здійснен-
ня ефективних реформ у даному напрямку та покра-
щення життєвого рівня населення можливо лише за 
умови ефективного відтворення ресурсного потенціа-
лу в аграрному секторі економіки. Проте відсутність 
дієвих заходів щодо поліпшення механізму відповід-
ного відтворення (відсутність комплексних держав-
них програм розвитку сільських територій) істотно 
гальмує даний процес. Як наслідок, погіршується 
рентабельність сільськогосподарських підприємств, 
добробут їх працівників та ефективність функціону-
вання галузі в цілому. Тому актуальним питанням 
на сучасному етапі розвитку аграрного сектора еко-
номіки є формування єдиних методологічних підхо-
дів щодо аналізу та поліпшення механізму ефектив-
ного відтворення ресурсного потенціалу в агросфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблеми відтворення ресурсного потенціалу 

в сільському господарстві займалися такі науковці:  
О. Бондаренко, Б. Пасхавер, О. Шубравська, Л. Мол-
даван, О. Виханський, В. Трегобчук, В. Дієсперов,  
П. Руснак, В. Жабка, М. Рудий, А. Чалий, Ф. Бути-
нець, Т Мальцев, І. Новаківська, М. Кулєшов, М. Си-
рий, Г. Ольховський тощо [1-8, 13-14]. Вчені обґрунту-
вали основні умови відтворення ресурсного потенціалу 
в аграрному секторі економіки. Проте питання форму-
вання єдиних методологічних підходів щодо вивчення 
даної економічної категорії розкрито ними недостатньо.

Постановка завдання. Зважаючи на актуальність 
вищезазначеного питання, головною метою даного 
дослідження є вивчення теоретичних і практичних 
аспектів вивчення ресурсного потенціалу аграрного 
сектора економіки та його ефективного відтворення. 
Для реалізації даної мети нами сформовані такі осно-
вні завдання:

– визначити основні методологічні підходи до-
слідження теоретичних і практичних аспектів ре-



185ауковий вісник Херсонського державного університетуН
сурсного потенціалу аграрного сектора економіки та 
ефективності його відтворення;

– проаналізувати вищевказані підходи та запро-
понувати заходи щодо їх ефективного використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. В ре-
зультаті аналізу нами встановлено, що методологічні 
підходи дослідження теоретичних і практичних ас-
пектів ресурсного потенціалу аграрного сектора еко-
номіки та ефективності його відтворення включають 
у себе такі основні структурні блоки, які складають 
певні етапи дослідження щодо: вивчення понятій-
ного апарату і напрямів еволюції теорії відтворення 
факторів виробництва, основних складових еконо-
мічного механізму суспільного відтворення аграрних 
ресурсів, експерименту (апробація та можливі змі-
ни напрямків і заходів відтворення ресурсів, впро-
вадження результатів дослідження) (рисунок). Тобто 
нами запропонований комплексний методологічний 
підхід щодо вивчення механізму ефективного відтво-
рення ресурсного потенціалу агросфери, що сприя-
тиме виявленню найбільш вагомих його складових і 
розробці дієвих заходів їх поліпшення.

Існують різні підходи вчених щодо трактування 
економічної категорії «відтворення факторів ви-
робництва» в ринковій економіці. Більшість з них 
подібні і відрізняються між собою тільки частково 
деякими окремими складовими. Так, науковці, що 
вивчали і вивчають вищезазначену проблему, визна-
чають відтворення факторів виробництва як сукуп-
ність заходів щодо поновлення особистих (трудові 
ресурси) і речових (земельні, матеріальні, нематері-
альні ресурси тощо) елементів процесу виробництва з 
метою їх ефективного використання [6, с. 152]. 

Зважаючи на вищевказаний підхід, нами визна-
чені напрямки еволюції теорії відтворення факторів 

виробництва. Так, більшість теорій щодо їх відтво-
рення базуються на поліпшенні двох основних скла-
дових, а саме: 

– первинної, або основної (праця та земля); 
– вторинної (капітал, що відображає результат 

впливу праці на природні ресурси та підприємництво).
Крім цього, доцільно зазначити, що теорії відтво-

рення первинної (трудових і земельних ресурсів) та 
вторинної (ресурси у формі капіталу та підприєм-
ницької діяльності) складової виробничих факторів 
базуються на забезпеченні умов для розвитку на-
уково-технічного прогресу, своєчасному наданні ін-
формації про діяльність підприємства і забезпечення 
його стабільного економічного та екологічного ста-
ну. Так, найбільш вагомими щодо відтворення фак-
торів виробництва були розробки представників (К. 
Маркс, Ф. Енгельс, У. Петі, А. Маршалл, А. Сміт, Д. 
Рікардо тощо) марксиської та маржиналіської еко-
номічних теорій. Вчені трактували передусім вироб-
ничі фактори як важливі елементи, або об’єкти, які 
можуть вирішально вплинути на ефективність функ-
ціонування будь-якого господарюючого суб’єкта. Та-
кож даний підхід передбачає оцінку впливу відносин 
власності на ефективність відтворення факторів ви-
робництва [9, с. 135; 10, с. 234; 12, с. 26]. Тобто всі 
вищевказані підходи науковців спрямовані на одно-
часне відтворення всіх ключових виробничих чинни-
ків завдяки диференційованим заходам. 

Виявлено шляхом теоретичного аналізу, що еко-
номічний механізм суспільного відтворення аграрних 
ресурсів – це система пов’язаних між собою форм і 
методів соціально-економічного впливу на сільсько-
господарських товаровиробників з метою активізації 
виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності та 
насичення ринку конкурентоздатною аграрною про-

дукцією [1, с. 5].
Отже, враховуючи ви-

щезазначену позицію нами 
сформовано основні складові 
економічного механізму сус-
пільного відтворення аграрних 
ресурсів, а саме: організаційна 
(виробництво, відносини влас-
ності, система управління на 
всіх рівнях господарської ді-
яльності та ін.), економічна 
(планування фінансово-госпо-
дарської діяльності, економіч-
не стимулювання підприємств, 
сприятливі умови для їх ін-
вестування та кредитування 
тощо). Вони взаємопов’язані 
між собою на кінцевому етапі 
по відношенню до двох з них 
– аналізі та контролі за вико-
ристанням аграрних ресурсів 
на всіх рівнях (забезпечення 
умов для надання необхідної 
інформації власнику щодо 
провідних показників діяль-
ності підприємства з метою їх 
оптимізації). 

Вважаємо, що даний підхід 
створить умови для комплек-
сного вивчення економічного 
механізму суспільного від-
творення аграрних ресурсів, 
сприятиме впровадженню ді-
євих заходів щодо його вдо-
сконалення.

Рис. Основні етапи дослідження теоретичних і практичних аспектів 
формування та ефективного відтворення ресурсного потенціалу

аграрного сектора економіки*
*Розроблено автором
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Сучасна методологія дослідження з відтворення 
ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки, 
на думку окремих науковців, повинна, передусім, 
базуватися на вивченні різних важелів поновлення 
ресурсного потенціалу в сільському господарстві. З 
цією метою вчені пропонують визначити та проаналі-
зувати провідні чинники, що впливають на його від-
творення (табл. 1). Більшість науковців і практиків 
визначають такі ключові фактори щодо відтворення 
ресурсного потенціалу в аграрному секторі економі-
ки, як:

– політичні (політичний та соціально-економіч-
ний стан у країні);

– соціально-економічні (нормативно-правова база, 
комплексні програми розвитку сільських територій, 
стан розвитку аграрного сектора економіки та ринку 
праці, рентабельність сільськогосподарських підпри-
ємств; рівень матеріального та соціально-психологіч-
ного стимулювання працівників тощо);

– ефективність та якість використання сільсько-
господарських земель;

– природно-кліматичні (родючість ґрунтів, темпе-
ратурні умови, водна та вітрова ерозія, стихійні лиха 
та ін.);

– сезонність виробництва (весняно-осінні польові 
роботи тощо).

Таблиця 1
Провідні фактори впливу на відтворення ресурс-

ного потенціалу в аграрному секторі економіки на 
макро- та мікрорівнях [3, с. 9-10]

Фактори Макро рівень Мікро рівень

Політичний та соціально-
економічний стан у країні + -

Нормативно-правова база + -

Комплексна програма роз-
витку сільських територій + -

Інвестиційний клімат + +

Стан розвитку аграрного 
сектора економіки та стан 
ринку праці

+ -

Рентабельність сільськогос-
подарських підприємств - +

Рівень матеріального та 
соціально-психологічного 
стимулювання працівників

+ +

Науково-технічний прогрес + +

Знос матеріально-технічної 
бази підприємств - +

Технології виробництва - +

Ефективність та якість 
використання земель 
сільськогосподарського при-
значення

- +

Природно-кліматичні умови 
та сезонність виробництва + +

Отже, всі вищевказані чинники мають вирішаль-
ний вплив на відтворення ресурсного потенціалу 
аграрного сектора економіки. Також відтворення 
трудових ресурсів повинно базуватися на досліджен-
ні мотивації аграрної праці, оскільки саме її високий 
рівень досягається завдяки окремим заходам щодо 
відтворення ресурсного потенціалу в сільському гос-
подарстві.

Крім цього, для проведення комплексного аналізу 
мотивації аграрної праці, на нашу думку, необхід-
но виділити і вивчити кожну мотиваційну складо-
ву. Також доцільно сумарно оцінити психологічні 
та соціологічні потреби, силу окремих мотиваційних 

чинників і трудову мотивацію в цілому. Проте всі 
вищенаведені заходи слід здійснювати, враховуючи 
особисті та професійні якості кожного аграрія.

На наш погляд, доцільно проаналізувати окремі 
показники (динаміку та структуру посівних площ 
тощо), що характеризують вплив більшості з ви-
щенаведених факторів на відтворення земель сіль-
ськогосподарського призначення. Одним з найбільш 
вагомих є рівень освоєння сільськогосподарських 
угідь. Даний показник чітко відображає інтенсив-
ність використання земель сільськогосподарського 
призначення. Також його можна порівняти з відпо-
відним показником по інших країнах світу. Разом з 
тим необхідно, на наш погляд, розрахувати й рівень 
розораності сільськогосподарських угідь і здійснити 
аналогічне порівняння [13, с. 55].

Вважаємо, що вищезазначений показник сприя-
тиме виявленню найбільш зношених і виснажених 
земель сільськогосподарського призначення, які по-
требують розробки та впровадження ефективних за-
ходів щодо їх відтворення. 

Одним з провідних показників, що характеризує 
родючість ґрунту, є вміст гумусу. Тому доцільним 
є аналіз якості державного моніторингу щодо дифе-
ренціації та змін родючості ґрунтів. Так, передусім 
це стосується балансу гумусу в них, оцінки втрат 
родючості, що повинні здійснюватися експертами та 
можуть суттєво відрізнятися між собою. Вміст гуму-
су в ґрунті згідно з методикою Інституту ґрунтоз-
навства та агрохімії Української академії аграрних 
наук можна обчислити для окремих умов будь-якої 
діяльності сільськогосподарського підприємства та-
ким чином [14, с. 11]:

L
P

L
ППБг −

+
= 21

 , 

де Бг – середньорічний баланс гумусу у ґрунті на 
1 га за ротацію сівозміни, т/га;

П
1
 – сума новоутвореного гумусу у ґрунті за ро-

тацію сівозміни за рахунок рослинних решток, т/га; 
П

2
 – кількість новоутвореного гумусу у ґрунті за 

ротацію сівозміни за рахунок органічних добрив, т/га;
Р – загальна кількість гумусу, який мінералізу-

ється за ротацію сівозміни, т/га;
L

 
– тривалість ротації, років.

З метою розрахунку кількості новоутвореного гу-
мусу з рослинних решток (П1) та органічних добрив 
(П2) існують науково обґрунтовані коефіцієнти гумі-
фікації рослинних решток і гною у ґрунті. Оскільки 
кількість рослинних решток не має прямої залеж-
ності від рівня урожаю, то для її розрахунку можна 
скористатися рівняннями регресії, які визначені за 
економетричними даними.

На думку Г. Чесняка, внесення 1 т гною воло-
гістю 77% веде до утворення 0,058 т гумусу. Як 
наслідок, загальний обсяг втрати гумусу в ґрунті 
протягом періоду ротації сівозміни можна визначи-
ти розмірами його мінералізації. Вчений визначив, 
що на чорноземах найбільше гумусу мінералізується 
при вирощування картоплі (1,61 т/га), коренеплодів 
(1,60), цукрових буряків (1,59), соняшнику (1,39), 
найменше – при вирощуванні багаторічних трав 
(0,60 т/га), однорічних трав (1,1), гречки, вико-ві-
всяної суміші (1,10 т/га) [14, с. 12]. Тому, на наш 
погляд, відтворення земельних ресурсів в аграрному 
секторі економіки повинно починатися, насамперед, 
з оптимального формування сівозмін. Це передбачає 
врахування при їх складанні не лише економічних, 
але й природно-кліматичних складових.

Крім цього, на нашу думку, відтворення сільсько-
господарських угідь повинно базуватися на методі 
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розрахунку норм добрив за нормативами витрат на 
одиницю врожаю. Він застосовується з метою визна-
чення потреби в добривах для окремих культур, сі-
возмін, підприємств, районів, областей, країни в ці-
лому. Для здійснення відповідних розрахунків слід 
використовувати такі показники: планова врожай-
ність культур, нормативні витрати добрив для одер-
жання 1 ц урожаю, поправочні коефіцієнти на вміст 
поживних речовин у ґрунті, коефіцієнти використан-
ня елементів живлення з органічних і мінеральних 
добрив [15, с. 24].

Вважаємо, що відтворення родючості ґрунту, збе-
реження та підвищення вмісту гумусу істотно зале-
жать від способів обробітку сільськогосподарських 
угідь. Тому, підтримуючи думку Т. Мальцева, слід 
проаналізувати, передусім, можливість заміни гли-
бокої оранки (крім певних культур) на безвідвальний 
обробіток ґрунту, або ґрунтозахисний та ресурсозбе-
рігаючий. Також з метою визначення вартості втрат 
від зниження родючості ґрунтів вчений запропонува-
ли використовувати компенсаційний підхід (оціню-
вати вартість добрив і заходів, необхідних для ком-
пенсації втрат основних елементів, які визначають 
родючість ґрунтів [8, с. 40].

Отже, враховуючи всі вищенаведені підходи щодо 
відтворення земель сільськогосподарського призна-
чення, на нашу думку, дослідження цієї проблеми 
повинно бути акцентовано на таких аспектах: еконо-
мічних (наявність умов, стимулів, спонук, санкцій 
тощо); екологічних (врахування природно-кліматич-
ні умов та ін.); організаційно-правових (визначення 
ефективних підходів до формування законодавчої 
бази, в тому числі щодо ринку землі, для здійснення 
господарської діяльності, зокрема обробітку ґрунту 
тощо); інформаційних (наявність оперативної інфор-
мації щодо діяльності підприємства і зміни норма-
тивної документації, що регламентує його діяльність 
та ін.).

Вважаємо, що крім земельних і трудових ресурсів 
на розвиток всіх суспільно-економічних формацій 
істотно впливає такий виробничий фактор, як «ка-
пітал». Окремі науковці трактують його як сукуп-
ність засобів праці, що використовуються в вироб-
ництві товарів та послуг. Так, Д. Рікардо та А. Сміт 
порівнювали «капітал» з засобами виробництва та 
накопиченими матеріальними та трудовими ресурса-
ми. К. Маркс – як самостійно зростаючу вартість у 
процесі суспільних відносин. Проте всі вищевказані 
вчені досліджували проблему вкладення грошових, 
матеріальних та інших ресурсів у збільшення капіта-
лу, як провідного фактора розширеного відтворення 
виробництва [2, с. 10; 4, с. 16]. 

На нашу думку, оскільки «капітал» як економіч-
на категорія є здатністю окремих ресурсів забезпе-
чувати отримання їх власником прибутку, то слід, 
крім двох вищенаведених його складових (трудових 
і земельних ресурсів) визначити умови відтворення й 
третьої – матеріальної-технічної. Тому, насамперед, 
доцільно визначити основні показники щодо аналізу 
матеріально-ресурсного потенціалу в аграрному сек-
торі економіки (табл. 2). Усі наведені в таблиці по-
казники оцінки матеріально-технічної бази в аграр-
ному секторі економіки поділяються на дві групи: 
абсолютні (вартість основних засобів; кількість: по-
рушених, відпрацьованих і рекультивованих земель, 
введених у дію потужностей та об’єктів забудовника-
ми всіх форм власності; обсяг споживання електрое-
нергії на виробничі потреби тощо), відносні (коефіці-
єнт: зносу основних засобів (на початок та на кінець 
року); придатності, оновлення, вибуття основних за-

собів; електроозброєності праці; енергозабезпеченос-
ті; використання машинно-тракторного парку та ін.). 
Перші показники характеризують кількісні зміни 
явищ і процесів, тоді як другі – якісні. 

Таблиця 2
Основні показники оцінки матеріально-технічної 

бази в аграрному секторі економіки*

Аналітичні показники

Абсолютні

Вартість основних засобів

Кількість порушених, відпрацьованих і рекультивованих 
земель

Кількість введених у дію потужностей і об’єктів забудов-
никами всіх форм власності

Обсяг споживання електроенергії на виробничі потреби 

Електроозброєність праці

Наявність енергетичних потужностей 

Забезпеченість енергетичними потужностями

Кількість сільськогосподарської техніки та обладнання

Обсяг виробництва тракторів і сільськогосподарських 
машин

Обсяг виробництва продукції хімічної промисловості та 
машинобудування

Обсяг виробництва мінеральних добрив, хімічних засобів 
захисту рослин та комбікормів 

Обсяг капіталовкладень

Обсяг інвестицій в основний капітал

Обсяг прямих іноземних інвестицій

Розмір прибутку (збитку)

Відносні

Коефіцієнт зносу основних засобів (на початок та на 
кінець року)

Коефіцієнт придатності основних засобів

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Коефіцієнт електроозброєності праці

Коефіцієнт енергозабезпеченості

Коефіцієнт використання машинно-тракторного парку

Коефіцієнт використання вантажопідйомності 

Коефіцієнт використання наявного обладнання

Рівень рентабельності

*Складено автором за даними Ф. Бутинця [7, с. 467-468, 
с. 473-474].

На наш погляд, розрахунок всіх вищезазначених 
показників надасть об’єктивну оцінку якості відтво-
рення матеріально-ресурсного потенціалу сільсько-
господарських підприємств і сприятиме формуванню 
ефективних заходів щодо його поновлення.

Вважаємо, що за допомогою більшості з вищевка-
заних показників доцільно проаналізувати проблему 
ефективного використання виробничих потужностей 
в аграрному секторі економіки (насамперед – техні-
ки), оскільки ускладнилося роз’єднання елементів 
продуктивних сил. Майже типовою є ситуація, за 
якої власниками землі є пайовики, а майна – інші 
особи. Також характерним є використання власни-
ками земельних паїв переважно найманої робочої 
сили (відсутність у них бажання працювати самим у 
зв’язку з складною історично сформованою колекти-
вістською ментальністю). Тому, зважаючи на вищев-
казані чинники, собівартість сільськогосподарської 
продукції істотно підвищується, оскільки викорис-
тання передусім орендованої техніки є дорогим (під-
приємство не завжди має можливість вільно нею роз-
поряджається) [5, с. 537].
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На нашу думку, проблему матеріально-технічно-
го забезпечення аграріїв доцільно проаналізувати й 
щодо пріоритетів вкладення державних і приватних 
ресурсів у сільськогосподарське машинобудування. 
Це стосується оцінки виробничих потужностей, умов 
виробництва окремих підприємств, якості їх продук-
ції порівняно з іноземною. Також слід проаналізува-
ти стан і перспективи розвитку місцевих сервісних 
аграрних підприємств, за умови імпорту сільсько-
господарської техніки та обладнання. Тобто доціль-
но оцінити наслідки від втрати декількох позицій 
аграрного ринку. Її результати дадуть можливість 
зорієнтуватися суб’єктам даного ринку на вітчизня-
них або іноземних сільськогосподарських машинобу-
дівників.

Вважаємо, що вказана вище проблема є багато-
аспектною, де одним із ключових її елементів пови-
нен бути аналіз обсягів вітчизняних і зарубіжних 
інвестицій та капіталовкладень у розвиток аграрних 
підприємств щодо виробництва переважно кінцевої 
продукції, а не лише сировини. Провідним тут пови-
нно стати вивчення кон’юнктури (паритету цін по-
рівняно з іншими галузями) внутрішніх і зовнішніх 
ринків збуту продукції окремих інвестиційно прива-
бливих сільськогосподарських підприємств.

Останньою, але, на нашу думку, не менш важли-
вою складовою щодо відтворення ресурсного потенці-
алу аграрного сектора економіки є підприємництво. 
Так, передусім, необхідно теоретично і практично 
проаналізувати поняттєвий апарат та основні складо-
ві дослідження даної економічної категорії (табл. 3).

Таблиця 3
Основні складові дослідження підприємництва
в аграрному секторі економіки [11, с. 369-372]

Складові
Аналіз

Теоретичний Практичний

Суть підприємництва та 
умови його існування + -

Управління економічними 
ризиками в підприємни-
цтві

+ -

Роль та місце підприєм-
ництва в трансформації 
ринкової економіки

+ +

Організаційно-правові 
форми підп-риємницької 
діяльності

+ +

Система державної під-
тримки малого і середньо-
го бізнесу

+ +

З вищенаведеної таблиці слідує, що підприємни-
цтво є комплексною проблемою, яка потребує ви-
вчення не лише основних умов його здійснення, але 
й врахування відповідної специфіки в сільському 
господарстві. Це насамперед пов’язано з:

– визначенням єдиного поняттєвого апарату з да-
ної проблеми (ретроспективний аналіз вітчизняного 
та зарубіжного науково-практичного досвіду щодо 
становлення та розвитку підприємництва);

– характеристикою кола ризиків для сільськогос-
подарських підприємців на макро- та мікрорівні;

– визначенням групи показників щодо оцінки 
ролі та місця аграрного підприємництва в формуван-
ні багатоукладної і розвинутої ринкової економіки 
(до таких показників належать: обсяг податкових 
надходжень від підприємців до державного та місце-
вих бюджетів; рівень зайнятості населення підпри-
ємництвом; розмір заробітної плати найманих під-
приємцями працівників тощо);

 характеристикою організаційно-правових 
форм підприємницької діяльності та їх ефективності 
в аграрній сфері (визначення форм господарювання 
підприємців і найбільш вживаних з них для фізич-
них та юридичних осіб);

 оцінкою ефективності функціонування сис-
теми державної підтримки малого, середнього аграр-
ного бізнесу та формування єдиних засад щодо її 
розвитку (характеристика комплексних програм роз-
витку сільського господарства).

Враховуючи всі вищенаведені складові дослі-
дження підприємництва в аграрному секторі еконо-
міки, на наш погляд, даний вид діяльності відіграє 
ключову роль у відтворенні ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств і потребує де-
тального вивчення в цілому.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, у результаті аналізу теоретичних і практичних 
аспектів дослідження ресурсного потенціалу аграр-
ного сектора економіки та ефективності його відтво-
рення нами встановлено, що вони включають в себе 
окремі структурні блоки, які складають певні етапи 
дослідження щодо: вивчення понятійного апарату і 
напрямків еволюції теорії відтворення факторів ви-
робництва, основних складових економічного меха-
нізму суспільного відтворення аграрних ресурсів, 
експерименту. Провідними складовими аналізу за 
вищевказаними блоками є: первинна, або основна 
(праця та земля); вторинної (капітал, що відображає 
результат впливу праці на природні ресурси та під-
приємництво).

На нашу думку, дослідження саме вищевказа-
них складових забезпечить виділення та поліпшення 
ключових елементів впливу на формування ефектив-
ного механізму відтворення ресурсного потенціалу 
аграрного сектора економіки.
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для залучення інвестицій. Охарактеризовано недоліки та проблеми даних механізмів. Запропоновано можливі шляхи для їх 
удосконалення.

Ключові слова: інвестиції, регулювання, регіональні програми, фінансування, інформаційний ресурс, транскордонне спів-
робітництво.

Ковальчук С.П. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕГИО-
НАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья посвящена исследованию современных инструментов, механизмов, которые могут использоваться на региональном 
уровне для привлечения инвестиций. Охарактеризованы недостатки и проблемы данных механизмов. Предложены возможные 
пути их совершенствования.

Ключевые слова: инвестиции, регулирование, региональные программы, финансирование, информационный ресурс, 
трансграничное сотрудничество.
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LEVEL

The article is sanctified to research of modern instruments, mechanisms, which can be used at regional level for bringing in of 
investments. Defects and problems of these mechanisms are characterized. Possible ways for their improvement are offered.

Keywords: investments, adjusting, regional programs, financing, informative resource, cross-border cooperation.

Постановка проблеми. Критерій наближеності до 
системи, в якості якої розуміється економіка регіо-
ну, дозволяє дійти до висновку про важливу роль ре-
гіонального регуляторного механізму в інвестиційній 
діяльності регіону.

В умовах єдиної цілісної держави регіональне ре-
гулювання інвестиційної діяльності є необхідним у 
зв’язку із можливістю диференціації економічних та ін-
ших ключових характеристик регіонів, які є визначаль-
ними для інвестиційних процесів. В сучасній Україні 
така диференціація яскраво виражена (табл. 1).

Необхідність регулювання інвестиційної діяль-
ності на регіональному рівні в Україні обумовлена 
дією трьох факторів:

- диференціація в рівні розвитку та різна спеціалі-
зація (пріоритетна галузева спрямованість) регіонів;

- різні обсяги залучення інвестицій, що обумовлені 
різними рівнями інвестиційної привабливості регіонів;

- значна диференціація характеристик, галузей, 
напрямків, що формують інвестиційну привабли-
вість регіонів.

Враховуючи це, варто відзначити необхідність за-
лучення важелів регіонального рівня для активізації 
процесів інвестиційного характеру в регіонах. Меха-
нізми в регіонах кардинально не відрізняються, про-
те сама їх наповненість визначається особливостями 
та характеристиками регіонів, що є важливим для 
залучення інвесторів. 

Таблиця 1
Економічні показники розвитку окремих регіонів України у 2011 р.*

Регіони Львівська 
область

Донецька 
область

Харківська 
область

Волинська 
область

Одеська 
область

Вінницька 
областьПоказники

Валовий регіональний продукт (млн. грн.) 52103 161021 76866 17637 61499 29099

Капітальні інвестиції (млн. грн.) 12114 26802 13035 2577 9347 5081

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(млн. грн.) 32392,2 267491,6 63610,5 10492,7 27332,7 21004,3

Продукція сільського господарства 8400,9 11464,5 13270,6 5781,2 10020,3 15065

Обсяги експорту товарів (млн. дол. США) 1201,9 17197,6 1845,8 646,4 1541,1 661,7

Обсяги імпорту товарів (млн. дол. США) 3202,3 4622,8 2277,3 1059,6 3145,4 384,6

* – за даними [1]
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розу-
міння важливості саморегуляторного механізму в 
ринковій економіці все ж не дозволяє заперечити 
важливість формування певних заходів регулюван-
ня, направлених на залучення інвестицій. Сформова-
не економічне середовище, що характеризується ви-
сокими темпами розвитку позитивних економічних 
показників, здатне виступати саморегулюючим щодо 
залучення інвестицій. Проте регуляторні та стиму-
люючі механізми там також присутні. Економіка ж, 
що характеризується низкою проблем, проходить 
етап становлення та формування власних ідентифі-
куючих ознак потребує стимулів для залучення ін-
вестицій. Наголошують на цьому й сучасні науковці, 
які не лише відзначають необхідність формування 
інструментів – стимулів для залучення інвестицій на 
рівні регіонів, але й досліджують їх склад та можли-
вості використання. На ключовій ролі місцевої влади 
у створенні механізмів залучення інвестицій до регі-
онів наголошує Палка І. М. [2]. Серед пропонованих 
інструментів активізації інвестиційної діяльності на 
регіональному рівні економічні преференції, пільги 
[3], забезпечення повного виконання програм і комп-
лексів заходів із залучення інвестицій [2], співробіт-
ництво місцевої влади з громадськими організаціями 
та підприємствами [4], дії уряду, що спрямовані на 
покращення інвестиційної ситуації в регіонах, серед 
яких формування запровадження пакету інвестицій-
них реформ у 2011 р., створення Фонду регіонально-
го розвитку тощо [5].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. В системі заходів щодо залучення інвести-
цій на регіональному рівні залишаються механізми 
та інструменти, що малодосліджені, та мають про-
блеми, які знижують їх ефективність та дієвість, про 
що свідчать економічні реалії, показники залучення 
інвестицій тощо.

Формулювання цілей статті. Дослідження спря-
мовуватиметься на вивчення сучасних практичних 
організаційно-економічних механізмів залучення 
інвестицій на регіональному рівні, проблем та недо-
ліків у їх використанні та формування окремих про-
позицій щодо можливих шляхів удосконалення їх та 
підвищення ефективності використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дифе-
ренціація регіонів за різними критеріями зумовлює 
формування організаційно-економічних механізмів 
залучення інвестицій на регіональному рівні з певни-
ми елементами особистісного (скоригованого на осо-
бливості окремого регіону) характеру. Самі ж меха-
нізми для активізації процесів залучення інвестицій 
до регіонів на державному та регіональному рівнях 
кардинально різняться. Загальнодержавна політика 
в сфері активізації процесів залучення інвестицій 
містить дві складові: самостійну (виражену в першу 
чергу у інвестиційному законодавстві) та сформова-
ну на перехресті бюджетної, податкової, митної та 
інших видів загальнодержавної регуляторної політи-
ки. Жодна із цих складових не притаманна регіо-
нальному рівню у тій формі, в якій вона реалізуєть-
ся на державному. Механізми, що використовуються 
на регіональному рівні регулювання у інвестиційній 
сфері, доступні для реалізації на державному. Проте 
механізми державного регулювання в їх чистому ви-
гляді не можуть використовуватися, а частина з них 
обґрунтовано недопустима для регіонального рівня 
регулювання.

Правові, організаційні та економічні можливос-
ті на регіональному рівні більш обмежені порівняно 
із державним. Правове регулювання інвестиційної 

діяльності здійснюється на державному рівні че-
рез законодавчий механізм. На рівні регіонів воно 
реалізується шляхом розробки певних рішень, на-
казів, розпоряджень, направлених на реалізацію та 
виконання чинних нормативно-правових актів. Се-
ред організаційних заходів, що безперечно доступні 
для регіонального рівня регулювання інвестиційної 
складової, на сьогодні в першу чергу виступають ме-
ханізми індикативного планування. У контексті су-
часної регіональної інвестиційної політики одним із 
активно використовуваних інструментів є програми 
залучення інвестицій на різнотривалі перспективи. 
Окрім того, формуються програми комплексного еко-
номічного розвитку регіонів, що містять положення, 
які стосуються інвестиційної складової а також га-
лузеві програми, які також містять таку складову. 
Так, в рамках планування економічного розвитку Ві-
нницької області розроблено та затверджено низку 
програм. На початок 2014 р. діючими є 54 довгостро-
кових програми [6], серед яких:

1) Стратегія збалансованого регіонального розви-
тку Вінницької області на період до 2020 р. (мета 
якої серед іншого передбачає також впровадження 
інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку, 
на реалізацію чого направлена одна із цілей – залу-
чення інвестицій в економіку області).

2) Програма зайнятості населення Вінницької об-
ласті на період до 2017 р. (одним із завдань якої є 
залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку 
пріоритетних видів економічної діяльності та інфра-
структури).

3) Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2014 р. (частина її положень 
стосується декларування заходів, спрямованих на 
створення позитивних умов та використання інвес-
тиційного потенціалу області для залучення інвес-
тицій, сприяння реалізації інвестиційних проектів, 
проведення заходів інформаційного характеру щодо 
інвестиційної складової регіону; визначено перелік 
проектів (у кількості 66), реалізація яких може здій-
снюватися за бюджетні кошти).

4) Регіональна програма розвитку малого і се-
реднього підприємництва у Вінницькій області на 
2013-2014 рр. (одним із трьох пріоритетів якої є ін-
вестиційна підтримка малого та середнього підпри-
ємництва).

Варто відзначити, що в різних регіонах програми 
формуються з різним рівнем: 1) глибини висвітлення 
проблем розвитку регіону; 2) деталізації завдань та 
цілей програм; 3) аналізу стану досягнень у визна-
ченій сфері тощо. Проте дослідження різних програм 
економічного розвитку та власне програм залучення 
інвестицій показує єдину і найчастішу проблему для 
них – відсутність конкретизації механізмів реаліза-
ції завдань, що визначаються для досягнення при 
виконанні програм. Так, програма економічного і 
соціального розвитку Вінницької області на 2014 р. 
одним із завдань декларує «збільшення інвестицій-
ної привабливості і ринкової вартості Комунального 
підприємства «Аеропорт Вінниця» та проектів роз-
витку транспортних і логістичних послуг в області» 
[6], при цьому не визначаються механізми, з вико-
ристанням яких буде забезпечено досягнення даного 
завдання.

Серед задекларованих в програмі дій у сфері за-
лучення інвестицій в регіон є заходи, які характе-
ризуються низькими можливостями реалізації вже 
на перших етапах формування програм, або стають 
такими у зв’язку із певними змінами в законодавчій 
сфері, економічній системі та ситуації в країні. Так, 
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передбачені програмою економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2014 р. 66 інвести-
ційних проектів із можливістю залучення бюджет-
них фінансових ресурсів, скоріше за все, не будуть 
реалізовані в запланованому обсязі у зв’язку із змі-
нами в бюджеті держави та переорієнтацією його на 
скорочення видаткової частини. Разом з тим реаліза-
ція їх із використанням залучених інвесторів також 
має сумнівні перспективи, що зумовлено, по-перше, 
– високою ймовірністю скороченням фінансової учас-
ті та фінансових гарантій держави, а це в свою чер-
гу позначиться на настроях інвесторів, а по-друге, 
– низьким рівнем їх позитивних очікувань та скоро-
ченням активних інвестиційних дій до періоду хоча 
б відносної економічної стабілізації та політичної ви-
значеності і стабільності.

Отже, на сьогодні актуальним є питання не стіль-
ки розробки програм, скільки забезпечення їх вико-
нання. Програма залучення інвестицій, або еконо-
мічного розвитку регіону (що містить положення, які 
стосуються залучення інвестицій) є цінною з точки 
зору визначення орієнтиру, якого потрібно досягти 
за певний період. Не менш важливим є встановлення 
заходів, реалізація яких забезпечує досягнення даної 
мети, а в разі обґрунтованої потреби – вчасне корегу-
вання даних заходів.

З метою вдосконалення механізмів залучення ін-
вестицій до Вінницької області рекомендується роз-
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Рис. 1. Способи використання інформаційного ресурсу як інструменту 
залучення інвестицій на регіональному рівні

робити відповідну програму, яка наразі відсутня, із 
висвітленням в ній не лише цілей та завдань, але й 
конкретних способів їх досягнення, що значно підви-
щить практичну значимість даної програми.

Важливим інструментом, що є в розпорядженні 
влади, на регіональному рівні виступає система надан-
ня дозволів різного характеру щодо ведення бізнесу. 
Необхідними, проте недостатньо розвиненими на сьо-
годні характеристиками даного процесу є прозорість, 
простота, максимальна зрозумілість для інвесторів в 
даних процесах, відсутність корупційної складової, 
зменшення бюрократичної складової. В цьому випад-
ку цінним є приклад Вінницького регіону, в якому 
забезпечено створення Центрів адміністративних по-
слуг «Прозорий офіс», які передбачають поєднання в 
одному місці (офісі) функцій різних органів, що реа-
лізують дозвільні процедури (у Вінницькій області 15 
дозвільних органів) з одночасним забезпеченням чіт-
кої регламентованості процесів надання дозволів та їх 
відкритості і можливості реалізації певного контролю 
з боку особи, що звернулася за наданням дозволів. 
Таким чином, забезпечується реалізація перших чо-
тирьох із п’яти вище зазначених характеристик. Не-
доступною для регулювання на регіональному рівні в 
необхідній мірі залишається система дозволів, яка по-
требує зменшення їх кількості, спрощення дозвільних 
процедур, що дозволить підвищити рівень простоти 
заснування бізнесу, а отже забезпечить підвищення 

характеристик інвестиційної 
привабливості регіонів.

Формування інформацій-
ного ресурсу для потенційних 
інвесторів – це ще одним ін-
струмент в системі організа-
ційно-економічного механізму 
залучення інвестицій на ре-
гіональному рівні, що реалі-
зується безпосередньо через 
механізм регіонального регу-
лювання (рис. 1).

Організаційна складова 
механізму залучення інвес-
тицій на регіональному рівні 
значною мірою реалізується 
завдяки використанню ін-
формаційних ресурсів. Дані 
про особливості географічного 
розташування, демографію, 
сировинну базу, інші харак-
теристики регіону, об’єкти ін-
вестування розміщуються на 
офіційних сайтах облдержад-
міністрацій, облрад, міськрад, 
райдержадміністрацій, регі-
ональних центрів інвестицій 
та розвитку, інших органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування, а також на 
спеціально створених інтер-
нет-сторінках для потенцій-
них інвесторів.

Такий напрямок реалізації 
інвестиційної політики на ре-
гіональному рівні є потенційно 
перспективним та на сьогодні 
ще недостатньо розвиненим. 
Проблемними питаннями є об-
меженість інформації, неякіс-
не її подання, висвітлення, 
недостатність інформаційних 
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ресурсів (особливо на рівні 
окремих районів, міст). При-
кладом ефективного створення 
інтернет-сторінки інформацій-
ного характеру в інвестицій-
ній сфері регіонів може бути 
Інвестиційний портал Львів-
ської області. Недосконалість 
формування інформаційних 
інтернет-ресурсів обумовлена 
браком фінансування. Так, 
у 2012 р. в рамках Стратегії 
регіонального розвитку Ві-
нницької області на період до 
2015 р. на підтримку та по-
новлення інвестиційного сай-
ту планувалося виділити 150 
тис. грн., проте фактично за 
три квартали було профінансо-
вано робіт лише на 9 тис. грн., 
що становить 6% від загально-
го запланованого обсягу [7].

До питань активізації залучення інвестицій до ре-
гіонів на сьогодні практично не залучається важли-
вий інтелектуальний ресурс, яким виступають вищі 
навчальні заклади. Вони можуть стати співучасни-
ками розробки програм залучення інвестицій, дже-
релом генерування нових ідей, поглядів та підходів, 
що в свою чергу забезпечить використання наукового 
потенціалу в практичній сфері.

Важливим інструментом у політиці сприяння 
залученню інвестицій на регіональному рівні варто 
розглядати міжрегіональне транскордонне співро-
бітництво, що доступне значній кількості регіонів 
України (15 областям). Така форма міжрегіональної 
міждержавної співпраці реалізується на Вінниччи-
ні у формі єврорегіону «Дністер», що був офіційно 
створений у 2012 р. До складу входить Вінницька 
область та сім районів республіки Молдова. Серед 
багатьох можливих форм співпраці також розгляда-
ється взаємодія у сфері реалізації міжрегіональних 
(транскордонних) інвестиційних проектів. В рамках 
єврорегіону здійснюється інформаційне забезпечення 
щодо переваг, можливостей регіонів у співпраці та 
потребах у інвестиціях, формуються нові можливос-
ті для залучення інвесторів із регіонів, які входять 
в склад даного транскордонного проекту, реалізації 
спільних проектів в тому числі й інвестиційних.

Використання даного інструменту в рамках реа-
лізації політики сприяння залученню інвестицій в 
регіон важливе як в якості безпосередньо задіяної 
організаційної складової цілісного механізму, так 
і в якості опосередковано сформованої економічної 
складової через залучення до співпраці регіонів, які 
є потенційними інвесторами та постачальниками но-
вих підходів до управління інвестиціями.

Економічні можливості на регіональному рівні об-
межені місцевим бюджетом. Фінансові ресурси з ньо-
го, а також з державного бюджету використовуються 
в інвестиційній сфері різними способами (рис. 2).

Фінансова участь держави у реалізації інвести-
ційних проектів обумовлена обмеженістю та недо-
статністю пропонованого інвестиційного ресурсу для 
задоволення попиту в інвестиціях. Проте на сьогодні 
даний ресурс також обмежений трьома важливими 
факторами: 1) недостатнім рівнем доходів та обме-
женням видатків із бюджетів різних рівні; 2) обме-
женістю місцевих бюджетів в доходній частині через 
передачу коштів з основних (найвагоміших) джерел 
надходження на центральний рівень; 3) наявністю 

Рис. 2. Способи використання бюджетних коштів у інвестиційній 
діяльності на регіональному рівні
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альтернативних та не менш важливих напрямків ви-
користання бюджетних ресурсів (зокрема на соціаль-
ну сферу, безпеку держави тощо).

Висновки з проведеного дослідження. Організа-
ційно-економічний механізм залучення інвестицій 
на регіональному рівні, що реалізується в рамках 
регіонального регулювання, відрізняється від загаль-
нодержавних механізмів. Він має свої інструменти 
активної позитивної дії на процеси залучення інвес-
тицій в економіку регіону. Проте потенційні можли-
вості частини із цих інструментів у більшості випад-
ків не задіяні повною мірою. Тому вони потребують 
вдосконалення, подальшої роботи щодо їх впрова-
дження на рівні кожного регіону з обов’язковим ура-
хуванням особистісних ознак, характеристик таких 
регіонів. Серед можливих інструментів подолання 
недоліків в даних інструментах є активізація грома-
дянської ініціативи, активізація ініціативи підпри-
ємців, які в першу чергу зацікавлені в надходженні 
інвестицій, активізація роботи в даних напрямках 
регіональної влади, максимальне залучення науко-
вих центрів, вищих навчальних закладів до такої 
роботи.

Політика розширення повноважень місцевого са-
моврядування – це один із способів, що здатен за-
безпечити реалізацію особистісно-індивідуального 
підходу до формування механізмів залучення інвес-
тицій на регіональному рівні, та підвищення потен-
ційно можливого рівня їх ефективності. В контексті 
назріваючої реформи місцевого самоврядування ство-
рюється можливість до формування нових механіз-
мів залучення інвестицій на регіональному рівні та 
збільшення економічної складової механізму залу-
чення інвестицій, що зумовить потребу в додаткових 
дослідженнях в даній площині.

Подальші дослідження спрямовуватимуться на 
вивчення: а) механізмів залучення інвестицій до ре-
гіонів в контексті нової системи місцевого самовря-
дування; б) регіональних інвестиційних пропозицій 
та проектів як інструментів залучення інвестицій.
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В данной статье проведено исследование теоретико-методологических подходов обеспечения устойчивого развития аграр-
ной отрасли региона на основе методов государственного регулирования. Разработаны мероприятия нормативно-правового 
регулирования устойчивого развития аграрной отрасли региона в условиях кризиса. Разработана структурная схема системы 
государственного регулирования ценообразования на продукцию аграрной отрасли. Предложен алгоритм государственного ре-
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In this article, a study of theoretical and methodological approaches to ensure sustainable development of the agrarian sector in 
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Постановка проблеми. В умовах наростаючих 
темпів урбанізації для багатьох країн світу, в тому 
числі і України, все більше актуалізується проблема 
забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі. Най-
гостріше проблема стійкого та комплексного розви-
тку аграрної галузі відчутна в аграрних регіонах на-
шої країни, де дана форма територіальної організації 
населення і виробництва є переважаючою. Врахову-
ючи те, що одним із пріоритетних напрямків дер-
жавної політики України є забезпечення населення 
якісними продуктами харчування в широкому асор-
тименті і достатній кількості, наукова проблематика 
розвитку аграрної галузі, особливо в умовах еконо-
мічної кризи є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування наукових основ стійкого розви-
тку аграрної галузі знайшли відображення в працях 
багатьох українських вчених-економістів: В.В. Вер- 
надського, Б.М. Данилишина, М. І. Долішнього,  

С.І. Дорогунцова, Г.Б. Іваницької, О.Л. Кашенко, 
М.Ф. Кропивка, Г.М. Калетніка, Л.В. Мельника, 
Є.В. Мішеніна, М.М. Паламарчука, С.А. Подолин-
ського, В.М. Трегобчука, Г.В. Черевка та ін. 

Мета дослідження. Мета даної роботи полягає в 
теоретичному дослідженні концептуальних підходів 
забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регі-
ону в умовах кризового стану економіки України на 
основі методів державного регулювання.

Основні результати дослідження. За даними Між-
народного валютного фонду, в Україні ВВП на душу 
населення склав в 2013 році в перерахунку 3862 до-
лара США. Це менше, ніж в Албанії чи Монголії (для 
порівняння – в Німеччині ВВП на душу населення 
дорівнює 43952 доларам) [1]. Це загалом свідчить, 
що стан економіки України знаходиться в кризовому 
стані, особливо після політичних подій січня-березня 
2014 року, що призвело до відтоку інвестиційного 
капіталу з України, знецінення національної валю-
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ти, зменшення доходів населення, зупинення вироб-
ничих потужностей від розірвання контрактів на по-
ставку продукції, посилення інфляційних процесів 
та інше.

За даними ДП «Державний інформаційно-аналі-
тичний центр моніторингу зовнішніх товарних рин-
ків» [2], пріоритетним напрямком для України в 
структурі експортного товарообігу є СНД. До країн 
Співдружності Україна експортує близько 36% то-
варів. На 10% менше продукції Україна постачає в 
країни Євросоюзу. Серед провідних імпортерів укра-
їнської продукції також Близький і Далекий Схід. 
Вони купують 18% і 8% продукції, що йде на екс-
порт. Приблизно так само виглядає структура імпор-
ту товарів до України. Найбільше товарів Україна 
купує в СНД. Сумарний показник становить 37%. 
Наступні на черзі ЄС, на який припадає 35%, Дале-
кий Схід – 15%, Близький схід – 3%.

Агропромисловий комплекс минулого року за-
йняв найбільшу частку в сумарному показнику 
експорту. Україна експортувала агропродовольчої 
продукції в 2013 році на 17 млрд. доларів США. Вод-
ночас імпорт зріс майже на 9% і становив 8,2 млрд. 
доларів. Дві третини експорту агропродовольчих 
товарів у 2013 році забезпечували п’ять видів про-
дуктів: кукурудза – 13%, пшениця – 11%, насіння 
ріпаку – 7%, соняшникова олія – 19% і соняшнико-
вий шрот – 5% [1]. Однак негативним економічним 
явищем є те, що дані товари мають низьку додану 
вартість (ще у 1660-1685 роках в Англії при королі 
Карлі Другому був прийнятий закон, який забороняв 
вивезення сировини. Ще тоді розумні люди знали, 
що ця сировина (наприклад, вовна) буде оброблена 
за кордоном і завезена в країну за більш високими 
цінами). Відповідно, Україна має працювати на ди-
версифікацію структури експорту агропродовольчих 
товарів і нарощувати експорт товарів з високою до-
даною вартістю.

Підвищення стійкості розвитку аграрної галузі 
неможливо без суттєвого коригування курсу аграр-
них реформ. Важливо відзначити, 
що вирішення питань забезпечення 
стійкого розвитку аграрної галузі 
регіонів є частиною загальної про-
блеми стабілізації та розвитку агро-
промислового виробництва [3]. Тому 
така система повинна являти собою 
комплекс взаємопов’язаних адміні-
стративно-організаційних, правових 
та економічних механізмів.

До адміністративно-органі-
заційних слід віднести заходи з 
формування в регіоні елементів 
ринкової інфраструктури (мережі 
оптових продовольчих ринків, то-
варних бірж, підприємств сервіс-
ного обслуговування), контролю за 
їх роботою, ліцензуванню в галузі 
сільськогосподарської діяльності, 
розвитку та облаштування сіль-
ських територій, ветеринарного і 
карантинному контролю, а також 
контролю за землеробством і збе-
реженням національного агрофон-
ду земель. Забезпечення стійкості 
розвитку аграрної галузі регіону 
адміністративними методами пе-
редбачає також контроль за до-
триманням стандартів якості на 
сільськогосподарську продукцію та 

продовольство; встановлення квот, митних зборів на 
імпорт або експорт сільськогосподарської продукції 
та продовольства з метою захисту вітчизняних това-
ровиробників та продовольчого ринку; відстеження 
паритету цін на сільськогосподарську і промислову 
продукцію з метою своєчасного корегування цін (по-
рогових, цільових, граничних); визначення пріори-
тетних напрямків дотацій та інвестицій.

У період нестабільного розвитку аграрного галу-
зі регіону особливого значення набуває його правове 
регулювання. Необхідно розробити і прийняти на за-
конодавчому, обласному рівні норми і правила роботи 
для всіх учасників ринкових відносин, нормативно-
правову базу функціонування міжобласних оптових 
ринків, біржової торгівлі, організації та проведення 
конкурсів із закупівель сільськогосподарської про-
дукції у державний і регіональний фонди, проведен-
ня товарних і закупівельних інтервенцій, заставних 
операцій і т. ін. Поряд з розробкою нових норматив-
но-правових документів представляється необхідним 
здійснити перевірку аграрного законодавства, усунув-
ши в ньому суперечливі норми, невизначеність і по-
ловинчастість, а також забезпечити відносну стійкість 
законів контроль над їх виконанням. Особливого зна-
чення нормативно-правового регулювання в аграрній 
галузі набувають питання, що наведені на рис. 1.

Деякі заходи були прийняті Верховною Радою 
України, у вигляді Закону України № 2436а від 
09.04.2014 року [4]. Цей Закон направлений на по-
ліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення 
зайвих обмежень у провадженні господарської ді-
яльності шляхом скорочення кількості документів 
дозвільного характеру.

Найважливішою умовою забезпечення стійкості 
розвитку аграрної галузі в умовах ринку та еконо-
мічної кризи є наявність економічно обгрунтованої 
системи цін і ціноутворення, оскільки ціновий ме-
ханізм є головним у регулюванні взаємовідносин 
між виробниками, заготівельниками, переробними 
підприємствами, торгівлею і державою, а також 

Рис. 1. Заходи нормативно-правового регулювання щодо забезпечення 
стійкого розвитку аграрної галузі регіонів та держави загалом

 

Заходи нормативно-правового регулювання щодо забезпечення 
стійкого розвитку аграрної галузі регіонів та держави загалом

скасувати обов’язкову сертифікацію якості зерна;

спростити процес реєстрації договорів оренди землі;

скасувати обов’язковий техогляд сільгосптехніки;

скасувати обов’язкову участь зерносховищ в зерновому 
Гарантійному фонді;

вилучити із законодавства поняття «регіональні ресурси зерна»;

гарантування аграріям свободи вибору: продавати агропродукцію на 
біржі або поза нею;

ліквідувати Держсільгоспінспекцію;

ліквідувати обов’язкову розробку проектів землеустрою, що 
забезпечить еколого-економічне обгрунтування сівозміни;

забезпечити публічність даних про власників і користувачів землі на 
електронній кадастровій карті.



195ауковий вісник Херсонського державного університетуН
служить стабілізуючим фактором стійкого розвитку 
аграрної галузі.

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що і в кра-
їнах з досить розвиненими ринковими відносинами 
ціни є найважливішим механізмом системи регулю-
вання аграрного ринку. Так, наприклад, в Австрії 
рівень державної підтримки сільського господарства 
у відсотках до вартості продукції складає 44%, в Ка-
наді – 45%, Фінляндії – 72%, Швеції – 47%, Японії 
– 72%, Швейцарії – 76%, в Європейському Союзі – 
38%, США від 27 до 40% [241]. У рамках ЄС на осно-
вні види продукції аграрної галузі встановлюються га-
рантовані, орієнтовні, порогові ціни, в США – цільові 
і заставні. Отже, за будь-яких умов – посухи, сти-
хійного лиха, несприятливої ринкової кон’юнктури 
і т. ін. – для фермерів в західних країнах створю-
ються умови, необхідні для ведення господарства на 
розширеній основі, що має основоположне значення 
для ефективного розвитку сільськогосподарського ви-
робництва. На жаль, необхідні заходи державної під-
тримки в таких межах відсутні в Україні.

На основі аналізу економічного стану Вінницької 
області, загальноекономічної обстановки в країні, що 
склалася у 2000-2013 рр., а також з урахуванням 
змісту прийнятих нормативно-правових документів 
та методологічних основ, цінові відносини в сіль-
ському господарстві повинні будуватися на наступ-
них принципах:

1) раціональному поєднанні вільного ціноутворен-
ня або саморегулюванні його споживачами та това-
ровиробниками, регулювання цін на ринку сільсько-
господарських продуктів державними органами;

2) забезпеченні еквівалентного товарно-грошового 
обміну і паритетності доходів між усіма учасниками 

виробництва, переробки та реалізації сільськогоспо-
дарської продукції;

3) створення рівних економічних умов всім това-
ровиробникам незалежно від форм власності і госпо-
дарювання;

4) застосування поряд з ціновими фінансово-кре-
дитних інструментів у створення паритетності цін і 
умов розширеного відтворення в аграрній галузі;

5) формування цілісної і взаємопов’язаної систе-
ми підтримки та протекціонізму товаровиробників і 
споживачів сільськогосподарської продукції як умо-
ви стійкості та продовольчої безпеки регіону і країни 
в цілому.

Серед зазначених принципів основоположним у 
сфері ціноутворення є встановлення необхідного спів-
відношення між вільним ринковим ціноутворенням і 
державним регулюванням цін як загальної системи 
регулювання цінових відносин на ринку сільськогос-
подарської продукції (див. рис. 2). 

Ринковий механізм або саморегулювання цін 
означає переважання на ринку купівлі-продажу про-
дукції за вільними цінами. У сучасних умовах ринок 
аграрної продукції схильний до впливу негативних 
наслідків різних факторів нестабільності, що робить 
не тільки необхідним, але й неминучим його держав-
не регулювання. Останнє є цілеспрямований вплив 
суб’єкта регулювання в особі державних, обласних 
і місцевих органів управління АПК на об’єкт регу-
лювання – ринок, його механізм (попит, пропозиція, 
ціни тощо), якість товарів, конкуренцію, інфраструк-
туру – шляхом створення організаційних, правових, 
економічних умов для його формування та розвитку. 

Завдання державного регулювання полягає в тому, 
щоб за допомогою цінових важелів привести систему 

попиту та пропозиції до тен-
денції рівноважного стану, га-
рантувати аграрним товарови-
робникам отримання доходів, 
достатніх для ведення госпо-
дарства на розширеній основі, 
що має основоположне значен-
ня для ефективного розвитку 
аграрного виробництва. Для 
вирішення цієї проблеми, на 
думку ряду відомих економіс-
тів, повинна діяти система дер-
жавних індикативних цін [5], 
державних закупівельних цін, 
оптових, порогових цін [6].

Для формування умов стій-
кого розвитку аграрної галу-
зі регіону систему цін можна 
представити у вигляді кон-
кретних груп, відповідних еко-
номічним умовам і характеру 
товарно-грошових відносин. 
Першу групу складають ціни, 
що забезпечують стійкий роз-
виток сільськогосподарського 
виробництва на основі само-
регулювання товаровиробни-
ків через реалізацію продук-
ції за вільними ринковими і 
договірними цінами. Держава 
може забезпечити стійкість 
виробництва через договірні та 
вільні ринкові ціни тільки по-
бічно, розвиваючи інфраструк-
туру, підвищуючи рівень кон-
курентності ринку, сприяючи 

Рис. 2. Система регулювання ціноутворення на продукцію 
аграрної галузі регіону щодо забезпечення стійкості її розвитку

Система регулювання ціноутворення на продукцію аграрної галузі регіону

Ринкові механізми Державні механізми

Вільне
ціноутворення

Ціноутворення в 
інтегрованих 
формуваннях

Попит, 
пропозиція, 
конкуренція, 
ціна, 
інфраструктура

Прямі 
методи

Непрямі 
методи

Ціни: 
індикативні, 
закупівельні, 

оптові, 
порогові 

Законодавчі, 
нормативно-
правові акти, 

кредити, 
льготи

− забезпечення рівних економічних умов і 
стимулів для розвитку всіх підприємств галузі 
АПК регіону;

− збалансування ринку засобів виробництва і 
предметів споживання;

−протидії монопольним тенденціям 
виробництва товарів;

− забезпечення об’єктивних співвідношень у 
цінах на промислову і аграрну продукцію, що 
сприяє еквівалентному обміну;

− розширення сфери застосування вільних цін;
−підвищення якості продукції;
− забезпечення соціальних гарантій населення;
− створення необхідних економічних гарантій 

для виробників;
− забезпечення орієнтації цін внутрішнього 

ринку на рівень світових цін.
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збільшенню обсягів виробництва продукції села і т. 
д. Різновидом непрямого регулювання є рекомендо-
вані (індикативні) ціни. Вони визначаються шляхом 
угоди між усіма зацікавленими організаціями, вклю-
чаючи громадські, служать орієнтиром для суб’єктів 
ринку і застосовуються ними добровільно. Важливою 
їх різновидом є біржові ціни, які повинні визначати-
ся в результаті торгів на регіональній товарній біржі 
не тільки під впливом попиту та пропозиції, а й з 
урахуванням кон’юнктури загальноукраїнського та 
світового продуктових ринків. Вони служать орієн-
тиром для формування інших цін: договірних, рин-
кових, державних.

Другу групу утворює державна система цін і ціно-
вих орієнтирів, найважливішим елементом якої є ці-
льові (максимальні контрольні) ціни на основні види 
сільськогосподарської продукції. Цільові ціни – ба-
жаний рівень еквівалентних цін, що забезпечують 
разом з неціновими формами державної підтримки 
отримання сільськогосподарськими товаровироб-
никами цільового доходу, достатнього для ведення 
простого відтворення в найнесприятливіших, з точ-
ки зору діючих об’єктивних чинників, умов вироб-
ництва.

Для забезпечення відтворювального процесу в 
умовах інфляції доцільно закладати в контрольні 
ціни на продукцію відповідно до споживчого попиту 
загальну норму прибутку на рівні 45-50% , в тому 
числі в рослинництві 65-70 %, в тваринництві 30-
35 %. При цьому перерахунок прибутку до фонду 
накопичення розраховувати по середньому індексу 
зростання цін промисловості; фонд споживання – за 
індексом споживчих цін. Отримані сумарні значення 
собівартості і рівня рентабельності визначають вели-
чину контрольних цін. Виступаючи як індикатор, 
вони не гарантуються державою, а є граничною ме-
жею, через яку не повинні переходити ринкові ціни 
на сільськогосподарську продукцію.

Особливо важливо обгрунтувати рівень гаран-
тованих цін, які повинні виступати гарантом при-
бутковості, захищати аграрних товаровиробників 
від банкрутства і стимулю-
вати розвиток сільськогос-
подарського виробництва. В 
основі визначення величини 
гарантованої ціни лежить со-
бівартість даного виду про-
дукції і нормальний рівень 
рентабельноcті, що забезпе-
чує розширене відтворення 
виробництва. Розмір рента-
бельності визначається з ура-
хуванням ефективної діяль-
ності та необхідного розвитку 
аграрних підприємств. Крім 
того, при розрахунку гаран-
тованих цін враховуються рі-
вень договірних і діючих цін 
у даному та сусідніх регіонах, 
кон’юнктура ринку, а також 
обсяг фінансових ресурсів, 
передбачених для проведення 
закупівель в державні фонди. 
Гарантовані ціни визначають 
мінімальну допустиму межу 
рівня цін на сільськогоспо-
дарську продукцію, тобто за-
безпечують прибутковість 
товаровиробникам, достатню 
для розширеного відтворення. 

Рис. 3. Державне регулювання цін на аграрному ринку
для забезпечення стійкості його розвитку

Держава

Товаровиробники

Орієнтовні 
гарантовані 

закупівельні ціни

Переробні під-ва

Оптові покупці

Біржі

Оптові ринки

АГРАРНИЙ
РИНОК

(стійкість)

Комерційний
ризик

Зростання цін

Зниження цін

Інтервенції
(державні і регіональні фонди)

Розпродаж продукції, сировини і продовольства за 
реалізаційними цінами з накопичених раніше запасів

Закупівля продукції, сировини і продовольства за 
орієнтовними закупівельними цінами

Їх рівень рекомендується встановлювати на 5-10% 
нижче контрольних цін. Вони застосовуються для 
розрахунку доплат до ринкових цін, якщо останні 
опускаються нижче рівня гарантованих цін. За ним 
держава в межах встановлених обсягів (квот) купує 
продукцію у сільгосптоваровиробників.

Для того щоб сільськогосподарські підприємства, 
селянські (фермерські) господарства та інші учас-
ники ринкових відносин могли виробити стратегію 
поведінки на майбутній період, спланувати своє ви-
робництво, вважаємо за доцільне, на основні для 
регіону види сільськогосподарської продукції вста-
новлювати орієнтовні гарантовані закупівельні ціни. 
Вони повинні формуватися в процесі переговорів і 
на основі угоди між товаровиробниками, перероб-
никами, оптовими покупцями, торговими біржами, 
оптовими ринками, з одного боку і представниками 
держави, з іншого. Такі ціни повинні визначатися 
з урахуванням прогнозу врожайності, продуктивнос-
ті і кон’юнктури ринку і повинні бути оголошені за 
кілька місяців до початку збирання врожаю, забою 
худоби і т. ін. Вплив цих цін на ефективність сіль-
ськогосподарського виробництва полягає в тому, що 
незалежно від кон’юнктури держава гарантує това-
ровиробникам, в першу чергу, збут і мінімальний 
дохід, захист їх від коливань ринку. Товаровироб-
ники самі вирішують або продати свою продукцію 
державі за нижчими гарантованими цінами, або на 
вільному ринку за вищими, але з певним комерцій-
ним ризиком. З метою зменшення коливання цін і 
доходів сільськогосподарських товаровиробників 
та забезпечення ефективності виробництва державі 
слід проводити закупівельні і товарні інтервенції із 
інтервенційних цінами. Їх рівень повинен бути на 
10-20% нижчі гарантованих закупівельних цін. За-
купівельні інтервенції здійснюються у формі органі-
зації закупівель та проведення заставних операцій 
із сільськогосподарською продукцією, сировиною і 
продовольством. Вони здійснюються в тих випадках, 
коли ринкові ціни опускаються нижче мінімального 
рівня, і у випадку, коли товаровиробник у сфері аг-
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ропромислового виробництва не в змозі реалізувати 
сільськогосподарську продукцію, сировину і продо-
вольство через скорочення попиту на них.

Регулювання здійснюється наступним чином. 
При підвищенні і значному зростанні ринкових цін 
і загостренні дефіциту сільськогосподарської продук-
ції на ринку держава здійснює товарну інтервенцію, 
тобто розпродаж продукції, сировини і продовольства 
за реалізаційними цінами з накопичених раніше за-
пасів. Збільшується сукупна пропозиція призводить 
до зниження цін до попереднього рівня. В результаті 
положення на ринку стабілізується, коливання цін 
і доходів товаровиробників зменшуються. В умовах 
ринкової економіки використання закупівельних і 
товарних інтервенцій має стати одним з основних ва-
желів підвищення ефективності і стійкості сільсько-
господарського виробництва як на рівні регіону, так 
і держави загалом (див. рис. 3).

Враховуючи, що результативність функціону-
вання аграрної галузі в великій мірі залежить від 
коливань погодних умов по роках, вважаємо за до-
цільне диференціювати закупівельні ціни у держав-
ні і регіональні фонди. Стабільна закупівельна ціна 
при нестабільних умовах планомірно закріплює не-
стійкість господарського розвитку. Ціни повинні 
бути такими, щоб у кожній погодній ситуації по-
кривалися об’єктивно виправдані витрати виробни-
цтва, створювався дохід, що дозволяє забезпечити 
нормальні умови розширеного відтворення. Щоб 
згладити різкі відмінності в умовах відтворення за 
погодними умовами для товаровиробників, вважає-
мо, що ціни на продукцію, що закуповується до дер-
жавного фонду, повинні бути нижче в сприятливі і 
вище в несприятливі роки. Виручка коливатиметь-

ся значно слабкіше, ніж обсяг продукції, фінансо-
ва стійкість підприємств буде вище агротехнічної 
стійкості і забезпечить загальну стійкість аграрної 
галузі.

Висновки. Аналіз державної діяльності розвине-
них країн світу дозволяє зробити висновок про те, 
що ступінь втручання держави в будь-яку сферу ді-
яльності суспільства прямо пропорційно залежить 
від рівня стійкості даної сфери діяльності. Якщо 
низька стійкість аграрної сфери, то держава втруча-
ється в аграрну економіку, якщо низькі параметри 
економічної системи, то держава збільшує вплив на 
дану сферу діяльності, і т. д.
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Постановка проблеми. Роль і значення інвести-
цій в економіці будь-якої країни переоцінити до-
сить важко, адже інвестиційний процес, а саме його 
інтенсивність та ефективність визначає майже всі 
показники макроекономічного розвитку держави. 
Державна інвестиційна політика – це діяльність дер-
жави, спрямована на створення сприятливих норма-
тивно-правових і господарських умов для інвестуван-
ня в основний капітал, формування підприємствами 
та організаціями необхідних фінансових засобів для 
інвестиційного розвитку, а також підтримка стійкої 
кон’юнктури на ринках капіталу й інвестиційних ре-
сурсів.

На сьогодні державі ще не вдалося сформувати 
ефективний організаційно-економічний механізм 
інвестиційного регулювання, оскільки діючий непо-
вною мірою відповідає сучасним вимогам. Для роз-
робки пропозицій щодо вдосконалення державного 
регулювання інвестиційного процесу слід, перш за 
все, проаналізувати основні погляди, що складися в 
економічній теорії стосовно даної проблематики, а 
також думки сучасних науковців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На су-
часному етапі є відомі економісти, які досліджують 
теорію і практику сучасних інвестиційних процесів 
в світі і, зокрема, в Україні. Н.О. Татаренко та A.M. 
Поручник у своєму посібнику «Теорії інвестицій» 
зауважують, що найважливішим джерелом еконо-
мічного зростання є інвестиції, економічна природа 
яких полягає у використанні додаткової частки сус-
пільного продукту, національного доходу для збіль-
шення кількості та якості елементів продуктивних 
сил суспільства [1, с. 9]. Також автори досліджують 
і розвиток основних інвестиційних теорій. Історич-
ний аналіз теорій інвестування проведено також у 
роботі таких авторів, як С.К. Реверчук, О.Д. Вовчак,  
С.І. Кубів. У навчальному посібнику вчені розгляда-
ють теорії інвестування, починаючи з думок філосо-
фів Стародавньої Греції і закінчуючи інстутуційно-
інвестиційною теорією М. Туган-Барановського [2].

Особливості державного регулювання інвестицій-
них процесів у контексті розвитку економічної тео-
рії розкрито і у підручниках Т.В. Майорової [3] та  
І.Л. Сазонця, В.А. Федорової [4], О.Д. Вовчак [5]. 
Поряд з цим у роботах розкрито теоретичні аспекти 
інвестицій, а також міжнародного інвестування. Не-
зважаючи на наявність глибоких досліджень інвес-
тиційних процесів та їх державного регулювання, ці 
питання не втрачають своєї актуальності.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, які по-
лягають в узагальненні теоретичних положень осно-
вних течій економічної теорії стосовно державного 
регулювання інвестиційного процесу та розгляді 
основних форм державного регулювання інвестицій-
ної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регу-
лювання інвестиційної діяльності є складовою час-
тиною державного регулювання економіки, одним із 
найважливіших інструментів державної підтримки 
інвестиційної діяльності та інструментом реалізації 
інвестиційної політики держави. Метою державного 
регулювання інвестиційних процесів є забезпечення 
реалізації соціальних, економічних, науково-техніч-
них програм розвитку суспільства та державний за-
хист і підтримка інвестицій [6].

Представники англійської класичної школи по-
літичної економії першими розглянули об’єктивні 
умови розвитку процесів інвестування. Сприяння 
економічному розвитку А. Сміт розумів як часткове 

втручання держави в економічні процеси, зокрема 
з метою обмеження непродуктивного споживання, 
яке гальмує інвестування. Давід Рікардо активніше, 
ніж Адам Сміт, відстоював принцип лібералізації 
міжнародних відносин. На його думку, вільний рух 
товарів і капіталів, що підлягає дії об’єктивних за-
конів, автоматично забезпечує зростання багатства й 
стабільності економіки. Держава має обмежуватися 
лише створенням сприятливих умов і підтримкою 
стратегічних галузей. Класичні доктрини отримува-
ли свій розвиток у працях «економістів нової хвилі»:  
Ж. Б. Сея, Т. Р. Мальтуса, Н. У. Сеніора, Ф. Бастіа, 
Д. С. Мілля та ін.

У другій половині XIX ст. відбулася трансформа-
ція класичної інвестиційної концепції. Завдяки но-
вим маржинальним підходам було розширено межі 
аналізу інвестиційних процесів, уточнено економіч-
ну інвестиційну модель. Уперше постає проблема 
свідомого регулювання розподілу інвестицій між 
матеріальними факторами виробництва та працею, 
проблема доцільності інвестування виробництва, що 
базується на використанні обмежених ресурсів.

Неокласичну теорію інвестицій розвинув Артур 
Пігу (1817-1959) – автор концепції «економіки до-
бробуту». Він розглядав соціальний добробут (рівень 
національного доходу) як суму добробуту окремих 
індивідів (індивідуальних доходів) і зростання об-
сягів доходів від інвестиційної активності в суспіль-
стві. На думку А. Пігу, держава може регулювати 
інтенсивність інвестиційних процесів.

Проте, як прихильник неокласичної школи, він 
вважав за неможливе втручання держави в еконо-
міку на мікроекономічному рівні, сформулювавши 
теорію «зовнішніх ефектів». А. Пігу доводить, що 
держава може впливати на ефекти, не гальмуючи 
вільної дії ринкових механізмів і стимулюючи еко-
номічний розвиток. У центрі уваги Артура Пігу зна-
ходяться інвестиційні процеси, інтенсивність яких 
зумовлює відповідний рівень економічного зростан-
ня. Тому він розглядає саме проблему формування 
інвестиційного середовища в державі [4, с. 10-11].

В роки світової економічної кризи 1929 р. та «ве-
ликої депресії» 30-х років виявилася нездатність 
капіталістичної економіки до саморегульованого 
розвитку. Ставало очевидним, що усуспільнення та 
ускладнення господарського механізму постійно по-
требують регулювання економіки в загальнонаці-
ональних масштабах. Усе це привело до зростання 
ролі держави, посилення її економічних функцій. 
Вагомого значення проблемі державного регулюван-
ня інвестиційних процесів і формування інвестицій-
ного середовища за умов кризового розвитку надавав 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946 рр.). 

Дж. М. Кейнс стверджував, що інвестиційний по-
пит є головним фактором зайнятості та національ-
ного доходу. На динаміку інвестиційної активності 
впливають: очікувана норма прибутку від інвестицій, 
норма позикового процента, психологічна схильність 
до надання переваги ліквідності, порівняльна при-
вабливість інвестування.

Основними факторами, що визначають величину 
інвестицій, є: гранична ефективність капіталу, нор-
ма позикового процента та їх співвідношення. Нор-
ма позикового процента є тією межею, нижче якої 
гранична ефективність капіталовкладень не повинна 
опускатися. Для того щоб стимулювати інвестиції, 
які забезпечать повну зайнятість, слід знижувати 
норму позикового процента.

Дж. М. Кейнс зробив висновок, що рівень зайня-
тості робітників і службовців визначають масштаби 
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сукупного попиту, обсяг споживчих витрат та інвес-
тицій. Лише активна державна політика зі стиму-
лювання ефективного сукупного попиту може за-
безпечити повну зайнятість. За умови недостатньої 
кількості приватних інвестицій, держава повинна 
компенсувати їх нестачу своїми витратами і держав-
ними інвестиціями.

У теорії економічного циклу Дж. М. Кейнс дав 
визначення циклічного руху як регулярного чергу-
вання підвищувальної і понижувальної тенденцій в 
розвитку економічної системи, а економічної кри-
зи – як раптової різкої зміни підвищувальної тен-
денції понижувальною. Головними причинами еко-
номічного циклу є механізми коливання граничної 
ефективності капіталу. Різке падіння граничної 
ефективності капіталу спричинює економічну кри-
зу. Вихід з кризи Дж.М. Кейнс пов’язує з такими 
чинниками: зниження норми процента, збільшення 
граничної ефективності капіталу, відновлення дові-
ри у діловому світі, активізація біржової діяльності, 
наявність типового інтервалу часу (2-6 років) залеж-
но від терміну використання капітального майна та 
зменшення пропозиції наявних надлишкових ресур-
сів. Дж. М. Кейнс дійшов висновку, що джерело кри-
зи полягає в недоспоживанні нації, в недостатньому 
сукупному попиті. Тому лікування «хворої на кри-
зу» економіки охоплює різні заходи, спрямовані на 
збільшення схильності до споживання, на зростання 
інвестиційного попиту, що в підсумку стимулює су-
купний ефективний попит [7].

Різке посилення процесу монополізації ринків, 
яке заблокувало дію ціни рівноваги та зумовило 
стрімке зростання інфляції, a також високе зрос-
тання безробіття в країнах Заходу в 70-х pp. XX ст. 
не вміщувалося в рамки кейнсіанської теорії. Тому 
знадобився перегляд теоретичних підстав грошо-
во-кредитної політики та пріоритетів регулювання 
економіки. Такий перегляд здійснювався на основі 
зростання значущості фінансових факторів господар-
ських процесів [4].

Якщо концепція Дж.М. Кейнса сформувалася 
на тлі критики класичної та неокласичної теорій 
(так звана «кейнсіанська революція»), то монета-
ризм часто називають контрреволюцією, що вказує 
насамперед на його опозиційність до кейнсіанства. 
Безумовним лідером монетаризму є Мілтон Фрідмен 
(1912-2006 рр.). У монетаристській теорії економіч-
ного циклу та інфляції вихідними є положення, що 
попит на гроші та швидкість обігу грошей – вели-
чини відносно сталі. Як наслідок, головна причина 
циклічних коливань, на думку монетаристів, поля-
гає в різких змінах темпів приросту грошової маси. 
Ці різкі зміни у пропозиції грошей пов’язані із ви-
користанням кейнсіанських рецептів стимулювання 
або стримування сукупного попиту. Саме вони й по-
роджують циклічні коливання.

Наявність лагів, тобто часових інтервалів, через 
які зміни в масі грошей позначаються на економіч-
ній кон’юнктурі, роблять, на думку монетаристів, 
кейнсіанську політику «точного налаштовування» та 
короткострокової стабілізації економіки в кращому 
випадку важко здійснюваною, а в гіршому – дестабі-
лізувальною. Тому монетаристи вважали за потрібне 
замінити дискреційну грошову політику (яка зміню-
ються залежно від фази економічного циклу) пра-
вилом стійкого зростання грошової маси (так зване 
«грошове правило» монетаристів). Саме стабільний 
темп грошової експансії (незалежно від фази циклу), 
який визначається очікуваними темпами зростання 
довгострокового реального обсягу виробництва, за-

безпечує, на їхню думку, поступальне та безінфля-
ційне зростання національного виробництва.

Монетаризм виходить із того, що ринкова еконо-
міка за своєю суттю є збалансованим господарством, 
здатним до автоматичного саморегулювання. Єдине, 
що може зруйнувати цю здатність, – це диспропорції 
між темпами зростання продукції і темпами зростан-
ня грошової маси в обігу. Тому монетаристи надають 
безумовну перевагу грошово-кредитному, а не бю-
джетному регулюванню.

Використання бюджетної політики монетаристи 
вважали неефективним з таких причин:

1) існування лагів (запізнень) між прийняттям 
відповідних рішень (наприклад, зміна величини по-
даткових ставок, структури податків) та віддачею 
від них може призвести до протилежних наслідків, 
ніж ті, на які ці рішення були розраховані (стимулю-
вальна фіскальна політика після її реалізації може 
припасти на фазу піднесення, а не спаду, на яку була 
розрахована);

2) податки і видатки з державного бюджету змі-
нюють лише структуру сукупного попиту, а не його 
загальну величину, адже вони означають лише пере-
качування доходу з одного сектору економіки в ін-
ший на основі так званого «ефекту витіснення»;

3) зменшення податків з одночасним нарощуван-
ням бюджетних видатків під час проведення кейн-
сіанської політики стимулювання сукупного попиту 
породжує дефіцит бюджету. Якщо цей дефіцит по-
кривається шляхом емісії, то в короткостроковому 
періоді це породжує інфляцію, а в довгостроковому –  
стагфляцію. Якщо ж дефіцит бюджету покривається 
шляхом державних позик, то виникає «ефект витіс-
нення» – держава витісняє з інвестиційного ринку 
приватний бізнес.

Тому монетаристи обстоювали політику забезпе-
чення бюджетної рівноваги і ліквідації дефіциту дер-
жавного бюджету. З цією метою вони пропонували 
скорочення бюджетних витрат, у тому числі за ра-
хунок скорочення соціальних програм і соціальних 
виплат. Як послідовні неоконсерватори, монетаристи 
підтримували політику дерегулювання окремих сфер 
господарювання, приватизації певних секторів еко-
номіки, лібералізації податкової системи [7].

Отже, механізм регулювання інвестиційної діяль-
ності ґрунтується на монетаристській і кейнсіанській 
теоріях. З точки зору прихильників останньої, неста-
більність інвестицій зумовлює дестабілізацію еконо-
міки. Держава відіграє позитивну роль, застосовую-
чи засоби для стабілізації економіки й інвестиційних 
процесів. Монетаристи ж вважають, що держава не-
гативно впливає на економіку, послаблює здатність 
ринкової системи забезпечувати стабільність, вона 
проводить фіскальні й кредитно-грошові заходи, які 
хоча й мають позитивну мету, але призводять до дес-
табілізації [8, с. 74].

У кейнсіанській та монетаристській моделі роз-
глядається єдиний об’єкт регулювання – інвестицій-
ний ринок. Отже, обидві концепції з різних позицій 
розглядають одну проблему – збалансованість ринків 
та економіки країни в цілому. Проте необхідно ви-
знати, що саморегулювання ринкового господарства 
досягається тільки під впливом держави, яка може 
сповільнити або прискорити розвиток економічних 
процесів [4, с. 14].

У сучасних умовах можна виділити три моде-
лі інвестиційної політики, що обирають основним 
принципом той або інший аспект стимулювання 
інвестицій. У першій моделі акцент робиться голо-
вним чином на податкових стимулах для приватних 
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інвестицій. В другому варіанті акцент робиться на 
державному фінансуванні приватних проектів. У 
третій моделі основним стає подолання недоліків ко-
ординації і створення механізмів для узгодження рі-
шень приватних інвесторів; держава тільки створює 
необхідну інфраструктуру і заохочує вкладення в 
людський капітал. Умовно називають першу модель 
«американською», другу – «японською» і третю –  
«європейською». Важливо те, що всі ці моделі ви-
явилися досить успішними [9]. 

Ще на початку XXI століття в багатьох країнах 
світу був вироблений принципово новий підхід до пи-
тань економічного росту і розвитку, заснований на 
лібералізації економіки та її інтеграції у світову еко-
номічну систему. Підходи, засновані на значній ролі 
держави і захисті внутрішніх економічних інтересів, 
які поділяли як у країнах, що розвиваються, так і 
в економічно розвинених країнах, було замінено на 
нові. Але ситуація істотно змінюється після вибуху 
фінансової кризи 2008 року, яка сколихнула увесь 
світ. Усе більше держав світу розробляють і впрова-
джують заходи щодо стримання та обмеження іно-
земних інвесторів [10].

Відповідно до Закону України «Про інвестицій-
ну діяльність», державне регулювання інвестицій-
ної діяльності здійснюється у таких формах: пряме 
управління державними інвестиціями; регулювання 
умов здійснення інвестиційної діяльності, що вклю-
чає організаційно-правові, економічні, грошово-кре-
дитні методи; контроль за законністю здійснення ін-
вестицій усіма учасниками інвестиційної діяльності. 
Державне пряме регулювання інвестиційних проце-
сів включає прогнозування і планування обсягу дер-
жавних інвестицій, визначення умов та виконання 
конкретних дій щодо державного інвестування, роз-
міщення державних замовлень та контроль за їх ви-
конанням [5, с. 108].

Організаційно-правові методи регулювання умов 
здійснення інвестиційної діяльності охоплюють: роз-
роблення відповідного нормативного законодавства; 
розробку державних норм та стандартів в інвести-
ційній сфері; ліцензування інвестиційної діяльності; 
державну експертизу державних програм та проек-
тів; антимонопольні заходи; приватизацію і роздер-
жавлення; умови використання землі та інших при-
родних ресурсів [5, с. 110]. 

Економічні методи регулювання умов здійснення 
інвестиційної діяльності включають: податковий ме-
ханізм, амортизаційну політику, систему ціноутво-
рення, надання фінансової допомоги [5, с. 114].

Основними інструментами грошово-кредитної по-
літики щодо регулювання інвестиційної діяльності є: 
встановлення нормативів обов’язкових резервів, які 
зобов’язані створювати банки для покриття ризиків, 
тим самим сприяючи активному використанню ко-
штів для кредитування та інвестування; операції на 
відкритому ринку з державними цінними паперами; 
політика облікової ставки НБУ, за якою він продає 
кредитні ресурси банкам, збільшуючи або зменшу-
ючи обсяги кредитних джерел для фінансування ін-
вестицій.

Одним з найважливіших чинників, які регулю-
ють структуру інвестицій та їхній вплив на еконо-
міку країни, є фіскальна політика, у центрі якої 
перебуває податкова система. Основою податкової 
політики повинно бути розроблення важелів впливу 
на економічні процеси, що відбуваються в країнах за 
ринкових відносин. Податкова система повинна сти-
мулювати підприємців до вкладення коштів у реаль-
ний сектор економіки, але вона поки що не враховує 

можливість інвестування початку діяльності підпри-
ємства за рахунок його засновників, забезпечення їм 
такого рівня доходу, який міг би зацікавити інвесто-
рів у подальшому розвитку виробництва [6].

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. Сучасні 
умови економічного розвитку вимагають активної по-
літики стимулювання інвестицій. Для цього Україні 
необхідні, по-перше, якісний контроль за видатками 
й доходами бюджету, по-друге, розв’язання пробле-
ми боргового тягаря. Поточні тенденції в інвестицій-
ній політиці в цілому все ж таки характеризуються 
подальшою лібералізацією і спрощенням процедур 
здійснення іноземних інвестицій. У той же час ак-
тивізувалися і зусилля з регулювання інвестицій для 
досягнення цілей державної політики (захист навко-
лишнього середовища, боротьба з бідністю, питання 
національної безпеки тощо).

На сьогодні в Україні в процесі становлення рин-
кової економіки відбувається процес зміни інвести-
ційних режимів: на зміну великим обсягам капіта-
ловкладень при їх низькій ефективності приходить 
новий режим, для якого буде характерна висока 
ефективність при відносно менших обсягах інвести-
цій [11, с. 49]. Інвестиційна політика повинна спри-
яти інвестиційному забезпеченню структурної пере-
будови економіки, збільшенню обсягу інвестиційних 
ресурсів за рахунок всіх джерел та їх ефективному 
використанню, визначенню пріоритетних напрямків 
та забезпечення ефективного використання капітало-
вкладень.

Держава повинна взяти на себе функції створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату, ефективної 
системи стимулювання процесу створення і накопи-
чення капіталу. В той же час не менш важливе, а 
по суті вирішальне значення повинно мати макси-
мально ефективне використання вкладених матері-
альних, трудових та інвестиційних засобів.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

У статті запропонована методика аналізу стану технологічної безпеки аграрної галузі на основі індикативного підходу. Оцінку 
рівня безпеки пропонується здійснювати за виробничо-технічною, науково-технологічною та еколого-техногенною складовими. 
Внесено авторські рекомендації щодо шкали значень рівнів технологічної безпеки аграрної галузі. На основі розробленої мето-
дики визначено стан технологічної безпеки, який перебуває на передкризовому рівні.

Ключові слова: методика оцінки, технологічна безпека, аграрна галузь, інтегральний підхід, складові безпеки, шкала рівнів 
безпеки.

Крачок Л.И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНОЙ  
ОТРАСЛИ

В статье предложена методика анализа состояния технологической безопасности аграрной отрасли на основе индикативно-
го подхода. Оценку уровня безопасности предлагается осуществлять производственно-технической, научно-технологической и 
эколого-техногенной составляющими. Внесены авторские рекомендации относительно шкалы значений уровней технологичес-
кой безопасности аграрной отрасли. На основе разработанной методики определено состояние технологической безопасности, 
которая находится на предкризисном уровне.

Ключевые слова: методика оценки, технологическая безопасность, аграрная отрасль, интегральный подход, составляю-
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Krachok L.I. METHODS OF EVALUATING AND DIAGNOSING THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL SECURITY OF AGRARIAN 
SECTOR

In the article the technique of analysis of the technological security of the agricultural sector on the basis of the indicative approach is 
proposed. Evaluation of the safety is offered to carry out by the industrial, technical, scientific, technological and ecological components. 
The recommendations for scale values of technological security levels of the agrarian sector are provided by the author. Based on the 
developed methodology the state of technological security is defined at the pre-crisis level.

Keywords: methods of assessment, technological security, agriculture, integrated approach, elements of security, scale security levels.

Постановка проблеми. В умовах прискореного 
науково-технічного розвитку економіки особливого 
значення для країни набуває потреба забезпечення 
технологічної безпеки аграрної галузі, як передумова 
сталого розвитку України. Враховуючи повільні тем-
пи модернізації та слабкий інноваційний розвиток 
сільського господарства, виникає актуальна необхід-
ність діагностики та оцінки рівня технологічної без-
пеки аграрної галузі, здатного протидіяти загрозам 
та гарантувати основи національної безпеки. 

Тому для виявлення існуючих і потенційних за-
гроз галузевим інтересам в технологічній сфері, а 
також для розробки оптимальних шляхів їх нейтра-
лізації, необхідно розробити методику розрахунку 
рівня технологічної безпеки аграрної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичне обґрунтування та методичні підходи оцінки 
стану економічної безпеки досліджували як зару-
біжні, так і вітчизняні вчені: Е. Андерсон, О. Бекер-
ман, В. Геєць, А. Гончарук, Я. Жаліло, А. Мазаракі,  
В. Мунтіян, Є. Олейніков, В. Приходько та інші. 
Аналіз проблем оцінки технологічної безпеки пред-
ставлено таких науковців, як: Г. Жаворонкова, І. Ре-
вак, І. Сегеда, А. Сухоруков, О. Татаркін. 

Проте, питання визначення рівня технологічної 
безпеки аграрної галузі недостатньо висвітлено у на-
укових працях і вимагає подальшого дослідження.

Постановка задачі. Метою статті є розробка мето-

дичних підходів до оцінки та діагностики стану тех-
нологічної безпеки аграрної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
поняттям «технологічна безпека аграрної галузі» ро-
зуміють такий стан захищеності технологічного та 
виробничого потенціалу галузі, який дозволяє забез-
печити стійке функціонування галузевої економіки, 
достатнє для досягнення та підтримки конкуренто-
спроможності аграрної продукції, а також гаранту-
вати економічну незалежність за рахунок власних 
науково-технологічних ресурсів.

У науковій літературі [1] виділяють основні ме-
тодичні підходи до оцінки стану безпеки, зокрема 
індикативний метод, метод оцінки загроз та загаль-
нонаукові методи (багатофакторний статистичний 
аналіз та експертні оцінки). Однак найпоширенішим 
серед них є індикативний підхід, який базується на 
аналізі стану безпеки як за окремими індикаторами, 
так і щодо комплексної оцінки за виділеними скла-
довими і визначення стану безпеки галузі в цілому 
[2, с. 567].

Узагальнюючи різні теоретичні підходи до визна-
чення стану економічної і науково-технологічної без-
пеки, Методику розрахунку рівня економічної без-
пеки, розроблену Міністерством економіки України, 
та враховуючи власне бачення, технологічну безпеку 
аграрної галузі доцільно розраховувати як інтеграль-
ну сукупність окремих характеристик її складових.
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Механізм визначення технологічної безпеки агар-
ної галузі складається з наступних етапів:

1) вибір критеріїв оцінки технологічної безпеки 
за її складовими;

2) встановлення фактичних значень показників 
технологічної безпеки;

3) нормалізація значень показників відповідно до 
порогових значень індикаторів;

4) визначення вагових коефіцієнтів та оцінка 
інтегральних показників технологічної безпеки за 
складовими;

5) розрахунок узагальненого індексу технологіч-
ної безпеки аграрної галузі;

6) оцінка рівня технологічної безпеки аграрної га-
лузі згідно запропонованої шкали.

При оцінці рівня забезпечення технологічної без-
пеки важливим завданням є вибір критеріїв оцінки, 
тобто визначення основних складових безпеки і систе-
ми показників, які б могли забезпечити комплексну 
характеристику технологічної модернізації аграрної 
галузі на всіх стадіях створення, впровадження і ко-
мерціалізації нових технологічних рішень.

З метою детальної оцінки стану технологічної 
безпеки пропонується проводити групування по-
казників за такими складовими безпеки, як: ви-
робничо-технічна, науково-технологічна та еколо-
го-техногенна. За цими ж групами показників та 
їх індикаторами визначаються оптимальні рівні 
(порогові значення) та вагові коефіцієнти цих по-
казників (табл. 1).

Нормалізація показників передбачає перехід до та-
кого рівня вимірювання, коли «найкращому» значен-
ню показника відповідає значення 1, а «найгіршому» 
– значення 0. Усі способи нормалізації ґрунтуються на 
порівнянні фактичних значень показника Хі з певною 
величиною а. Величиною а можуть бути максимальні 
Хmax та мінімальні Хmin, середнє значення сукупності 
[Х1, Х2,…, Хm] або порогове Хk значення показника [3]. 

У нашому дослідженні нормалізоване значення ін-
дикативного показника пропонується визначати, по-
рівнюючи його з еталонним (пороговим) значенням. 
Беручи до уваги той факт, що оптимальні показники 
є як стимуляторами, так і де стимуляторами, то нор-
мовані показники вхідних даних розраховується за 
наступними формулами [4, с. 132]:

якщо Xki є стимулятором:
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 – нормоване значення індикативного показника і; 
Xi – поточне значення індикативного показника і; Xki – порого-
ве критичне значення для показника i.

Визначення вагових коефіцієнтів окремих показ-
ників визначається методом головних компонент, а 
вагові коефіцієнти складових технологічної безпеки 
розраховуються експертним шляхом серед N-го чис-
ла експертів як відношення суми балів, які дали всі 
експерти певній складовій, до загальної суми балів:

Таблиця 1
Система узагальнюючих показників технологічної безпеки аграрної галузі,

їх порогові значення та вагові коефіцієнти

Складові 
безпеки Показники

Умовне по-
значення 
показника

Вагові коефі-
цієнти показ-

ників

Вагові ко-
ефіцієнти 
складових

Порогове 
значення

В
и
р
об

н
и
ч
о-

те
х
н
іч

н
а

Індекс виробництва сільськогосподарської продукції, 
у % до попереднього року В1 0,155

0,320

не < 100

Питома вага оновлених основних засобів в сільському 
господарстві у загальній кількості, % В2 0,210 не < 20

Рентабельність операційної діяльності аграрних під-
приємств, % В3 0,245 не < 20

Ступінь зносу основних засобів, % В4 0,205 не > 25

Частка сільськогосподарської продукції у ВВП, % В5 0,185 не <12

Н
ау

к
ов

о-
те

х
н
ол

ог
іч

н
а

Кількість спеціалістів, які виконують науково-техніч-
ні роботи, осіб на 1000 чол. Н1 0,215

0,386

не < 20

Питома вага видатків державного бюджету на аграр-
ну науку у ВВП, % Н2 0,200 не < 2

Частка агроформувань, в яких здійснюється впрова-
дження інновацій в загальній кількості сільськогос-
подарських підприємств, %

Н3 0,205 не < 40

Коефіцієнт винахідницької активності (кількості 
отриманих охоронних документів (патентів) на 1 млн. 
чол.)

Н4 0,145 не < 300

Співвідношення частки фундаментальних досліджень, 
прикладних досліджень, науково-технічних розробок 
та науково-технічних послуг, виконаних власними 
силами в загальному обсязі, %

Н5 0,065: 0,085: 
0,085 15:25:60

Е
к
ол

ог
о-

те
х
н
ог

ен
н
а

Утворення відходів, у % до попереднього року Е1 0,215

0,294

не > 100

Частка площі органічних сільськогосподарських угідь 
у загальній площі земель сільськогосподарського при-
значення, %

Е2 0,223 не < 30

Відсоток відведення забруднених вод у загальній 
кількості використаних водних ресурсів, % Е3 0,184 не > 25

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від ста-
ціонарних джерел забруднення від сільсько-господар-
ських підприємств, у % до попереднього року

Е4 0,226 не > 100

Внесення мінеральних добрив сільськогосподарськи-
ми підприємствами, кг/га Е5 0,152 не > 50

Джерело: розроблено автором.
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де bj – вагові коефіцієнти складових технологічної безпе-
ки; Sjn – оцінка j-ї сфери, яку дав n-й експерт; N – кількість 
експертів; M – кількість складових технологічної безпеки  
[5, с. 253].

Наступним етапом оцінки рівня технологічної 
безпеки аграрної галузі є розрахунок інтегрального 
індикатора за окремими складовими безпеки. Інте-
гральний індекс за кожною сферою розраховується 
за такою формулою:

Хi
Н= Xi

Xki

,

Хi
Н = Xki

Xi 
,

 bj=� Sjn

N

n=1

/�� Skn

N

n=1

M

k=1

,  

  Ij=�аj
j

*zij, 

 I=�𝑏𝑏𝑗𝑗
𝑗𝑗

*Ij, 

         (4) 

де aij – вагові коефіцієнти, які визначають ступінь внеску 
j-го показника в інтегральний індекс і-ї складової; zij – норма-
лізовані значення вхідних показників хij, які в сукупності ха-
рактеризують певну складову технологічної сфери аграрної 
галузі [6, с. 170]. 

Узагальнений інтегральний показник стану тех-
нологічної безпеки аграрної галузі розраховується 
наступним чином:
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де bj – вагові коефіцієнти складових технологічної безпе-
ки; Ij – узагальнений інтегральний індекс окремої складової 
технологічної безпеки аграрної галузі. Таким чином, су-
марний інтегральний показник стану технологічної 
безпеки на галузевому рівні визначається поетапно: 
на початковій стадії розраховуються індекси складо-
вих технологічної сфери аграрної галузі, а потім – 
узагальнений показник.

Визначивши узагальнений індекс технологічної без-
пеки аграрної галузі, його варто порівняти зі шкалою 
значень рівнів безпеки (табл. 2). Така шкала передба-
чає визначення чотирьох рівнів технологічної безпеки: 
кризовий, передкризовий, нормальний, оптимальний.

Таблиця 2
Шкала значень рівнів технологічної безпеки

аграрної галузі

Рівень 
техно-

логічної 
безпеки

Кризовий Передкри-
зовий

Нормаль-
ний

Оптималь-
ний

Інтервали 
значень 
рівнів Ітб

0 ≤ Ітб < 
0,33

0,33 ≤ Ітб < 
0,66

0,66 ≤ Ітб 
< 1 Ітб ≥ 1

Джерело: розроблено автором.
 
Таким чином, згідно з запропонованою методи-

кою, розрахунок узагальненого інтегрального показ-
ника технологічної безпеки аграрної галузі здійсню-
ється за такою формулою:

Ітб = Вірг * 0,320 + Нірг* 0,386 + Еірг * 0,294          (6)
За результатами експертних оцінок виявлено, 

що кожна зі складових безпеки має різний ступінь 
впливу на загальний показників. Найвагомішою при 
цьому є науково-технологічна складова як основний 
генератор технологічного та інноваційного розвитку 
сільського господарства, засіб створення нових знань 
і технологічних рішень. Важливою залишається ви-
робничо-технічна складова безпеки, яка забезпечує 
фінансово-економічну спроможність аграрних під-
приємств активно впроваджувати новітні технології 
в рослинництві, тваринництві, землеробстві, а також 
реалізовувати модернізацію матеріально-технічних 
засобів сільського господарства. Вона так визначає 
можливості інтеграції науки у виробництво, сприяє 

інтелектуалізації капіталу агровиробників. Найменш 
значимою визнано еколого-техногенну складову тех-
нологічної безпеки, що переважно характеризує як 
позитивні, так і негативні наслідки впливу традицій-
них і новітніх систем господарювання в аграрній га-
лузі на стан навколишнього природного середовища.

Апробація методики визначення стану техноло-
гічної безпеки аграрної галузі проведена в цілому по 
Україні. За досліджуваний період взято 2008-2012 
роки. Результати розрахунків рівня технологічної 
безпеки за звітний період наведені в табл. 3.

Таблиця 3
Інтегральні показники складових та узагальнений 

інтегральний індекс технологічної безпеки
аграрної галузі

Роки

Складові технологічної безпеки Узагальне-
ний індекс 
технологіч-
ної безпеки

Виробни-
чо-техніч-
на (Вірг)

Науково-
технологіч-
на (Нірг)

Еколого-
техноген-
на (Еірг)

2008 0,677 0,582 0,651 0,633

2009 0,649 0,563 0,668 0,621

2010 0,752 0,595 0,495 0,617

2011 0,763 0,551 0,663 0,652

2012 0,677 0,529 0,650 0,612

Джерело: власні розрахунки автора.

Так, загальний інтегральний індекс технологічної 
безпеки у 2008-2012 рр. не перевищував 0,66. Най-
вищий його показник сягав рівня 0,652 у 2011 р., а 
найнижчий (0,612) – у 2012 році. За нормативним 
значенням інтегрального показника технологічна 
безпека аграрної галузі за звітний період перебуває 
на передкризовому рівні, який свідчить про те, що 
аграрна галузь перебуває у стані відносної захище-
ності від загроз, але в разі ігнорування проблем тех-
нологічної безпеки існує ймовірність виникнення не-
безпеки і переходу безпеки до кризового рівня.

Висновки з проведеного дослідження. Оцінка тех-
нологічної безпеки передбачає комплексний аналіз 
ряду індикативних показників (реальних статистич-
них даних, які в повній мірі характеризують явища 
і тенденції в технологічній сфері аграрної галузі), на 
основі яких здійснюється інтегральна оцінка безпеки 
за окремими сферами та узагальнена оцінка техноло-
гічної безпеки галузі загалом [4, с. 129].

Таким чином, застосування запропонованої вище 
методики розрахунку рівня технологічної безпеки 
аграрної галузі дозволить оцінити основні показни-
ки забезпечення технологічної безпеки за виробни-
чо-технічною, науково-технологічною та еколого-
техногенною складовою, а також визначити ступінь 
впливу кожного показника на загальний стан безпе-
ки. Методика розрахунку рівня технологічної безпе-
ки за рахунок використання різнобічних показників 
створення, апробації та комерціалізації технологій 
дає можливість виявити загрози технологічній без-
пеці аграрної галузі і на їх основі запропонувати 
шляхи для виявлення та подолання кризових станів.
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ЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ:  
ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

У статті запропоновано критерії оцінки екологічних стратегій в авіаційній галузі. Для формування оптимальної екологічної 
стратегії підприємств авіаційної галузі пропонується впровадження системи екологічного менеджменту. Наведено заходи роз-
робки екологічних стратегій розвитку підприємств авіаційної галузі та критерії оцінки їх ефективності.
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ОЦЕНКИ

В статье предложены критерии оценки экологических стратегий в авиационной отрасли. Для формирования оптимальной 
экологической стратегии предприятий авиационной отрасли предлагается внедрение системы экологического менеджмента. 
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ESTIMATION

In the article the criteria of estimation of ecological strategies offer at aviation industry are considered. For forming of optimal ecological 
strategy of enterprises of aviation industry introduction of the system of ecological management is offered. Events over of development of 
ecological strategies of development of enterprises of aviation industry and criteria of estimation of their efficiency are brought.
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Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції 
наростанням екологічних проблем зумовлюють більш 
жорсткі вимоги екологічної безпеки для авіатран-
спортних підприємств. В умовах інтеграції України 
до ЄС, особливо після ратифікації Україною міжна-
родних природозахисних програм, для вітчизняних 
підприємств авіаційної галузі виникають додаткові 
стимули добровільного впровадження екологічних 
міжнародних стандартів серії ISO 14000, що є важ-
ливим засобом підвищення їх конкурентоспромож-
ності. Зазначені обставини зумовлюють актуальність 
досліджень в напрямку забезпечення екологізації 
стратегії розвитку авіаційної галузі, а також оцінки 
ефективності обраної екологічної стратегії, впрова-
дження якої є способом підвищення конкурентоспро-
можності підприємств авіаційної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фунда-
ментальні теоретико-методологічні засади розвитку 
авіаційної галузі відображено у наукових працях 
О. Ареф’євої, Г. Астапової, В. Загорулько, К. Кол-
ди, О. Ложачевської, В. Матвєєва, М. Новікової, С. 
Подрези, Є. Сича, В. Щелкунова та ін.. У розроб-
ку наукової проблематики, пов’язаної з розробкою 
екологічно спрямованої стратегії, а також із загаль-
ною оцінкою екологічної безпеки підприємств, зна-
чний внесок зробили: Білявський Г.О., Главинська 
Л.Т. [2], Ілляшенко С.М., Мельник Л.Г., Недода-
єва Н.Л., Подметіна Д.С. [1], Струкова М.М., Ха-

чатуров Т.С., Шевчук В.Я. та ін. Незважаючи на 
актуальність питання формування екологічно спря-
мованої стратегії розвитку вітчизняних підприємств 
та значну кількість розробок щодо його вирішення, 
залишаються дискусійними питання обґрунтування 
економічної доцільності екологозбалансованого роз-
витку авіаційних підприємств, що обумовлює про-
ведення подальших наукових досліджень. А для 
формування оптимальної екологічно спрямованої 
стратегії розвитку вітчизняних підприємств авіа-
ційної галузі необхідно визначити критерії оцінки 
результатів її впровадження в контексті специфіки 
авіаційної галузі.

Постановка завдання. Існує ряд методик оцінки 
економічної ефективності екологічних заходів, еко-
логічної ціни різних видів товарів і послуг, оцінки 
рівня екологічності продукції, видів діяльності та 
екостратегій. Проте, до теперішнього часу не має 
єдиної методики комплексної оцінки ефективності 
екостратегії підприємств авіаційної галузі.

Метою статті є розробка критеріїв комплексної 
рейтингової оцінки ефективності екостратегії під-
приємств авіаційної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
формування на підприємствах ефективної екологіч-
ної стратегії необхідно наступне [1, с. 82; 2, с. 109]:

- проведення аналізу чинників зовнішнього і вну-
трішнього середовища підприємства (СВОТ, ГАП-
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аналіз, «ланцюг цінності», аналіз даних екологічно-
го паспорту підприємства);

- визначення екологічних цілей і завдань підпри-
ємства (еколого спрямовані принципи діяльності, 
отримання конкурентних переваг за рахунок охоро-
ни НПС, сертифікація згідно з ІСО 14000);

- побудова екологічної стратегії (визначення ін-
струментів її впровадження; інтеграція екологічного 
фактору у всі функціональні напрямки) згідно з чин-
ним законодавством; 

- здійснення контролю, проведення оцінки ефек-
тивності введення екологічної стратегії, пошук ре-
зервів її вдосконалення.

Для формування оптимальної для підприємств 
авіаційної галузі екологічної стратегії пропонується: 

а) побудова системи екологічного менеджменту – 
СЕМ (на перших етапах можливо введення окремих 
інструментів, зокрема інтегрованого екологічного 
маркетингу) з урахуванням: можливостей екологічно 
спрямованої реорганізації організаційної структури 
управління підприємства в напрямку інтеграції еко-
логічного фактору в функціональні підрозділи, фор-
мування оптимального інвестиційного портфеля на 
базі екологічно орієнтованих інновацій, проектів «су-
місного здійснення» (у рамках «гнучких механізмів» 
Кіотського протоколу);

б) відбір і формування оптимальної екологічно 
орієнтованої стратегії розвитку підприємства, оцінка 
результатів її впровадження.

Для комплексної оцінки екостратегії підприємств 
авіаційної галузі пропонується застосування трьох 
напрямків аналізу (за матеріалами [1, с.75]): вико-
нання функції охорони навколишнього середовища 
(ОНС), результати розвитку функції ОНС, ефектив-
ність функції ОНС (табл. 1).

Запропонований підхід щодо впровадження еко-
логічних стратегій завдяки системі екологічного ме-
неджменту (СЕМ) дозволяє визначити основні еколо-
гічні проблеми підприємства та шляхи їх вирішення.

Додатково для експертної оцінки екологічних 
стратегій пропонується застосовувати графоаналі-
тичну модель «трикутник стратегії» (рис. 1) за сис-
темою критеріїв, систематизованих у табл. 1.

Застосування рейтингової оцінки за наведеними 
вище критеріями (табл. 1) та графоаналітичної мо-
делі «трикутник стратегії» (рис. 1), алгоритм якої 
запропоновано у роботі автора [3], з’являється мож-
ливість оцінювати ефективність екостратегії за пев-
ний період часу, виявляти оптимальні стратегії роз-
витку згідно з характеристикою: високий потенціал 
(довжина вектору дорівнює 70-100%), середній (30-
70%) і невеликий (до 30%) потенціал.

максимально 
можливий  
рівень 
ефективності 
екостратегії
існуючий 
рівень 
екостратегії по 
напрямкам 
крітеріїв

Рис. 1. Графоаналітична модель оцінки екостратегії –  
«трикутник екостратегії» 

* розроблено автором

Графоаналітична модель оцінки екостратегії 
(рис. 1) – «трикутник екостратегії» має три зони та 
три вектори. Рух по векторах (від центру уздовж осі) 
означає збільшення рівня ефективності екостратегії 

Таблиця 1
Напрямок аналізу екостратегії

І. Аналіз виконання державних еко-
нормативів

ІІ. Аналіз системи екологічного ме-
неджменту (СЕМ) ІІІ. Оцінка ефективності екостратегії

Показники виконання функції охоро-
ни НПС:

Показники ефективності функції охо-
рони НПС:

Показники результату розвитку функ-
ції охорони НПС:

Отримання підтверджень від всіх 
державних контролюючих організа-
цій про те, що діяльність підприєм-
ства відповідає вимогам екологічного 
законодавства (отримання загального 
висновку про виконання державних 
екологічних вимог)

Аналіз СЕМ на підприємстві (завдяки 
ГАП – аналізу): наявність екологічної 
політики, яка доведена до населення і 
громадськості; наявність екологічних 
цілей і завдань; екологічна політика і 
планування діяльності в області еколо-
гічного менеджменту

Виконання принципів екологічної по-
літики: поєднання екологічних цілей і 
завдань з цілями і завданнями розви-
тку підприємства в цілому; усвідомлене 
ухвалення і активна підтримка еколо-
гічної політики і зобов’язань керівни-
цтвом підприємства

Відсутність понадлімітних скидань 
і викидів, правильність безпечного 
зберігання відходів на промисловому 
майданчику

Наявність керівництва і програми за 
СЕМ; чіткий розподіл обов’язків пер-
соналу, включаючи його навчання

Свідоме використання основ сучас-
ної екокультури і екологічної етики; 
розділення відповідальності; внесок у 
сталий розвиток; цивілізоване підпри-
ємництво

Наявність всієї необхідної доку-
ментації по впливу на навколишнє 
середовище

Введення пакету необхідної для реалі-
зації СЕМ екологічної документації

Добровільне розширення екологічних 
зобов’язань підприємства; охорона 
здоров’я і екобезпека персоналу і на-
селення в зоні впливу підприємства; 
оцінка впливу на НПС

Наявність всіх необхідних ліцензій 
на комплексне природокористування, 
наявність дозволів на викид і скидан-
ня забруднюючих речовин

Організація діяльності в області СЕМ; 
оцінка результатів і послідовне вдо-
сконалення діяльності в області еколо-
гічного менеджменту

Підтримка екологічних наукових до-
сліджень і екоосвіти; розвиток добро-
вільного екострахування; екологічна 
добродійність

Наявність довідок про платежі, роз-
робленої і затвердженої документації 
(нормативів гранично допустимих 
викидів і скидань, проекти лімітів 
розміщення відходів)

Проведення попереднього аудиту для 
визначення екологічних аспектів ді-
яльності підприємства; здійснення 
систематичного аудиту для підтвер-
дження працездатності СЕМ

Виконання принципів екоефективності; 
досягнення економічної ефективності 
здійснюваної природоохоронної діяль-
ності, підвищення якості продукції і 
послуг за рахунок розвитку екологічній 
діяльності

Наявність екологічного паспорта під-
приємства

Досягнення екологічної спроможнос-
ті; створення і використання кредиту 
довіри

* узагальнено на базі [1, с. 74-86, 2, с. 106-109]
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по певному напряму, а максимально бажаний (опти-
мальний) потенціал відмічено переривистою лінією 
по векторах у розмірі 100%. Якщо в результаті гра-
фічної побудови трьох векторної моделі оцінки еко-
стратегії виходить фігура, близька до рівнобедреного 
трикутника, то даний варіант екостратегії має до-
статньо збалансований потенціал, що, зрештою, по-
служить основою успішної діяльності підприємства. 
Якщо один з векторів розвинено більше (менше) в 
порівнянні з іншими, то потрібний пошук можливос-
ті виправлення «дисгармонії» векторів, знаходження 
резервів по окремому напряму оцінки.

Практична реалізація запропонованого підходу 
на прикладі міжнародного аеропорту «Київ» (Жуля-
ни) дозволила визначити, що у 2008 р. «трикутник 
екостратегії» має якнайгірші значення по 1 групі 
критеріїв (аналіз виконання державних екологічних 
нормативів – невеликий потенціал – 28%) та по 2 
групі критеріїв (оцінка екологічних стратегій і ви-
конання принципів екологічної політики – невели-
кий потенціал – 25%). В аеропорту «Київ» (Жуля-
ни) ефект від розпочатої масштабної реконструкції 
відчули лише починаючи з 2011-2012 рр. В цьому 
напрямку завдяки введенню екологічної програми 
планується значно понизити енерговитрати, рівень 
акустичного шуму.

Середній потенціал (вектор 3-38%) на АК «Київ» 
мають показники наявності і ефективності системи 
екологічного менеджменту (окремих інструментів), 
що зв’язано з початком роботи щодо заходів по цьо-
му аспекту діяльності підприємства, а також з по-
зитивною оцінкою масштабів і результатів екоінно-
вацій, що й визначилося на підвищенні потенціалу 
екостратегії по цьому напрямку. Так, у 2010 р. вела-
ся підготовка документації попереднього екоаудиту 
у рамках «Проекту сумісного здійснення» (відповід-
но з механізмами Кіотського протоколу) по проекту 
зниження викидів парникових газів. Проводяться 
внутрішні аудити екологічних аспектів існуючої ді-
яльності підприємства. 

На другому етапі впровадження еколого орієнто-
ваної стратегії розвитку аеропорту «Київ» у 2009-
2010 рр. спостерігаються кращі показники по пер-
шому (середній потенціал – 33%) і другому вектору 
(середній потенціал – 50%), що свідчить о більш 
жорсткому виконанні державних екологічних ви-
мог і виконанні принципів екополітики (потенціал 
– 28% і 25% відповідно). Особливої уваги в аеро-
порту «Київ» потребують питання охорони здоров’я 
і безпека (екологічна) персоналу і населення в зоні 
впливу аеропорту. 

Для порівняння: найбільшого розвитку функції 
ОНС і раціонального природокористування досягли 
завдяки впровадженню екологоорієнтованої страте-
гії, отже, ця екостратегія за була найбільш ефек-
тивною. Екологічна стратегія за результатом аналізу 
системи екологічного менеджменту (окремих інстру-
ментів) (вектор 3) показала низький потенціал – 25% 
на 1 етапі впровадження еколого орієнтованої страте-
гії, середній потенціал – 38% на 2 етапі впроваджен-
ня еколого орієнтованої інноваційної стратегії, у по-
рівнянні – після впровадження еколого орієнтованої 
стратегії – найвищий результат – 88%.

В аеропорту «Київ» існує проект «Екологічної 

політики», розроблені нові екостандарти підприєм-
ства, що стосуються: внутрішнього і зовнішнього 
інформаційного обміну по питаннях охорони довкіл-
ля; порядку проведення розслідування скарг (юри-
дичних осіб, громадських організацій і населення); 
моніторингу екологічних параметрів і шкідливих 
чинників господарської діяльності. Високий рейтинг 
(88%) екостратегії по вектору 3 (після модернізації 
авіатранспортного комплексу) зумовлено розробкою 
методики ідентифікації екологічних аспектів, виді-
лення заходів щодо еколого небезпечних аспектів ді-
яльності, яки не відповідають стандарту ISO 14001. 

В аеропорту «Київ повністю була введена еколо-
гічна документація, здійснювався внутрішній екоа-
удит, ця робота (у т. ч. щодо впровадження окре-
мих інструментів СЕМ) велася більш інтенсивними 
темпами (що й зумовило рейтинг – 88%). Отже для 
подальшої оптимізації екостратегії АК «Київ» вар-
то звернуть увагу на можливості впровадження сер-
тифікованої системи екологічного управління, яка 
вже успішно діє в АК «Бориспіль», що може стати 
невід’ємною частиною вимог стратегічних партнерів 
під час отримання підприємством контрактів. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
викладеного можна визначити, що схема розробки і 
впровадження екологічних стратегій включає: визна-
чення основних екологічних проблем підприємства і 
пошук шляхів їх вирішення; впровадження системи 
екоконтролю (екоаудиту, екомоніторингу); зміни в 
організаційної структурі; формування екополіти-
ки та її адаптація, внесення змін і удосконалення; 
впровадження екологічних факторів в усі аспекти ді-
яльності підприємства (завдяки системі екологічного 
менеджменту). 

Графоаналітичний підхід дозволяє дати комплек-
сну оцінку ефективності, структурі, збалансованості, 
рівню реалізації екостратегії підприємств авіаційної 
галузі, виявити наявні резерви для удосконалення 
екостратегії та розробити обґрунтовані управлінські 
рішення в цілях підвищення конкурентоспромож-
ності. 

Тому для подальшого розгляду ставляться питан-
ня впровадження оптимальної маркетингової стра-
тегії авіатранспортного підприємства. В перспективі 
пропонується використовувати запропоновані кри-
терії для оцінки екологічної ефективності дільниць, 
підрозділів, окремих виробництв тощо.
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МИТНЕ ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРЧИХ ОПЕРАЦІЙ

У статті розглянуто сутність та основні завдання митного планування як складової частини державного податкового пла-
нування. Визначено роль митних платежів у системі наповнення Державного бюджету країни. Наведено основні підходи щодо 
здійснення митного планування господарчих операцій.

Ключові слова: мито, митне планування, митні платежі, митний тариф, платник, господарчі операції.

Лихоносова А.С., Гребенюкова М.Ю. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В статье рассмотрены сущность и основные задачи таможенного планирования как составной части государственного на-

логового планирования. Определена роль таможенных платежей в системе наполнения Государственного бюджета страны. 
Приведены основные подходы к осуществлению таможенного планирования хозяйственных операций.

Ключевые слова: пошлина, таможенное планирование, таможенные платежи, таможенный тариф, плательщик, 
хозяйственные операции.

Lihonosov A.S., Grebenjukova M.Y. CUSTOMS PLANNING OF ECONOMIC OPERATIONS
The article considers the essence and main tasks of customs planning as a component part of the state tax planning. Defines the 

role of customs duties in the system of filling the State budget of the country. The basic approaches to the implementation of customs 
planning of economic operations.

Keywords: duty, customs planning, customs duties, customs tariffs, taxpayer, household operations.

Постановка проблеми. Основною закономірністю 
розвитку зовнішньої торгівлі є не тільки тенденція 
до стійкого зростання обсягів світової торгівлі, але й 
до розширення загального спектра різнобічних форм 
здійснення зовнішньоторговельних операцій. Пере-
хід від таких звичних форм, як експорт або імпорт 
товарів, до широкого використання нових форм – є 
особливістю розвитку міжнародних економічних від-
носин на сучасному етапі функціонування світової 
системи господарювання. Процеси, які відбувають-
ся в Україні за умов трансформації економічної сис-
теми, вимагають від уряду країни розробки такого 
механізму державного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності, який би враховував особливості 
перехідного етапу та забезпечував розвиток системи 
митного оподаткування, який й б передбачав наяв-
ність розгалуженої системи митних платежів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз-
няними вченими, такими як Бочко П.К., Гребельник 
О.П., Іванов Ю.Б., було розглянуто податкове плану-
вання господарств 

в секторі державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності держави.

Постановка завдання. На основі викладеного ма-
теріалу можна сформулювати дослідження, яке по-
лягає в дослідженні порядку митного планування 
господарчих операцій в Україні.

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям митно-
го планування в Україні є побудова економетричної 
моделі прогнозування, яка передбачає відстеження 
певного взаємозв’язку між змінами в митному і по-
датковому законодавстві країни відносно оподатку-
вання господарчих (зовнішньоекономічних) операцій 
і відрахувань до Державного бюджету.

Необхідність планування та прогнозування над-
ходжень від господарських операцій при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності зумовлена їх зна-
чною часткою в структурі дохідної частини держав-
ного бюджету, а також джерелом фінансування до-
тацій вирівнювання адміністративно-територіальним 
одиницям.

Завдання державного податкового планування

формування правового поля та податкового законодавства

побудова раціональної податкової системи з огляду на конкретні 
соціально-економічні ситуації, що базується на оптимальних 
параметрах сукупного податкового тягаря і структури системи 

і
оптимізація об’єктів оподаткування та податкової бази

розроблення раціональної системи податкових знижок та пільг

розроблення податкового бюджету на майбутній фінансовий рік і 
середньострокову перспективу

Рис. 1. Основні завдання державного податкового планування*
* Розроблено автором на основі [1]
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Здійснення митного планування господарчих опе-
рацій є важливою складовою державного податково-
го планування.

Під державним податковим плануванням слід розу-
міти сукупність форм і методів визначення економічно 
обґрунтованих (оптимальних) податкових параметрів 
і рішень відповідних державних органів управління, 
спрямованих на реалізацію функцій податків і забез-
печення максимально можливого обсягу податкових 
надходжень до бюджетів усіх рівнів у межах заданих 
параметрів податкового потенціалу [1].

Методом державного податкового планування 
служить оцінка співвідношення податкового потен-
ціалу та фактичних надходжень податків. Як ре-
зультат, визначаються економічно обґрунтовані об-
сяги та структура надходжень податків до бюджетної 
системи в планованому періоді. При цьому податкове 
планування здійснюється з орієнтацією на обґрунто-
вано високий рівень мобілізації податків і зборів до 
бюджетної системи.

Перелік основних завдань, вирішення яких пови-
нно забезпечувати державне податкове планування, 
зображено на рис.1. 

Основу системи митного оподаткування станов-
лять митні платежі, під якими розуміють ті види по-
датків та зборів, які нараховуються в установленому 
порядку при переміщенні через митний кордон краї-
ни товарів та інших предметів під контролем митних 
служб [2].

Митні платежі є фінансовими інструментами регу-
лювання економіки держави і в повному обсязі надхо-
дять до Державного бюджету України і, в подальшо-
му, розподіляються згідно з потребами регіонів.

Основними функціями митних платежів є:
- регулювальна – формування оптимального об-

сягу та ефективної структури експорту та імпорту, 
захист політичних інтересів держави;

- стимулююча – забезпечення рівних умов конку-
рентної боротьби вітчизняних і зарубіжних товаро-
виробників з метою розвитку національного вироб-
ництва та захисту економічних інтересів країни;

- фіскальна – забезпечення належного рівня над-
ходжень до державного бюджету з метою сприяння 
стабілізації макроекономічної ситуації в країні.

Держава здійснює відповідне митне регулюван-
ня, під яким слід розуміти: регулювання питань, 
пов’язаних з установленням мита і митних зборів, 
процедурами митного контролю зовнішньоеконо-
мічної діяльності та організацією діяльності органів 
митного контролю України [9].

Види митних платежів, митні правила, які вклю-
чають порядок декларування товарів, сплати мит і 
митних зборів, надання митних пільг та інші умови 
проходження митного контролю регламентуються 
значною частиною законодавчих актів, головними се-
ред яких є: Митний кодекс України, Закон України 
«Про Єдиний митний тариф», законами України про 
митне регулювання та міжнародними договорами.

Варто наголосити, що при регулюванні митно-
тарифних відносин велику роль відіграють відомчі 
нормативні акти Державної митної служби України, 
Міністерства доходів і зборів України. 

Єдиний митний тариф України – це систематизо-
ваний звід ставок мита, яким обкладаються товари 
та інші предмети, що ввозяться на митну територію 
України, вивозяться за межі цієї території або пере-
міщуються транзитом [9]. Ставки Єдиного митного 
тарифу є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності незалежно від форм власності, 
організації господарської діяльності і територіально-

го розташування, за винятком випадків, передбаче-
них законами України та міжнародними договорами.

За економічною природою основу митних плате-
жів складають митні податки та митні збори. Митні 
податки – це непрямі податки, які нараховуються при 
переміщенні предметів через митний кордон: мито, 
акцизний збір, податок на додану вартість. Митні збо-
ри поділяються на дві групи: митні збори за виконан-
ня покладених на митницю обов’язків та митні збори 
за надання послуг у галузі митної справи.

Основні платежі, які нараховуються митними 
органами, можна класифікувати на декілька груп – 
рис. 2 [2].

Класифікація груп митних платежів
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Рис. 2. Класифікація груп митних платежів*
* Розроблено автором на основі [2]

Залежно від каналу надходження митні платежі 
можна систематизувати на ті, які надходять до до-
хідної частини Державного бюджету, та ті, які над-
ходять до фондів Державної митної служби України. 
Тому з точки зору порядку зарахування митні пла-
тежі в основному є директивними (закріпленими), 
оскільки вони повним обсягом надходять до одного 
рівня – Державного бюджету (рівень держави).

Контекст нарахування митних платежів віднос-
но податкової бази має певні особливості. Більшість 
митних платежів є квотарними, тобто їх сума об-
раховується залежно від обсягу податкової бази або 
об’єкта оподаткування і ставок податку. Для біль-
шості митних платежів це – митна вартість, але в 
окремих випадках застосовуються й інші бази опо-
даткування [2].

Планування митних податкових платежів від гос-
подарської діяльності є одним з елементів податко-
вого менеджменту як системи управління соціально-
економічним розвитком держави.

Основними вимогами до планування митних пла-
тежів повинні стати:

1. Аналіз взаємовідносин між платником податків 
і зборів і митними органами. Вивчення позитивних і 
негативних тенденцій у взаємовідносинах платників 
податків та органів, які збирають їх, виявлення за-
кономірностей розвитку цих взаємовідносин.

2. Аналіз чинників, які впливають на митні 
платежі. Визначення чинників, які діють в системі 
податкових відносин, їх впливу на систему оподат-
кування в цілому та на окремі її елементи, на по-
казники фінансово-господарської діяльності держави 
або окремого регіону.

3. Визначення можливостей появи та впливу не-
передбачених ситуацій на процес планування мит-
них платежів.

Ю.Б. Іванов зазначає, що прогнозування надхо-
джень від зовнішньоекономічної діяльності повинно 
здійснюватися з урахуванням наступних чинників [3]:
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- зміни нормативно-правової бази України та за-

конодавства країн-контрагентів, залучення Украї-
ни до системи міжнародних дорожніх перевезень, 
а також зміна митних правил України. Дана група 
чинників суттєво впливають на обсяг надходжень 
від зовнішньоекономічної діяльності. Методика 
визначення надходжень митних платежів до дер-
жавного бюджету передбачає аналіз планових змін 
законодавства, але врахувати їх у повному обсязі 
фактично неможливо. Також необхідно приділяти 
значну увагу пільгам, які діють при митному опо-
даткуванні, оскільки їх надання у частині оподат-
кування експортно-імпортних операцій є суттєвим 
інструментом державного регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності.

- зміни кон’юнктури ринку, підвищення (знижен-
ня) темпів зростання виробництва в окремих галузях 
економіки, структурні зміни в економіці, які фак-
тично неможливо передбачити.

- інфляційні процеси в економіці країни, зміна 
планових макроекономічних показників (зокрема, 
курсу гривні до долара США та євро).

Планування митних надходжень до Державного 
бюджету потребує розробки відповідної методики та 
має базуватися на оцінці показників функціонування 
системи митно-тарифного регулювання та їх впливу на 
подальший розвиток зовнішньоекономічних відносин.

Серед основних підходів до прогнозування та пла-
нування митних платежів що застосовуються на сьо-
годнішній час в Україні слід виділити:

- прогнозування «від досягнутого»;
- прогнозування з використанням даних статис-

тичної звітності щодо зовнішньоекономічної діяль-
ності;

- прогнозування на підставі аналізу динаміки з 
кожного виду податку з виділенням тих груп това-
рів, які дають найбільші суми надходжень митних 
платежів.

Вчені-економісти вважають дані підходи не до-
сить ефективними і постійно працюють над підви-
щенням рівня системи митного планування. Так, 
наприклад, П.В. Пашко запропоновано систему ди-
намічного планування щодо забезпечення повноти 
надходжень до Державного бюджету, яка складаєть-
ся з 3-х етапів: 1) детальна класифікація товару; 2) 
визначення податкового навантаження; 3) управлін-
ня плануванням та результатами [5]. Запропонова-
ний автором підхід дає можливість запровадити сис-
тему ефективного планування доходів до бюджету на 
основі детального аналізу товаропотоків, що спону-
кає митницю посилювати митний контроль.

Відповідно до Стратегічного плану розвитку на 
2013-2018 роки [8], з метою здійснення контролю за 
повнотою сплати податків, зборів, митних платежів 
та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, Міністерство доходів і зборів 
розробило ряд відповідних заходів:

1. Підвищення ефективності методів протидії мі-
німізації сплати податків, серед яких: впровадження 
системи контролю за трансфертним ціноутворенням 
та інше.

2. Посилення функції оцінки та управління ри-
зиками як основи контролю за повнотою сплати по-
датків, зборів та митних платежів.

3. Посилення централізованої аналітичної функ-
ції, серед яких:

- проведення аналізу та опрацювання оперативної 
інформації про податкові та митні ризики, характер-
ні для певних регіонів;

- комплексна автоматизація процесів управління 

ризиками, що пов’язані з платниками податків, збо-
рів та митних платежів;

- трансформація прогнозування доходів бюджету 
в координацію бюджетного процесу за доходами з 
урахуванням найкращих світових практик та інше.

4. Удосконалення системи стягнення податкового 
та митного боргу. 

На жаль, розробка даних заходів має затяжний 
характер (2013-2018 рр.), що призводить до недо-
отримання значної частки митних надходжень до 
Державного бюджету України вже на сьогоднішній 
час. Також слід зазначити, що в законодавстві на 
теперішній час не передбачено для митних органів 
функції прогнозування чи участі в підготовці про-
ектів планових надходжень обов’язкових платежів 
до бюджету, що негативно, впливає на стан плану-
вання доходної частини бюджету. Як зазначає О. М. 
Кисельова, на стан митних надходжень впливають 
загальносистемні недоліки державного управління, 
зокрема високий рівень корупції та контрабанди, 
вплив на які з боку митних органів є суттєвим, про-
те не визначальним [4]. Дані фактори повинні бути 
враховані при розробці методики планування доход-
ної частини, що забезпечується митними органами.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. Забезпе-
чення ефективного планування митних надходжень 
повинно бу-дуватися на методичних підходах, які 
враховують прямі та опосередковані фактори, із за-
лученням до цієї роботи органів державної влади, 
котрі впливають на стан здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

З метою покращення рівня митного планування 
господарських операцій в Україні доцільно:

- визначати потенційні можливості митних орга-
нів з виконання фіскальних функцій з врахуванням 
впливу різних факторів;

- оцінювати ефективність функціонування мит-
них органів при формуванні доходної частини Дер-
жавного бюджету;

- здійснювати розробку та обґрунтування пропо-
зицій щодо вжиття системи заходів, спрямованих на 
вдосконалення технологічних схем та методів митно-
го контролю;

- враховувати зміни у нормативній базі регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності та їх впливу 
на поповнення бюджету;

- здійснювати розробку пропозиції щодо вдоско-
налення законодавчої та нормативної бази з питань 
нарахування, стягнення та перерахування податків 
до Державного бюджету.

Вдосконалення організації митного планування та 
прогнозування господарчих операцій дасть можли-
вість керівникам митних органів усіх рівнів, а також 
працівникам економічних підрозділів митниці визна-
чати ефективність своєї роботи, встановлювати реаль-
ні планові показники для підпорядкованих митних 
органів, а також перспективи своєї діяльності.
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In the article the peculiarities of the formation of prices of agricultural products. The necessity of taking into account social aspects of 
activity of agricultural enterprises, development of rural areas in the regions of the country.
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Постановка проблеми. На думку багатьох до-
слідників та практиків, однією з основних причин 
збереження кризової ситуації в АПК є непослідовне  
проведення державної цінової політики, що прояви-
лося і продовжує проявлятися в різкому погіршенні 
еквівалентності обміну між сільським господарством 
і промисловістю, не контрольованому підвищенні 
цін монополістами, які постачають селу засоби ви-
робництва, скороченні попиту на сільськогосподар-
ську сировину харчових підприємств, продовольчу 
продукцію через низьку платоспроможність основної 
маси населення.

За останні роки замість економічної підтримки 
села  з нього вилучалися значні фінансові ресурси, 
яких було б достатньо для поновлення зношених та 
морально застарілих основних  виробничих засобів. 
Замість сприяння організації та розвитку сільських 
територій на інноваційних та соціально відповідаль-
них засадах диспаритет цін призвів до значного 
збільшення  натуральних показників обміну, під-
вищення собівартості майже всієї сільськогоспо-
дарської продукції. Причому собівартість продукції 
зростала набагато швидшими темпами, ніж фактич-
ні ціни реалізації.

З іншого боку, використовуючи своє монопольне 
положення, підприємства по заготівлі, зберіганню, 
переробці і реалізації сільськогосподарської про-
дукції різко підвищили ціни на свої товари і по-

слуги, що стало однією із причин диспаритету цін 
між сільським господарством і названими сферами. 
Монополізм і нерегульованість міжгалузевих та регі-
ональних зв’язків у трансформаційний період спри-
яли зростанню збитковості сільськогосподарського 
виробництва. 

Аналіз роздрібних цін по основних видах продук-
ції тваринництва свідчить, що продукція сільського 
господарства при переважаючій питомій вазі сиро-
вини у структурі ціни збиткова, а переробна про-
мисловість і торгівля від реалізації готової продукції 
отримують значний прибуток. Тому вирішення про-
блем ціноутворення, формування цін на соціально 
значимі продовольчі товари першої необхідності має 
першочергове значення не тільки у виробничо-еко-
номічному плані, але й для забезпечення соціально-
економічної стабільності, попередження зубожіння 
населення у регіонах країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні і методологічні питання ціноутворення щодо 
вирішення проблем саме в сільському господар-
стві були закладені В.Г. Андрійчуком, П.П. Бор-
щевським, І.І. Лукіновим, П.М. Макаренком, 
О.М. Онищенком, П.Т. Саблуком, П.І. Гайдуць-
ким, Б.І. Пасхавером, О.М. Шпичаком, О.Г. Шпи-
куляком, О.В. Олійником та ін. Вони продовжені 
у публікаціях [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Вченими визна-
чено, що ціна є вирішальним чинником стимулю-

зовнішньоекономічної діяльності // Митна безпека. – 2011. – 
№ 1-2. Серія «Економіка». – С. 7-11.

5. Пашко П.В. Щодо планування митних надходжень до Держав-
ного бюджету // Митна безпека. – 2010. – № 2. Серія «Еконо-
міка». – С. 5-10.

6. Податкова політика : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко – К. : 
МАУП, 2003. – 224 с.

7. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://minrd.gov.ua/mk/. 

8. Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів 
на 2013-2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://minrd.gov.ua/mk/.

9. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван-
ня : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.
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вання аграрного бізнесу. Вона формує економічну 
зацікавленість товаровиробників сільськогосподар-
ської продукції у виробництві певного виду продук-
ту, опосередковує фінансовий результат їх господа-
рювання, спонукає до соціальної відповідальності, 
стимулює впровадження інновацій та зростання 
продуктивності праці.

Метою статті є визначення особливостей форму-
вання цін на сільськогосподарську продукцію у ре-
гіонах України з урахуванням соціальних аспектів 
діяльності аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Економічні проце-
си агропромислової діяльності, ринкові механізми  
господарювання об’єктивно вимагають формування 
такої цінової політики, яка б забезпечила еквіва-
лентність обміну на стадіях матеріально-грошового 
забезпечення, виробництва сировини, переробки і 
реалізації продукції, надання послуг і формування 
доходів, необхідних для розширеного відтворення в 
сільському господарстві та розвитку сільських тери-
торій. Успіхи  становлення і розвитку ринкових від-
носин в аграрній економіці в значній мірі залежать 
від системи ціноутворення на продукцію сільсько-
господарського виробництва, її відповідності новим 
умовам організації виробничої діяльності  та підпри-
ємництва.

Ціна є важливим регулятором взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин. Вона тісно пов’язана із законами 
вартості, попиту і пропозиції, територіального поді-
лу праці, які уособлюють рушійні сили економічно-
го розвитку та зростання. Це потребує об’єктивного 
підходу до обґрунтування процесу ціноутворення на 
регіональному та підприємницькому рівні з ураху-
ванням особливостей територіального розміщення та 
маркетингового середовища, кон’юнктури споживчо-
го продовольчого ринку, обсягів та форм державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Ціна – це вираження вартості товару з врахуван-
ням покриття витрат та отримання прибутку для 
подальшого розширення виробництва. Високі ціни 
забезпечують нормальне функціонування аграрної 
економіки, проте вони повинні бути об’єктивними 
для виробників та споживачів. За таких умов еконо-
мічна система характеризується стабільністю, урегу-
льованістю та перспективами для розвитку. З іншої 
сторони, існуючий диспаритет цін спричиняє висо-
кий ризик банкрутства аграрних підприємств, недо-
отримання прибутків, спад виробництва, погіршен-
ня якості продукції та ін. Вирішення цього питання 
дасть можливість йому динамічно та активно роз-
виватися, у т.ч. на регіональному рівні, позитивно 
впливатиме на розвиток сільських територій у ціло-
му.

Роль ціни та ціноутворення як складника орга-
нізаційно-економічного механізму господарювання 
постійно зростає в умовах ринкової економіки. Ціна 
розуміється як важливий інструмент конкуренції, 
перерозподілу ресурсів, переливання капіталу, реа-
лізації рентних відносин, один із основних елементів 
маркетингової стратегії аграрних підприємств, соці-
альної відповідальності агробізнесу та важіль управ-
ління регіональною економікою.  Економічний зміст 
ефективної цінової стратегії полягає у встановлені 
таких цін, які забезпечували б завоювання певного 
сегмента ринку, вирішували стратегічні та оператив-
ні завдання з питань реалізації продукції для забез-
печення запланованих обсягів прибутку, та своєчас-
ного регулювання на зміни кон’юнктури ринку [1].

На сьогоднішній день ціни, що застосовуються в 
національному господарстві, розділяються на вільні, 

державні, фіксовані та регульовані. Вільні форму-
ються під впливом ринкової кон’юнктури. Державні, 
фіксовані та регульовані ціни знаходяться під контр-
олем відповідних державних органів влади і встанов-
люються на продукцію галузей, що мають соціальну 
спрямованість та на монопольних підприємствах.

Також є необхідність виділити ще декілька видів 
цін, що обслуговують аграрний ринок. За гуртовими 
та роздрібними цінами продукцію реалізують кін-
цевим споживачам. У зв’язку з великою кількістю 
учасників ринку та значною конкуренцією роздрібні 
ціни переважно формуються під впливом попиту та 
пропозиції та використовуються для реалізації про-
дукції на ринку, населенню та у власних торгових 
мережах [2].

У свою чергу, на процес ринкового ціноутворення 
впливають багато зовнішніх і внутрішніх чинників. 
До зовнішніх чинників  відносяться: загальний стан 
економіки регіонів та країни, кон’юнктура світово-
го ринку та міжнародна економічна інтеграція, стан 
аграрного ринку, характер та рівень регулювання та 
бюджетної підтримки виробництва, обсяги і динамі-
ка інфляції, особливості існуючого і перспективного 
споживчого попиту. До внутрішніх чинників нале-
жать ємність регіональних та національного продо-
вольчого ринку, ефективність бізнес-процесів, у т.ч. 
ресурсокористування на підприємствах, специфіка 
пропонованої продукції, її життєвий цикл, імідж ви-
робника на споживчому ринку, організація сервіс-
них послуг та розвиток фірмової торгівлі, стратегії 
ринкової поведінки у цілому.

Нестабільна цінова кон’юнктура аграрного рин-
ку є одним з основних чинників, які впливають на 
економічні показники діяльності аграрних підпри-
ємств. Ріст рівня середньореалізаційних галузевих 
цін є основною передумовою збільшення  розміру 
доходу та прибутку  сільськогосподарських підпри-
ємств. У свою чергу, ціна в сучасних умовах стає 
економічним підґрунтям переходу аграрного вироб-
ництва на інноваційні засади та розширене відтво-
рення в умовах, коли  товаровиробники об’єктивно 
не можуть знижувати собівартість сільськогосподар-
ської продукції. Ціна залишається єдиним джерелом 
підвищення рівня прибутковості та конкурентоспро-
можності  продукції сільського господарства, підпри-
ємств та галузей. 

Нестабільність цін на сільськогосподарську про-
дукцію обмежує  відтворювальний потенціал сіль-
ськогосподарських підприємств та вносить дестабілі-
зуючий вплив у процеси відтворення. Така ситуація 
не дозволяє  товаровиробникам сформувати достатні 
для відтворення обсяги нагромадження, доходи то-
варовиробників нестабільні, зростання собівартості 
потребує  зростання доходів для відшкодування здій-
снених витрат.

Процес ціноутворення на сільськогосподарської 
продукції має особливості, неврахування яких спри-
чиняє порушення ринкової рівноваги, що негативно 
впливає на конкурентоспроможність та соціально-
економічний розвиток галузі у цілому. Відхилення 
від стану рівноваги надає енергії деструктивним чин-
никам, що здатні створити надлишок певних видів 
сільськогосподарської продукції і перевантаження 
ними ринку при зростанні пропозиції та дефіцит 
продукції, особливо вітчизняного виробництва, при 
її скороченні.

У такій ситуації повернути ринок у стан рівно-
ваги спроможне лише державне регулювання таких 
цін, що стимулюють зростання  пропозиції при де-
фіциті продукції та попиту – при її надлишку. Вод-
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ночас, надмірний контроль над цінами порушує ме-
ханізм ринкового конкурентного ціноутворення на 
основі законів попиту та пропозиції, що обмежує 
цінову конкуренцію агроформувань та можливості  
формування їх конкурентоспроможності. 

Через високі витрати сільськогосподарського ви-
робництва в Україні, які не дозволяють стабілізувати 
ринкові ціни відповідно до рівня платоспроможного 
попиту населення, виникає нагальна потреба у дер-
жавній підтримці сільськогосподарських підпри-
ємств, спрямованої на відшкодування їх витрат та 
стимулюванні попиту засобами цінового регулюван-
ня. регулюванню сільськогосподарського виробни-
цтва. Високі витрати зумовлюють наступні причини:

- значна фондо- (основні засоби, довгострокові біо-
логічні активи) і ресурсомісткість виробництва, яка 
обумовлена специфікою його здійснення; 

- збереження диспаритету цін, тобто перевищення 
темпів їх зростання цін на засоби виробництва та па-

 Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 

Чинники формування  
попиту 

Рівень задоволення потреб 
населення у сільськогосподарській 

продукції 

Доходи населення 

Структура споживання 
сільськогосподарської продукції 

Державне стимулювання попиту 
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Платоспроможність населення 
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Обсяг виробництва 
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конкурентоспроможність 

сільськогосподарських 
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Регіональні, соціальні та рентні особливості 

Рис. 1. Формування цін на сільськогосподарську продукцію  
з урахуванням регіональних чинників

ливно-мастильні матеріали над темпами  зростання 
на сільськогосподарську продукцію; 

- низький рівень матеріально-технічного і фінан-
сово-економічного забезпечення, погіршення профе-
сійної підготовки працівників та її невідповідність 
вимогам, використання застарілої техніки та техно-
логій; 

- монопольне становище заготівельних, перероб-
них і збутових підприємств, що мають можливість 
значно підвищувати ціни на кінцеві товари та послу-
ги без підвищення  плати за  сільськогосподарську 
сировину, блокуючи при цьому її доступ на внутріш-
ній ринок.

Високі сукупні витрати на виробництво визнача-
ють, відповідно, високу вартість сільськогосподар-
ської продукції, яка складається з її собівартості, ви-
трат на транспортування, реалізацію й ін. У процесі 
ціноутворення до цієї вартості додаються податкові 
відрахування, інші обов’язкові платежі та нормова-
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ний обсяг чистого прибутку. Наступний етап ціноут-
ворення передбачає порівняння отриманої у резуль-
таті цих розрахунків суми та реальної ринкової ціни. 
Таким чином, кінцева ціна на сільськогосподарську 
продукцію формується під впливом дії законів вар-
тості, попиту та пропозиції. 

Щодо визначення суспільної вартості сільсько-
господарської продукцію і, відповідно, встановлен-
ня середньої ціни у суспільстві, то вона, на відміну 
інших галузей національного господарства, повинна 
визначатися не за середніми умовами виробництва, а 
за тими, що існують на гірших за родючістю та роз-
міщенням землях, щоб забезпечити на них відшко-
дування витрат та отримання прибутку у регіонах на 
рівні середньої норми. 

Рівноважну ринкову ціну у даному випадку 
слід розглядати не як абстрактний показник, яко-
го не може існувати у реальній дійсності, а як таке 
співвідношення попиту і пропозиції, за якого дося-
гається максимально можливий у сучасних умовах 
обсяг реалізації сільськогосподарської продукції. 
Чим більше наближається до одиниці співвідношен-
ня кожного чинника формування ринкового попиту 
та відповідного йому чинника формування ринкової 
пропозиції, тим більше ціна на сільськогосподарську 
продукцію наближається до такої, що задовольняє 
як товаровиробників, так і споживачів продукції 
(рис. 1). 

Порушення збалансованості хоча б одного з чин-
ників формування попиту з відповідним йому чинни-
ком формування пропозиції викликає деструктивні 
зміни у механізмі ціноутворення на продовольчу про-
дукцію з усіма негативними наслідками. Тому перед 
сільськогосподарськими підприємствами постають 
завдання, пов’язані з забезпеченням ефективного та 
конкурентоспроможного виробництва продукції, з її 
реалізацією за прибутковою  ціною, що забезпечува-
ла б рівень прибутку не тільки для відтворення, але 
й вирішення соціальних проблем розвитку сільських 
територій у регіонах країни.

Висновки. Процес ціноутворення на сільськогос-
подарську продукцію має регіональні особливості: 
наявність загальної тенденції до перевищення рів-
ня пропозиції над рівнем попиту; виникнення ціно-
вих диспропорцій через незбалансованість попиту і 
пропозиції; висока вартість сільськогосподарської 

продукції, пов’язана зі специфікою господарю-
вання на землі; високий рівень витрат сільсько-
господарських підприємств через недосконалість 
технологій виробництва продукції, використання 
застарілої техніки, нееквівалентний обмін з про-
мисловістю, монопольне становище переробних 
підприємств і ін.; низький рівень доходів та плато-
спроможності населення.

При цьому обстоюється необхідність державної 
підтримки сільськогосподарських підприємств, які 
розміщені у гірших умовах виробництва та заходів 
зі стимулювання попиту споживачів. Досягти макси-
мально можливого у сучасних умовах обсягу реаліза-
ції сільськогосподарської продукції можна за допомо-
гою встановлення її рівноважної ціни. Отже, процес 
формування обґрунтованих цін передбачає врахуван-
ня соціальних чинників діяльності аграрних підпри-
ємств, рентних відносин у регіонах країни.
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Стаття присвячена питанням моделювання економічних ризиків підприємств зернопереробної галузі України із застосуван-
ням математичного інструментарію. За результатами проведеного дослідження запропоновано математичний інструментарій та 
процедуру комплексної експертної оцінки загального рівня ризику господарської діяльності для зернопереробних підприємств. 
Розроблені положення створюють передумови для підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень в сфері управління 
ризиками господарської діяльності зернопереробних підприємств.
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Статья посвящена вопросам моделирования экономических рисков предприятий зерноперерабатывающей отрасли 
Украины с применением математического инструментария. По результатам проведенного исследования предложен матема-
тический инструментарий и процедура комплексной экспертной оценки общего уровня риска хозяйственной деятельности для 
зерноперерабатывающих предприятий. Разработанные положения создают предусловия для повышения уровня обоснованнос-
ти управленческих решений в сфере управления рисками хозяйственной деятельности зерноперерабатывающих предприятий.
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Article is devoted to questions of modeling of economic risks of the enterprises of grain processing branch of Ukraine with use of 
mathematical tools. By results of the conducted research the mathematical tools and procedure of a complex expert assessment of the 
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Постановка проблеми. Важливим напрямком 
удосконалення управління ризиками господарської 
діяльності агропромислових підприємств є викорис-
тання інструментарію математичного моделювання, 
який забезпечує формалізацію нагальних управлін-
ських завдань та у наближеному вигляді відображає 
реальні економічні об’єкти та процеси. Ефективне 
використання математичних моделей створює пере-
думови для підвищення прогнозованості та керова-
ності об’єкту управління, що у результаті забезпечує 
зниження ступеня невизначеності розвитку еконо-
мічних процесів та відповідно зменшення ризику у 
процесі прийняття управлінських рішень. Особли-
вий науковий інтерес визиває моделювання ризиків 
в агропромисловій сфері, якій притаманні специфіч-
ні ризики, обумовлені непередбачуваним впливом 
природно-кліматичних факторів, та, зокрема в зер-
нопереробному комплексі, як стратегічній складовій 
системи продовольчої безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні теоретичні та методологічні аспекти розробки 
математичних моделей, що відображають процеси 
функціонування суб’єктів господарювання, дослі-
джувалися в роботах таких вчених, як: О.О. Бака-
єв, В.І. Гриценко, Т.П. Марьянович, І.М. Ляшенко,  
Л.І. Бажан. Ці наукові праці створили теоретичні 
передумови для розвитку досліджень в сфері оцін-
ки та моделювання ризиків господарської діяльності 
для потреб прийняття оптимальних управлінських 
рішень. Вагомий вклад у дослідження проблем мо-
делювання економічних задач в умовах ризику зро-
били такі вітчизняні вчені, як В.С. Михалевич та  
Ю.М. Єрмольєв. Окремі аспекти моделювання в умо-

вах невизначеності були досліджені у наукових пра-
цях А.А. Алексєєва, В.М. Гранатурова, К.Ф. Коваль-
чука, Н.І. Костіної, Ю.Г. Лисенка, І.Г. Лук’яненко 
та О.І. Черняка.

Незважаючи на широке коло досліджень сфери 
моделювання економічних ризиків, проблема форму-
вання ефективного інструментарію моделювання ри-
зиків господарської діяльності в агропромисловому 
секторі не є остаточно вирішеною. В цілому сучасна 
теорія управління ризиками господарської діяльнос-
ті підприємств недостатньою мірою математизована, 
що обумовлюється орієнтацією на дослідження слабо 
формалізованих аспектів теорії прийняття рішень в 
умовах ризику.

Постановка завдання. Актуальним завданням є 
розробка інструментарію математичного моделюван-
ня комплексної діагностики ризику господарської 
діяльності агропромислового підприємства зерно-
переробної галузі з метою забезпечення прийняття 
обґрунтованих та детально спланованих ефективних 
управлінських рішень в умовах ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід 
зазначити, що важливою необхідною рисою матема-
тичного інструментарію, що застосовується в системі 
управління ризиками господарської діяльності під-
приємства повинна бути адаптивність, що забезпечує 
зменшення невизначеності господарської системи за 
рахунок використання інформації, отриманої в про-
цесі управління.

В загальному розумінні сутність економічного 
моделювання характеризується як відтворення еко-
номічних об’єктів і процесів в обмежених, малих, 
експериментальних формах, в штучно створених 
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умовах. Особливістю математичного моделювання є 
опис економічних процесів за допомогою математич-
них залежностей [1, с. 226].

В процесі побудови математичної моделі врахо-
вують необхідність відображення сутності проблеми, 
яка моделюється та доцільність абстрагування від 
несуттєвих деталей з метою пошуку найбільш опти-
мальних рішень в проблемному полі управління ри-
зиками підприємства.

Математична модель – це абстракція реальної 
дійсності (світу), в якій відношення між реальними 
елементами, а саме ті, що цікавлять дослідника, за-
мінено відношеннями між математичними категорі-
ями [2, с. 95].

За допомогою математичного моделювання реаль-
ний економічний об’єкт замінюється образом, робота 
з яким дозволяє досліджувати властивості об’єкта за 
допомогою аналітичних методів та алгоритмів. Де-
талізація об’єкту дослідження в економіко-матема-
тичній моделі обумовлюється метою дослідження, 
складністю досліджуваної проблеми та заданим рів-
нем точності отриманого рішення. Підґрунтям для 
побудови математичної моделі господарського ризи-
ку є змістовно-якісний аналіз об’єкта формування 
ризику, в ході якого виявляються фактори ризику, 
для кожного з яких визначаються характеристичні 
показники.

В цілому, як вказує Б.М. Мізюк, математичний 
апарат, який застосовується у визначенні ризику, 
пов’язаний із методами теорії ймовірностей та мате-
матичної статистики. Математичні задачі теорії ри-
зику можна умовна розділити на три групи: прямі, 
обернені та задачі дослідження чутливості [3, с. 268].

Прямі задачі характеризують безпосередньо оцін-
ку рівня ризику, пов’язаного із прийняттям управ-
лінських рішень, а обернені, забезпечують вста-
новлення обмежень для прийняття управлінських 
рішень, з метою додержання визначеного припусти-
мого рівня ризику. Дослідження чутливості забезпе-
чує формування необхідної інформації щодо можли-
вих результатів прийняття тих чи інших рішень.

Обґрунтовуючи взаємозв’язок ризику та невизна-
ченості, О.С. Шапкін та В.О. Шапкін визначають, що 
«ризик» слід розуміти як виміряну невизначеність [4, 
с. 28]. У відповідності до цього положення розрізня-
ють умови ризику, тобто умови виміряної невизначе-
ності, та умови повної невизначеності господарської 
діяльності. При цьому ризик виступає інструментом 
зняття невизначеності, а «повна невизначеність» є ка-
тегорією відмінної від поняття «ризик».

В загальному вигляді співвідношення ризику та 
інформації о результатах подій можна виразити у ви-
гляді наступної моделі (1)
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де RЗАГ – загальний рівень ризику, r1, r2, r3, …, rn – 
фактори ризику, поєднання впливу яких обумовлює 
загальний рівень ризику. Ступінь деталізації факто-
рів ризику, визначення допустимого рівня абстрагу-
вання (виключення визнаних несуттєвими окремих 
факторів ризику) обумовлюється метою дослідження 
та допустимими межами похибки оцінки загального 
рівня ризику.

Представлена модель (1) ілюструє загальну залеж-
ність формування рівня загального ризику господар-
ської діяльності, але не показує загальний характер 
цієї залежності. Деталізація характеру співвідно-
шення фактору ризику, інформації про результати 
подій та релевантності інформації може бути проілю-
стрована за допомогою формули 2
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де rn – n-ний фактор ризику, rl – коефіцієнт реле-
вантності даних, що характеризують вплив фактору 
ризику n, in – показник, що характеризує ступінь 
повноти інформації про вплив фактору ризику n.

При цьому слід визначити, що між окремими 
факторами ризику може існувати стійка чи нестійка 
залежність, що обумовлює складність моделі оцінки 
рівня ризику господарської діяльності підприємства 
зернопереробної галузі.

На наш погляд, ефективним інструментом моде-
лювання оцінки ризику господарської діяльності для 
підприємства зернопереробної галузі може стати по-
єднання комплексного підходу та методу експертної 
оцінки рівня ризику господарської діяльності під-
приємства.

Метод експертних оцінок входить до кола якісних 
(практичних) методів аналізу і оцінки ризиків [5, 
с. 33]. Метод експертних оцінок ґрунтується на ви-
користанні досвіду і знань спеціально обраних висо-
кокваліфікованих спеціалістів-експертів. Слід зазна-
чити, що одним із головних недоліків використання 
методу експертних оцінок є вірогідність зниження 
достовірності результатів оцінки ризику, в зв’язку із 
суб’єктивністю таких оцінок.

Як вказує Орлов О.І., методи експертних оцінок – 
це методи організації роботи із спеціалістами-експер-
тами та обробки думок експертів. Ці думки звичайно 
виражені частково в кількісній і частково в якісній 
формі. При цьому експертні дослідження проводять 
з метою підготовки інформації для особи, яка при-
ймає рішення [6, с. 2].

При цьому виокремлюють індивідуальні та ко-
лективні експертні оцінки, робота експертів може 
бути незалежною від інших експертів (автономною) 
та узгодженою за можливості спілкування експертів 
та ознайомлення із їх оцінками.

Експертні оцінки здійснюються як правило в 
балах, порядкових номерах, рейтингах та викорис-
товуються для оцінки процесів, явищ, економічних 
величин, показників. Експертні оцінки найчастіше 
застосовуються для аналізу величин, які не підда-
ються безпосередньому виміру та обліку [4, с. 467].

Вихідними передумовами застосування комп-
лексної експертної оцінки загального рівня ризику 
господарської діяльності підприємства зерноперероб-
ного комплексу є вибір кола факторів ризику, які 
підлягають оцінці, а також формування групи ква-
ліфікованих експертів, висновки яких щодо форму-
вання окремих факторів ризику визивають достатній 
рівень довіри та можуть бути використані в якості 
управлінської інформації на підприємстві.

Важливе значення при дослідженні слабо форма-
лізованих об’єктів, в тому числі за допомогою ви-
користання експертних оцінок, має інструментарій 
нечислової статистики. Особливістю нечислової ста-
тистики є проведення операцій із нечисловими да-
ними, які характеризують якісні оцінки об’єкта до-
слідження.

В загальному випадку під нечисловими даними 
розуміють елементи простору, що не є лінейними 
(векторними), в яких немає операцій складання еле-
ментів та їх множення на дійсне число. Крім резуль-
татів виміру за якісними ознаками, прикладами є 
послідовності з 0 та 1, бінарні відношення, множини, 
нечіткі числа та множини, результати парних порів-
нянь та інші об’єкти, що виникають в прикладних 
дослідженнях [7, с. 5-6].
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В загальному представленні комплексну експерт-
ну оцінку загального рівня ризику господарської ді-
яльності можна представити у наступному вигляді 
(табл. 1).

При цьому показник rnm відображає експертну 
оцінку рівня m-того ризику n-тим експертом, а по-
казник Y(rnm) – визначає питому вагу m-того ризику 
в загальній оцінці ризику, визначену n-тим експер-
том, dn 

 – характеризує ступінь довіри оцінкам окре-
мих експертів, що виражається через встановлення 
питомої ваги їх оцінки в загальній оцінці факторів 
ризику.

Отже, як бачимо з таблиці 1, кожний з обраних 
експертів послідовно визначає рівень кожного факто-
ру ризику та його питому вагу у формуванні загаль-
ного рівня ризику зернопереробного підприємства.

На основі отриманих даних здійснюється узагаль-
нення експертних оцінок за допомогою використан-
ня запропонованої моделі комплексної експертної 
оцінки загального рівня ризику господарської діяль-
ності підприємства зернопереробного комплексу (3)
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де RЗАГ – загальний рівень ризику, rсзк – середньо-
зважена оцінка к-го фактору ризику, Yсзк – середньо-
зважена вага к-го фактору ризику в загальній оцінці 
ризику господарської діяльності зернопереробного 
підприємства, значення індексу К = 1, 2, 3, … m.  При 
цьому, m – загальна кількість обраних для оцінки 
факторів ризику.

Розрахунок rсзк здійснюється для кожного окре-
мого фактору ризику за такою формулою
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де rкb – оцінки факторів ризику, зроблені експер-
тами, dкb  – вагові коефіцієнти, що характеризують 
ступінь довіри оцінкам окремих експертів (питома 
вага оцінки експерта в загальній оцінці ризику).

Розрахунок Yсзк здійснюється для кожного окре-
мого фактору ризику за наступною формулою
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де Yкb – оцінки питомої ваги факторів ризику в за-
гальній оцінці ризику господарської діяльності зер-
нопереробного підприємства, зроблені експертами.

На основі запропонованого інструментарію комп-
лексної оцінки ризиків господарської діяльності 
зернопереробних підприємств із застосуванням спе-

ціально розроблених анкет для опитування експер-
тів-фахівців проведено експертну оцінку ризиків гос-
подарської діяльності зернопереробних підприємств 
Луганської області на прикладі: ПАТ «Лугансь-
кмлин», ПАТ «Старобільський елеватор» та ТОВ 
«КХП «Айдар-Борошно». Експертну оцінку ризиків 
господарської діяльності зернопереробних підпри-
ємств було проведено в два тури. В межах першого 
туру виділено основні фактори ризику та структуро-
вано їх в групи факторів ризику, а на другому етапі 
здійснено безпосередню оцінку ступеню впливу груп 
факторів ризику на загальний рівень ризику госпо-
дарської діяльності зернопереробних підприємств та 
здійснено експертну оцінку рівнів ризику, генерова-
них окремими групами факторів ризику господар-
ської діяльності зернопереробних підприємств.

При цьому на основі узагальнення результатів 
експертної оцінки факторів ризику визначено такі 
основні групи факторів ризику господарської діяль-
ності зернопереробних підприємств:

а) фактори зумовлені непередбачуваною зміною 
природно-кліматичних умов та відповідно коливан-
ням врожайності зернових культур, що забезпечують 
сировинну базу виробничого процесу зерноперероб-
них підприємств (умовне позначення П – «природа»);

б) ринкові фактори ризику, які обумовлюють 
сприятливі чи несприятливі зовнішні умови для гос-
подарської діяльності зернопереробного підприєм-
ства (включають усю сукупність зовнішніх факторів, 
які опосередковано впливають на стан ринку, умовне 
позначення Р – «ринок»);

в) внутрішні фактори ризику, обумовлені характе-
ром діяльності самого підприємства (узагальнено відо-
бражаються обраною стратегією управління ризиками 
господарської діяльності зернопереробного підприєм-
ства, умовне позначення ПП – «підприємство»).

В якості експертів залучені провідні спеціалісти 
підприємств зернопереробної галузі Луганської об-
ласті ПАТ «Луганськмлин», ПАТ «Старобільський 
елеватор» та ТОВ «КХП «Айдар-Борошно». Кожному 
з експертів присвоєна однакова ступінь довіри, яка 
відображається через показник питомої ваги оцінки 
експерта в загальній оцінці груп факторів ризику гос-
подарської діяльності зернопереробних підприємств.

Для оцінки рівня ризиків, що генеруються окре-
мими групами факторів ризику господарської діяль-
ності зернопереробних підприємств використовують-
ся якісні оцінки. При цьому, шкала якісної оцінки 
рівня ризику включає такі значення: «дуже низь-
кий», «низький», «середній», «високий» та «дуже 

Таблиця 1
Схема комплексної експертної оцінки загального рівня ризику 

господарської діяльності зернопереробного підприємства

Експерт 

Фактор ризику
Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 … Експерт n
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високий». Поряд з якісною оцінкою експертом на-
дається оцінка питомої ваги груп факторів ризику 
в формуванні загального рівня ризику господарської 
діяльності у відсотках. При цьому загальна сума 
оцінок питомої ваги груп факторів ризику господар-
ської діяльності підприємств, визначена експертом, 
повинна дорівнювати 100%.

З метою умовної формалізації оцінки рівнів ри-
зику за визначеними групами факторів ризику (П 
– «Природа», Р – «Ринок» та ПП – «Підприємство») 
пропонуємо використовувати наступну шкалу ран-
жування якісних оцінок рівня ризику господарської 
діяльності зернопереробних підприємств (табл. 2).

Таблиця 2
Шкала ранжування якісних оцінок  

рівня ризику господарської діяльності 
зернопереробних підприємств

Якісна оцінка рівня ризику Рангове значення

Дуже низький 1

Низький 2

Середній 3

Високий 4

Дуже високий 5

Результати проведеної провідними спеціалістами 
експертної оцінки ризиків господарської діяльності 
підприємств зернопереробної галузі Луганського ре-
гіону на прикладі: ПАТ «Луганськмлин», ПАТ «Ста-
робільський елеватор» та ТОВ «КХП «Айдар-Борош-
но», наведені в табл. 3.

Як бачимо з табл. 3, отримано наступні середньо-
зважені оцінки питомої ваги груп факторів ризику 
у формуванні загального рівня ризику господарської 
діяльності для зернопереробних підприємств:

П – «Природа» – 17,5%;
Р – «Ринок» – 44%;
ПП – «Підприємство» – 38,5%.
Графічне відображення отриманої експертної 

оцінки розподілу питомої ваги груп факторів ризику 
у формуванні загального рівня ризику господарської 
діяльності зернопереробних підприємств наведено на 
рис. 1.

Як бачимо з рис. 1, найбільшу питому вагу у фор-
муванні загального рівня ризику господарської ді-
яльності зернопереробних підприємств надано групі 

Таблиця 3
Результати експертної оцінки ризиків господарської діяльності 

на прикладі підприємств зернопереробної галузі 

Експерт

Питома вага 
оцінки експер-
та в загальній 

оцінці

Оцінка груп факторів ризику*

П – «природа» Р – «ринок» ПП – «підприємство»

оцінка пито-
мої ваги, %

оцінка рівня 
ризику

оцінка пито-
мої ваги, %

оцінка рівня 
ризику

оцінка пито-
мої ваги, %

оцінка рівня 
ризику

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,1 5% 5 70% 5 25% 3

2 0,1 10% 3 10% 5 80% 2

3 0,1 10% 4 40% 3 50% 2

4 0,1 10% 2 45% 4 45% 4

5 0,1 15% 3 45% 5 40% 3

6 0,1 30% 2 35% 2 35% 5

7 0,1 25% 5 25% 5 50% 2

8 0,1 30% 1 50% 4 20% 4

9 0,1 15% 2 70% 5 15% 1

10 0,1 25% 3 50% 3 25% 2

Середнє 0,1 17,5% 3,0 44,0% 4,1 38,5% 2,8

Всього 1,0 - - - - - -

ризиків Р – «Ринок» – 44%, найменшу питому вагу 
у формуванні загального рівня ризику господарської 
діяльності зернопереробних підприємств надано гру-
пі ризиків П – «Природа» – 17,5%.

На основі проведеної експертної оцінки отримані 
також середньозважені оцінки рівнів ризику, гене-
рованих групами ризиків господарської діяльності 
зернопереробних підприємств, відображені у вигляді 
рангових значень:

П – «Природа» – 3;
Р – «Ринок» – 4,1;
ПП – «Підприємство» – 2,8.
У відповідності до отриманих експертних оці-

Рис. 1. Графічна інтерпретація експертної оцінки 
питомої ваги груп факторів ризику у формуванні 
загального рівня ризику господарської діяльності 

зернопереробних підприємств

П - "Природа" Р - "Ринок" ПП - "Підприємство"

Рис. 2. Графічна інтерпретація експертних 
оцінок рівнів ризику за групами факторів ризику 

господарської діяльності зернопереробних 
підприємств

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5
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П - "Природа" Р - "Ринок" ПП - "Підприємство"
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нок рівнів ризиків, що генеруються визначеними 
групами факторів ризику господарської діяльності 
зернопереробного підприємства, найбільший рівень 
ризику є притаманним групі факторів ризику Р – 
«Ринок», а найменший групі факторів ПП – «Під-
приємство».

Графічна інтерпретація експертних оцінок рівнів 
ризику за групами факторів ризику господарської ді-
яльності зернопереробних підприємств наведена на 
рис. 2.

Загальна середньозважена оцінка ризику госпо-
дарської діяльності зернопереробних підприємств, 
розрахована у відповідності до формули 6, становить:

 

( ) .4,3385,08,244,01,4175,03
1

=×+×+×=×= ∑
=

=

mK

K
сзксзкЗАГ YrR  (6).

Отже, загальна середньозважена оцінка ризи-
ку господарської діяльності зернопереробних під-
приємств, виражена у ранговій формі складає 3,4.  
У відповідності до шкали ранжування якісних оці-
нок рівня ризику господарської діяльності зернопе-
реробних підприємств, відображеній у табл. 2, від-
повідає середньому значенню ризику між якісними 
оцінками ризику «середній» та «високий».

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, за результатами проведеного дослідження запро-
поновано математичний інструментарій та процедури 
комплексної експертної оцінки ризику господарської 

діяльності для зернопереробних підприємств. Розро-
блені пропозиції забезпечують передумови для підви-
щення рівня обґрунтованості управлінських рішень 
в сфері управління ризиками господарської діяль-
ності зернопереробних підприємств.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ТА ЇХ РОЛЬ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Стаття містить результати дослідження кількісних та якісних характеристик наявних ресурсів, їх спроможності адекватно ре-
агувати на зовнішні та внутрішні чинники господарювання. Досліджена структура основних засобів за видами економічної діяль-
ності за регіонами та в цілому в економіці України. Також вивчена структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
та динаміка та структура капітальних інвестицій за видами промислової та економічної діяльності.

Ключові слова: виробничий потенціал, основні засоби, капітальні інвестиції, конкурентоспроможність підприємства.

Михайленко О.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Статья содержит результаты исследования количественных и качественных характеристик имеющихся ресурсов, их спосо-
бности адекватно реагировать на внешние и внутренние факторы хозяйствования. Исследована структура основных средств по 
видам экономической деятельности по регионам и в целом в экономике Украины. Также изучена структура капитальных инвести-
ций по источникам финансирования, динамика и структура капитальных инвестиций по видам промышленной и экономической 
деятельности.

Ключевые слова: производственный потенциал, основные средства, капитальные инвестиции, конкурентоспособность 
предприятия.

Мykhailenko О.V. CHARACTERISTICS OF NON-CURRENT ASSETS AND THEIR ROLE IN THE PRODUCTION POTENTIAL
This article contains the results of the study of quantitative and qualitative characteristics of available resources, their ability to 

adequately respond to external and internal factors of management. The structure of fixed assets by sector, by region and economy as 
a whole in Ukraine. Also the structure of capital investments by source of funding and the dynamics and structure of capital investments 
by industrial and economic activity.

Keywords: production capacity, fixed assets, capital investment, competitiveness.

Постановка проблеми. Досягнення стійкого кон-
курентоспроможного стану підприємства та підви-
щення ефективності його функціонування потребує 
вирішення багатьох задач. В першу чергу це визна-
чення кількісної та якісної характеристики наявних 

ресурсів, їх спроможності адекватно реагувати на 
ринкові зміни, що визначають виробничий потенціал 
підприємства, який є основою формування економіч-
ного потенціалу галузей національного господарства. 
Дослідження стану виробничого потенціалу підпри-
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ємства як суб’єкта господарювання та його впливу 
на сукупний потенціал галузі необхідно проводити 
з урахуванням методологічного досвіду інших країн 
щодо його особливостей та закономірностей, практи-
ки формування виробничого потенціалу переробної 
галузі з метою можливості адаптації міжнародного 
досвіду до економічних умов України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аган-
бегян А.Т., Гранберг А.Г., Львов Д.С., Попов Р.А., 
Шаталін С.С., Яковлєв В.А., Гриньова В.М., Кова-
левський Г.В., Пономаренко В.С. та багато інших 
вітчизняних та зарубіжних науковців займалися 
окремими методологічними, методичними та органі-
заційними аспектами оцінки виробничого потенціа-
лу в цілому та окремих підприємств.

Постановка завдання. Але існуючі наробки на-
уковців досить узагальнені і не дозволяють провести 
комплексні дослідження формування та оцінки ви-
робничого потенціалу підприємств із врахуванням га-
лузевих особливостей харчової промисловості на рівні 
регіону та країни. Все це потребує диференційованого 
та уніфікованого підходу до вирішення цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
мисловий потенціал України розподілений по на-
ступним господарським комплексам:

- ресурсодобувному;
- переробному;
- обробному;
- тому, що виробляє кінцеву продукцію та про-

мислову інфраструктуру [1; 4].
Аналіз структури суб’єктів ЄДРПОУ за видами 

економічної діяльності на 1 січня 2012 року дозво-
лив визначити, що питома вага підприємств про-
мисловості в загальному обсязі підприємств склала 
9,8%, а сільського господарства, мисливства, лісово-
го господарства, рибальства та рибництва – 6,6% [2]. 

Основою відтворення потенціалу у всіх комплек-
сах є обробна промисловість. Але характерною рисою 
сьогодення у відтворювальних процесах є виникнен-
ня все більшої кількості структурно відокремлених 
господарюючих суб’єктів, що обумовлена:

- активізацією інвестиційно-інноваційної діяль-
ності;

- посиленням експортно-імпортного обміну;
- наявністю обґрунтованих довгострокових та се-

редньострокових проектів для формування концепції 
розвитку стратегії;

- наявністю, структурою та якістю джерел фінан-
сування інвестиційної діяльності.

При дослідженні відтворювальних процесів на 
підприємствах велику увагу необхідно приділити 
стану необоротних активів, а саме, їх основним скла-
довим частинам – основним засобам та капітальним 
інвестиціям. 

Аналіз наявності, складу, структури та руху осно-
вних засобів ускладнений обмеженістю інформацій-
ної бази в цілому по Україні та по окремим напрям-
кам економічної діяльності. 

Але в процесі дослідження ми визначили, що за 
період 2000-2010 рр. спостерігається постійне збіль-
шення вартості основних засобів в економіці Укра-
їни. При цьому ми бачимо найбільше зростання в 
2010 році в порівнянні із 2009 роком на 2745147 
млн. грн. або на 70,32% також суттєві зростан-
ня спостерігаються в 2008 році (1102263 млн. грн. 
або на 53,84%), в 2007 році (478474 млн. грн. або 
на 30,5%) та в 2009 році (754087 млн. грн. або на 
23,94%). Але збільшення вартості основних засобів 
в 2010 р. в порівнянні з 2000 р. становило 5820039 
млн. грн., що склало збільшення в 8,02 рази. 

Але різні види економічної діяльності відрізня-
ються як темпами змін, так і структурою основних 
засобів (рис. 1).
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Рис. 1. Наявність та динаміка основних засобів
за видами економічної діяльності за 2000–2010 рр. 
Джерело: побудовано за даними [2; 3]

Так, на підприємствах сільського господарства, 
мисливства та лісового господарства в період 2000-
2004 рр. та в 2006 році відбулося зменшення вартості 
основних засобів на 11,58, 9,53, 3,25 та 0,68 відсо-
тків відповідно, що склало 11279, 8213, 2532 та 523 
млн. грн. Найбільші зростання вартості основних 
засобів на цих підприємствах відбулися в 2008р. на 
16902 млн. грн. або на 21,4%, а найменший 2005р. 
на 287 млн. грн. (або на 0,8%). При цьому зростання 
основних засобів в 2010р. в порівнянні із 2000р. ста-
новило 116,33%. 

В промисловості за цей період спостерігалося по-
зитивна динаміка. За досліджуваний період вартість 
основних засобів зросла в 3,86 рази (на 815871 млн. 
грн.). Найвищі темпи зростання відбулися в 2000р. 
(27,72% або 210748 млн. грн.) та в 2007р. (25,13% 
або 135147 млн. грн.).

Переробна промисловість має аналогічні тен-
денції. Так зростання вартості основних засобів в 
2010 р. в порівнянні із 2000 р. становило 424,9% 
(539618 млн. грн.). Аналіз структури основних за-
собів за видами економічної діяльності показав, що 
їх велика питома вага на підприємствах сільського 
господарства, мисливства та лісового господарства 
спостерігалася в 2000 р. (11,9 в.п.). за весь період 
спостерігалося поступове її зниження і в 2010 році 
досягло 1,7 в.п. (рис. 2).
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Рис. 2. Структура основних засобів за видами 
економічної діяльності за 2000-2010 рр. 

Джерело: побудовано за даними [2; 3]

Рівень основних засобів промисловості та, в їх 
числі переробній промисловості, мав стабільний ха-
рактер за період з 2000 по 2005 роки (приблизно 35 
та 20 відсоткових пункти відповідно). З 2006 року 
відбувалося їх поступове зменшення на 16,56 та 
19,61 відсоткові пункти відповідно. Також результа-
ти аналізу структури основних засобів промисловості 
дозволили визначити рівень основних засобів пере-
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робної промисловості в їх загальному обсязі. За весь 
період дослідження він був вище 50%: так в 2005 р. –  
52,9%, а в 2010 р. – 64,1%.

Аналіз основних засобів за видами економічної 
діяльності дозволив відзначити, що питома вага 
основних засобів підприємств сільського господар-
ства, мисливства та лісового господарства постійно 
зменшувалася і в 2010 році знизилася на 10,1 в.п. в 
порівнянні з 2000 роком.

Структура основних засобів промисловості в ціло-
му та переробної промисловості, як її складової, має 
мінливий характер. Зменшення питомої ваги відбу-
лося в 2005-2008 рр. та 2010 р. При цьому макси-
мальне зменшення відбулося 2008 році на 8,31 в.п. 
в промисловості та на 5,13 в.п. в переробній промис-
ловості.

Аналіз наявності основних засобів за регіонами по-
казав нерівномірність їх наявності, структури та руху 
(рис. 3). Найбільша вартість основних засобів в 2010 
році спостерігається в Вінницькій області (15,77 в.п. 
в загальному обсязі, що склало 1048655 млн. грн.). 
При цьому їх величина в цьому регіоні в порівнянні 
з 2005 роком зросла в 36 разів, а з 2000 р. майже в 
52 рази (це становило 1019908 та 1028674 млн. грн.). 
Питома вага основних засобів цього регіону в 2010 р. 
збільшилася на 13,52 в.п. в порівнянні із 2005 роком 
і на 13,36 в.п. в порівнянні із 2000 роком.

Також велика питома вага та суттєві структур-
ні зрушення відбулися в м. Києві. Їх наявність в 
2010 р. склала 1025952 млн. грн. При цьому ця сума 
у 2010 р. зросла на 969381 млн. грн. (або в 18,14 ра-
зів) в порівнянні із 2000 роком та на 874916 млн. грн.  
(в 6,8 разів) в порівнянні із 2005 роком. 
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Рис. 3. Структура основних засобів
за регіонами за 2000-2010 рр.

Джерело: побудовано за даними [2; 3]

Результатами дослідження встановлено, що міс-
то Київ є єдиним регіоном, де відбувається постійне 
збільшення питомої ваги основних засобів. Так вона 
в 2005 р. в порівнянні із 2000 р. зросла на 5,01 в.п., 
а в 2010 році в порівнянні із 2005 р. на 3,6 в.п. та в 
порівнянні із 2000 – на 8,61 в.п.

Але всі інші регіони мають негативні тенденції.  
В Донецькій області їх структура зменшилася на 
5,11 в.п. в 2010 році в порівнянні з 2000 р. та на 
4,49 в.п. – з 2005 роком. При цьому абсолютна ве-
личина основних засобів в цьому регіоні постійно 
збільшувалася: в 2005 р. в порівнянні з 2000 роком –  
на 45347 млн. грн. (на 45,7%), в 2010 р. (в по-
рівнянні з 2005 р.) на 310148 млн. грн. (в. 3,14 
рази), і 2010 році (в порівнянні з 2000 роком) –  
на 355522 млн. грн. (в 4,6 рази).

Найменша питома вага за весь період, що дослі-
джується припадає на Чернівецьку область (0,56 в.п. –  
2010 р., 1,08  в.п. – 2005 р.) та м. Севастополь (0,23  в.п. –  
2010 р., 0,60 в.п. – 2005 р.).

Зміна вартості основних засобів суттєво залежить 
від вартості введених в дію нових основних засобів. 
Величина введених в дію нових основних засобів  
(у фактичних цінах) з 2000 по 2010 рік збільшилася 
на 98846 млн. грн. Лідерами по введенню в дію но-
вих основних засобів за досліджуваний період були 
м. Київ (18304 млн. грн. в 2010 р. – 14,93% в загаль-
ному обсязі введених основних засобів), Дніпропе-
тровська область (11917 млн. грн. в 2010 р. – 9,72% 
в загальному обсязі введених основних засобів) та 
Донецька область (11690 млн. грн. в 2010 р. – 9,54% 
в загальному обсязі введених основних засобів ). най-
менші введення спостерігалися в Чернівецькій об-
ласті (1265 млн. грн. в 2010 р.) та м. Севастополь 
(853 млн. грн. в 2010 р.). 

Але можна відмітити зміни у структурі введених 
в дію основних засобах за регіонами. Так питома вага 
введених в дію основних засобів в м. Києві зменшила-
ся на 5,3 в.п., Харківській та Черкаській областях –  
на 1,9 в.п. Позитивні зміни спостерігаються  
в Київській області (на 3,3 в.п.), Львівській (1,7 в.п.) 
та Дніпропетровській (1,4 в.п.) областях.

Потребує уваги дослідження введених в дію нових 
основних засобів за видами економічної діяльності. В 
2010 році питома вага введених в дію основних за-
собів у промисловість склала 34,31%, в переробну 
промисловість – 19,05%, а в сільське господарство –  
6,68%. Аналіз динаміки введення за 2000-2010 рр. 
дозволив зробити наступні висновки:

- за період 2000-2010 рр. питома вага введених в 
дію основних засобів в промисловість коливається від 
32% до 40%, в переробну промисловість – від 16% до 
23%, в сільське господарство – від 5% до 13%;

- питома вага введених основних засобів в сіль-
ське господарство в 2010 р. майже в 2 рази зменши-
лася в порівнянні з 2000 р.;

- питома вага введених основних засобів в про-
мисловість в 2010 р. зменшилася лише на 5 в.п., а 
в переробну промисловість лишилася майже незмін-
ною на рівні 19%;

- величина введених основних засобів за видами 
економічної діяльності має позитивні тенденції – ве-
личина введених основних засобів в промисловість в 
2010 р. в порівнянні з 2000 р. – на 32690 млн. грн., 
в переробну промисловість – на 18703 млн. грн., а 
сільське господарство – на 5084 млн. грн.; 

- найбільше збільшення введених основних засо-
бів спостерігалося в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. на 
10570 млн. грн. – в промисловість, на 9296 млн. грн. –  
в переробну промисловість;

- в 2009 р. в порівнянні із 2008 р. відбулися 
зменшення вартості введених в дію основних за-
собів всього на 38290 млн. грн., в промисловість –  
на 10893 млн. грн., в переробну промисловість –  
на 10830 млн. грн., а в сільське господарство –  
на 3009 млн. грн.

Також велику увагу при дослідженні необоротних 
активів необхідно приділяти стану капітальних ін-
вестицій, джерелами їх фінансування.

Аналіз динаміки та структури капітальних інвес-
тицій за джерелами фінансування за 2010-2013 рр. 
(рис. 4) дозволив визначити, що загальна величина 
капітальних інвестицій з 2010 р. по 2012 р. постійно 
збільшувалася. Так, у 2012 році їх величина збіль-
шилася на 3794,5 млн. грн. або на 1.46% в порів-
нянні з 2011 р., але в 2013 р. в порівнянні з 2012 р. 
загальна величина капітальних інвестицій зменши-
лася на 15 836,1 млн. грн. (на 6%). 

Найбільша питома вага у вартості освоєних (ви-
користаних) капітальних інвестицій припадає на 
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освоєння за рахунок власних коштів підприємств та 
організацій. Вона становила від 60,8% в 2010 році 
до 63,4% в 2013 році. Суттєво зменшилося фінан-
сування капітальних інвестицій за рахунок держав-
ного бюджету. Якщо в 2011 р. воно збільшилося на 
7442,4 млн. грн. (на 67,95%), то в наступні роки по-
стійно зменшувалося: в 2012 р. – на 1863,7 млн. грн.  
(10,13%), а в 2013 р. – на 10287,4 млн. грн. (62,23%). 
Сучасне економічне становище країни також вплину-
ло і на фінансування капітальних інвестицій за раху-
нок кредитів банків, інших позик та коштів інозем-
них інвесторів. Якщо в 2011 р. в порівнянні із 2010 р. 
фінансування за рахунок кредитів банків збільшило-
ся на 81,4% (18988,2 млн. грн.), а за рахунок коштів 
іноземних інвесторів на 76,9% (3128,4 млн. грн.), то в 
2013 р. в порівнянні із 2011 р. фінансування за раху-
нок кредитів банків зменшилося на 5674,4 млн. грн. 
(13,4%), за рахунок коштів іноземних інвесторів вза-
галі зменшилося на 3186,6 млн. грн. (44,3%).

Спостерігаються зміни у використанні капіталь-
них інвестицій за видами активів. За період з 2010 
по 2013 роки відбувалося поступове зростання вар-
тості інвестицій як в матеріальні (на 55501 млн. 
грн. або на 30,5%)активи, так і в нематеріальні (на  
3330 млн. грн. або 47,7%). При цьому їх структура 
лишилася майже незмінною: питома вага матеріаль-
них активів коливалася в межах 96-97%, а немате-
ріальних – 3-4%. 

Але дослідження величини капітальних інвести-

Рис. 4. Структура капітальних інвестицій 
за джерелами фінансування за 2010-2013 рр. 

Джерело: побудовано за даними [2; 3]
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цій на одну особу за регіонами дозволило визначи-
ти, що в 2012 році перші позиції займали м. Київ 
(28552,9 грн.), Київська область (11875 грн.) та 
АРК (9375 грн.). Найменша величина капітальних 
інвестицій на одну особу припадає в Закарпатській 
(2189,2 грн.), Херсонській (2256,6 грн.) та Житомир-
ській (2274,4 грн.) областях.

Аналіз динаміки капітальних інвестицій за вида-
ми промислової діяльності наданий в таблиці 1. 

В результаті проведеного аналізу ми спостерігає-
мо постійне зростання величини капітальних інвес-
тицій за видами промислової діяльності. Але якщо 
в 2011 році в порівнянні із 2010 роком збільшення 
величини капітальних інвестицій в промисловість, 
переробну промисловість та виробництво харчо-
вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів склало 
59,96, 43,24 та 53,57% відповідно, то в 2012 році в 
порівнянні із 2011 роком воно становило лише 15,88, 
0,64 та 12,13% відповідно.

Нерівнозначна і структура капітальних інвести-
цій за видами промислової діяльності (табл. 2).

В результаті дослідження ми визначили, що най-
більша питома вага капітальних інвестицій в пере-
робну промисловість була в 2010 р. (54,04%). Це 
на 12,01 в.п. більше, ніж в 2012 р. та на 5,65 в.п. 
більше, ніж в 2011 р. Така сама динаміка спостері-
гається і при дослідженні питомої ваги капітальних 
інвестицій у виробництво харчових продуктів, напо-
їв та тютюнових виробів.

Висновки за результатами дослідження. Отже, 
дослідження стану необоротних активів за визна-
чений період, враховуючи чутливість економіки до 
різноманітних коливань та кризових явищ, з метою 
підвищення ефективності використання виробничого 
потенціалу та посилення його взаємодії із іншими 
складовими економічного потенціалу дозволило ви-
значити необхідність активізації проведення модер-
нізації реального сектору економіки, впровадження 
енергозберігаючих технологій та/або використання 
альтернативних видів палива та енергії, зростання 
продуктивності праці при відповідній якості промис-
лового персоналу та умов праці, зміцнення конку-
рентних позицій вітчизняних виробників на основі 
впровадження інвестиційно-інноваційної моделі роз-
витку.

Отже, оцінка стану та ефективності використання 
всіх наявних та потенційних ресурсів, рівень їх онов-

Таблиця 1
Динаміка капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2010-2012 рр.

Види промислової 
діяльності 

абсолютне відхилення темпи зміни, %

2011від 2010 2012 від 2011 2012 від 2010 2011від 2010 2012 від 2011 2012 від 2010

промисловість 33372 14140 47512 159,96 115,88 185,36

переробна промисловість 13005 275 13280 143,24 100,64 144,15

виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів

4268 1484 5752 153,57 112,13 172,20

Джерело: розраховано за даними [2; 3]
Таблиця 2

Структура капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2010-2012 рр.

Види промислової діяль-
ності 

Питома вага, % Відхилення питомої ваги, в.п.

роки
2011від 2010 2012 від 2011 2012 від 2010

2010 2011 2012

Промисловість 100 100 100 0 0 0

Переробна промисловість 54,04 48,39 42,03 -5,65 -6,37 -12,01

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів

14,31 13,74 13,29 -0,57 -0,45 -1,02

Джерело: розраховано за даними [2; 3]



222 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

лення дозволять визначити основні напрямки фор-
мування стратегій розвитку виробничого потенціалу 
з урахуванням державних та регіональних інтересів.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЧИННИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА У ГАЛУЗІ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

У статті визначені чинники та показники конкурентоспроможності круп’яної продукції, її товаровиробників та галузі в цілому. 
Обґрунтовані основні методи оцінки та засоби досягнення. Чільне місце відведене енерго- та ресурсо забезпеченню, а також їх 
нормуванню у процесі виробництва. Значна увага приділена врахуванню якості продукції як основного критерію конкурентоспро-
можності поряд із собівартістю та цінами.

Ключові слова: конкурентоспроможність, круп’яні культури, продукція, виробництво, галузь, агротехнології, енергоресурси, 
собівартість, ціна, якість.
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СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР

В статье определены факторы и показатели конкурентоспособности крупяной продукции, ее товаропроизводителей и от-
расли в целом. Обоснованы основные методы оценки и способы достижения. Видное место отведено энерго- и ресурсозабез-
печенню, а также их нормированию в процессе производства. Значительное внимание уделено учету качества продукции как 
основного критерия конкурентоспособности наряду с себестоимостью и ценами.
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The article identifies the factors and indicators of the competitiveness of cereal production, its producers and the industry as a 
whole. The main methods of assessment and ways to achieve. A prominent place is given energy and resource requirements, and their 
standardization in the production process. Considerable attention is paid to the product quality as the main criteria of competitiveness, 
together with costs and prices.
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Постановка проблеми. Збільшення обсягів ви-
робництва сільськогосподарської продукції шляхом 
залучення додаткової кількості енергоресурсів су-
проводжується зростанням енергетичної ефектив-
ності лише до певних меж, після чого подальше на-
рощування ефективного використання ресурсного 
потенціалу можливе за умови докорінної зміни всієї 
сукупності виробничих факторів, у тому числі шля-
хом освоєння інтенсивних енерго- і ресурсозберіга-
ючих технологій. Важливе значення в забезпеченні 
ефективності агропромислового виробництва має 
відновлення і підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції. Рівень конкуренто-
спроможності характеризується якісними характе-
ристиками (споживчими властивостями), собівартіс-
тю та ціною продукції, іншими показниками, аналіз 
яких потребує відповідного методичного забезпечен-
ня. Повною мірою це відноситься до виробництва 
круп та круп’яної продукції.

З метою успішного функціонування в ринкових 
умовах кожний товаровиробник повинен систематич-
но аналізувати нормоутворювальні фактори конку-
рентоспроможності, забезпечувати науково-обґрун-
товані рівні затрат праці і засобів на виробництво 

продукції [1, с. 19]. Адже конкурентоспроможність 
продукції є вихідним чинником, що забезпечує кон-
курентоспроможність підприємства, галузі, країни. 
Наприклад, конкурентоспроможність круп’яної га-
лузі визначається її здатністю отримувати прибуток 
на одиницю витрачених ресурсів більший, ніж в ін-
ших сферах економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логічні основи й методичні принципи біоенергетич-
ної оцінки технологій вирощування круп’яних куль-
тур викладені у працях О.В. Аверчева, М.Г. Лобаса, 
П.М. Рибалкіна, С.О. Тивончук, В.О. Ушкаренка, 
М.І. Щура. Проте як чинник конкурентоспромож-
ності продукції та галузі у цілому вони потребують 
уточнення врахування у відповідних методиках еко-
номічного аналізу.

Метою статті є обґрунтування місця ресурсних 
чинників та показників виробництва і якості про-
дукції у методиці оцінки ефективності та конкурен-
тоспроможності виробництва круп’яних культур.

Виклад основного матеріалу. Одним із найважли-
віших напрямків підвищення конкурентоспромож-
ності круп’яної  продукції є підтримання її цінових 
переваг, для чого собівартість, як базова величина 
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ціни, має формуватися за принципом забезпечення 
цільового прибутку виходячи з фактичних вироб-
ничих витрат і відповідного рівня прибутковості. 
Такий підхід досягається за рахунок удосконален-
ня галузевої структури суб’єктів господарювання, 
науково-обґрунтованої спеціалізації і концентрації 
виробництва, підвищення продуктивності праці, 
ефективного використання ресурсного потенціалу. 
Для забезпечення конкурентних переваг слід також 
враховувати вплив зовнішнього економічного серед-
овища, глибоко вивчати ринок і потреби споживачів.

Отже, застосування методів аналізу конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції дасть 
можливість кожному агротоваровиробнику чітко ви-
значити стратегію і тактику досягнення найвищої 
ефективності підприємницької діяльності. Таким 
чином, розвиток методологічних підходів до оцінки 
ефективності зерновиробництва має передбачати ди-
ференціацію показників розвитку зернової галузі на 
макро- і мікроекономічному рівнях за системними 
ознаками.

Методологія дослідження різного роду об’єктів 
визначається самою їх сутністю, а також метою цього 
дослідження. В нашій роботі ми прагнемо відшукати 
ті приховані резерви, які б дали можливість сфор-
мувати систему найбільш ефективного виробництва 
круп’яних культур як в середині країни, так і за її 
межами. Шукаючи найефективнішу систему обігу, 
основним критерієм пошуку ми визначаємо прибут-
ковість для усіх суб’єктів виробництва круп’яних 
культур, в першу чергу для самих виробників круп. 

Здійснюючи такий пошук в межах існуючого ви-
робництва круп’яних культур, ми спостерігаємо по-
стійні зміни характеристик об’єкту дослідження, 
які говорять про його динамічний стан. В той же 
час основна динаміка виробництва визначається не 
статистичними показниками виробництва круп’яних 
культур, а потоковими процесами, які відбуваються 
всередині круп’яного ринку [2, с. 32]. Особливістю 
руху матеріальних потоків є те, що вони охоплюють 
декілька досить відокремлених етапів господарської 
діяльності різних суб’єктів господарювання, зазви-
чай це матеріально-технічне забезпечення, техноло-
гічні та інші процеси пов’язані із виробництвом, а 
також етап розподілу виробленої продукції. Вивчен-
ня ринку круп`яної продукції на всіх згаданих ета-
пах дає можливість оптимізовувати не лише окре-
мі параметри діяльності суб’єктів виробництва, але 
й весь круп’яний потік, включаючи чинники, що 
впливають на його обсяг, стан і ціну. 

Найбільшого ефекту оптимізації матеріального 
потоку досягається завдяки використанню основних 
принципів концепції інтегрованої логістики і тоталь-
ного управління якістю. Відповідно до них, забез-
печення основної мети логістики є можливим лише 
при забезпеченні якості усіх складових виробничого 
процесу: якісні матеріали та сировина, якісні техні-
ка та устаткування, якісний висококваліфікований 
персонал, якісна новітня технологія виробництва, 
якісний товар і високоефективна якісна система збу-
ту. За відсутності хоча б однієї із вище перелічених 
складових під загрозу ставляться зусилля решти еле-
ментів.

Визначивши загальне спрямування на дослі-
дження потокових процесів, ми повинні сформувати 
відповідну методологію дослідження. На даний час 
аграрна економічна наука стоїть перед необхідністю 
докорінного перегляду методології і методів науко-
вих досліджень, здійснення структурної перебудови 
в системі одержання знань та доведення їх до спо-

живача [3, с. 485]. Методи, які використовуються 
зараз, частково довели свою ефективність в умовах 
командно-адміністративної системи господарювання, 
але вимагають додаткового опрацювання та пере-
осмислення відповідно до ринкових умов, де особли-
вої ваги набувають поняття конкуренція, споживач, 
конкурентоспроможність, потокові процеси, мінли-
вість, адаптація тощо.

Раціонально побудований процес дослідження ви-
магає обґрунтування основних понять та категорій 
дослідження, визначення методів та прийомів, які 
можуть дозволити підтвердити чи заперечити пев-
ні наукові теорії та гіпотези, обґрунтувати наукові 
здобутки. Визначення основних понять роботи на її 
початку дозволяє чітко усвідомити спектр проблем, 
які ми намагатимемось вирішити, а також сприяє 
уникненню розбіжностей при трактуванні результа-
тів роботи. Саме цього ми прагнули досягти, давши 
трактування поняттю “виробництво круп’яних куль-
тур”, визначивши його умовні межі, обґрунтувавши 
його структуру та функції. 

У процесі розробки поставлених у роботі завдань 
доцільно застосовувати  методи, які використову-
ються при аналізі будь-якого товарного ринку, і які 
умовно можна розділити на три великі групи:

– загальнонаукові методи – є спільними для всіх 
галузей науки;

– традиційні аналітичні методи, які ґрунтуються 
на співставленні результатів і витрат понесених на 
досягнення цих результатів;

– ринкові методи – включають такі методи дослі-
дження, які характеризують найбільш важливі для 
ринку поняття, зокрема: конкурентоспроможність, 
сильні та слабкі сторони бізнесу та галузі, ринко-
ву кон’юнктуру, вподобання споживачів, життєвий 
цикл товарів тощо.

Традиційні аналітичні методи включають в себе, в 
основному, методи по визначенню ефективності. При 
цьому ефективність розглядається як співвідношен-
ня результатів і витрат. В залежності від того який 
економічний показник діяльності використовується 
як „результат”, ефективність може набувати різно-
го вигляду і значення. Ринкові методи дослідження 
зерновиробництва обумовлюються особливостями та 
характером даного поняття, і, випливаючи з цього, 
дозволяють найбільш повно аналізувати його тен-
денції, досліджувати внутрішні зв’язки, закономір-
ності, вирішувати поставлені завдання. До основних 
особливостей зерновиробництва належать: динаміч-
ність; системність; складна структура; стихійність; 
сезонність; перерваний виробничий цикл; тінізація 
значної частини відносин тощо.

Вихід на ринок збуту – це, по-суті, вступ до кон-
курентної боротьби. Для такого вирішального кро-
ку у галузі необхідно розпочати вивчення діяльнос-
ті конкуруючих суб’єктів. Проведений нами аналіз 
поведінки покупця показує, що для нього біль при-
йнятна та продукція того продавця, у якого нижча 
ціна й вища якість товару, що залежить від рівня 
витрат виробництва. Це і є головна умова конкурен-
тоспроможності в найпростішому виді.

Для того, щоб визначити відповідність продук-
ту виробників круп’яних культур вказаній вимозі, 
необхідно порівняти їхню діяльність із іншими то-
варовиробниками, тобто провести аналіз конкуренції 
на ринку [4, с. 125]. Це варто робити як за рахунок 
загальної системи збору й обробки інформації про ді-
яльність конкурентів (звітність, публікації про ко-
мерційну діяльність, реклама, торговельні виставки 
і ярмарки й т.п.). Вказана інформація є відкритою 
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для загального використання. Важливо використову-
вати інформацію іншого маркетингового характеру: 
опитування покупців і дилерів про збут продукції на 
ринках, відомості з бірж, експертів по ринку, дер-
жавних правових і економічних установ.

У загальному плані вивчення конкурентів варто 
проводити у відповідності з їх орієнтацією у вироб-
ничо-збутовій діяльності. Особливо важливо вивчити 
їхню стратегію на ринку в галузі структури пропо-
зиції, цінової політики, технології продажу, обслуго-
вування [5, с. 654]. Прогноз поведінки конкурентів 
повинен ураховувати такі фактори, як темпи росту, 
прибутковість, мотиви й цілі виробничо-збутової по-
літики, зміст поточної й попередньої стратегії збуту, 
рівень управлінської культури. Вказані фактори в їх-
ньому практичному застосуванні формують сутність 
і систему характеристики конкурентоспроможності. 

Дослідження виробництва круп’яних культур пе-
редбачає обов’язкове використання системного під-
ходу, що означає комплексне дослідження явищ та 
елементів ринку у тісному взаємозв’язку. Даний під-
хід дозволяє враховувати вплив окремих чинників 
як на систему в цілому так і на окремі її елементи. 
Зерновиробництво (і круп`яне у т. ч.)є відкритою  
соціо-техніко-економічною системою, важливими 
показниками якої є запропонована Черевком І.В. та 
Гарасимом Г.М. група показників, яка характери-
зує вплив зовнішніх чинників і дозволяє простежи-
ти кількісні зміни в обсязі виробництва і перероб-
ки зерна, структурні зміни у формуванні пропозиції 
зернових культур, асортименті продукції переробки 
круп’яних культур тощо - це: валовий збір, показник 
просторової концентрації сировинної бази, урожай-
ність круп’яних культур, посівні площі, частка ріллі 
у структурі сільськогосподарських угідь, кількість 
сільськогосподарських угідь на душу населення, об-
сяги реалізації круп за маркетинговими каналами, 
обсяги використання круп за призначеннями, обсяги 
переробки, показник територіального розподілу кру-
попереробних потужностей.

В той же час першочергове значення при дослі-
дженні круп’яного ринку мають показники, які ха-
рактеризують його основні параметри: попит, пропо-
зицію, ціну та рівень конкуренції. При визначенні 
попиту на крупи існує певна специфіка та диферен-
ціація відповідно до функціонального призначення 
зерна. Так, попит на продовольче зерно визначається 
на основі розрахунку обсягів споживання хлібопро-
дуктів на душу населення. Цей показник можна ви-
значити трьома шляхами: методом екстраполяції на 
основі середніх показників минулих періодів; мето-
дом розрахунку відповідно до раціональних фізіоло-
гічних норм споживання, які рекомендуються НДІ 
харчування Міністерства охорони здоров’я України 
(104 кг в перерахунку на крупу і борошно); методом 
розрахунку відповідно до норм мінімального „спо-
живчого кошика” для умов кризи – 93,8 кг.

При перерахунку на зерно (при коефіцієнті ви-
ходу борошна і крупи 0,75) загальна потреба в про-
довольчому зерні в Україні складе 6,9 та 6,3 млн. т 
При врахуванні 5,0 % втрат на всіх технологічних 
стадіях цей показник становитиме 7,25 та 6,62 млн. 
т. Для визначення потреби у фуражному, технічному 
та насіннєвому зерні найбільше підходить метод екс-
траполяції, при якому показник минулого періоду 
перемножується на коефіцієнт апроксимації, який 
дозволяє враховувати стійкість розвитку явища в 
часі. Основними показниками, які враховуються при 
розрахунку пропозиції зерна є виробництво, імпорт 
і зміни в запасах. За твердженням Міщенка Н.М. 

принципово існує декілька концепцій визначення 
пропозиції. Виробництво, імпорт і зменшення за-
пасів однозначно розглядаються як дійсні елементи 
постачання. Експорт і приріст запасів можуть трак-
туватися і як елементи використання.

На основі визначених попиту і пропозиції а також 
їх статей формується баланс попиту і пропозиції кру-
пи, який є важливим інструментом при реалізації 
державної аграрної політики. На відміну від інших 
галузей, сільське господарство характеризується 
тим, що тут не настільки прагнуть врівноважити по-
пит і пропозицію (що  сприяло б захисту від пере-
виробництва і зниження цін), скільки намагаються 
виробити якомога більше продукції:

        F(p)=p → max                            (1)

де р – обсяг виробництва.
Така ситуація робить виробництво круп’яної про-

дукції нестабільним і збільшує ризики його вироб-
ників. Оскільки в ринкових умовах основну роль 
при ціноутворенні відіграє співвідношення попиту і 
пропозиції, то часто складається ситуація, коли пе-
ревиробництво призводить до зниження цін (внаслі-
док переваги пропозиції над попитом) і зменшення 
доходів виробників; а недовиробництво (яке, якщо 
виходити з формули 1.1, є нетиповим і можливе 
лише при форс-мажорних обставинах викликаних 
переважно природо-кліматичними факторами) хоч і 
підвищує ціни, проте також призводить до значних 
втрат з боку виробників. Виходячи з цього, викорис-
тання ринкового методу ціноутворення без застосу-
вання інших стабілізуючих чинників є недоречним і 
дестабілізуючим.

Використання методів вільного ціноутворення на 
круп’яному ринку обмежується не тільки особливос-
тями сільськогосподарського виробництва а й неелас-
тичністю попиту на продукцію його переробки [6, с. 5].  
Ця нееластичність викликана такими основними 
чинниками: виключною значущістю зерна як сирови-
ни для виробництва продуктів першої необхідності –  
хлібобулочних виробів і круп; відсутністю відомих і 
освоєних товарів-замінників; широтою товарної ка-
тегорії а також часовим горизонтом, відповідно до 
якого ціни на хлібопродукти та крупи оцінюються 
споживачами лише в короткостроковому періоді. 

Важливе значення в процесі формування методи-
ки дослідження круп’яного  ринку і зерновиробни-
цтва має визначення базової часової одиниці, за яку 
будуть розглядатися результати роботи і підбивати-
ся підсумки сезону. Зважаючи на технологічні осо-
бливості вирощування зернових, експерти, в даному 
випадку, оперують поняттям „маркетинговий рік” 
(англ. „marketing year” – „ринковий рік”), який роз-
починається на зерновому ринку 1 липня – в період 
початку збору урожаю. Таким чином, вони досяга-
ють наступних переваг: зерно урожаю певного року 
розподіляється і використовується протягом звітного 
періоду, що дозволяє визначати ефективність вико-
ристання урожаю окремого року; витрати на вироб-
ництво узгоджуються із витратами в межах одного 
періоду, що знімає проблему авансованого капіталу і 
перерваного виробничого циклу.

Використання маркетингового року як базової 
одиниці виміру часу на ринку круп дозволяє забез-
печувати єдність матеріального круп’яного потоку 
в часі. Як одиницю виміру при цьому доцільно ви-
користовувати т/м.р. – тонн за маркетинговий рік. 
З позиції часу круп’яний ринок і виробництво круп 
є досить динамічною системою, показники якої по-
стійно змінюються. Зважаючи на це важливого зна-
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чення в процесі проведення наукових досліджень 
круп’яного ринку мають методи, які б дозволили 
виявляти тенденції розвитку ринку, прогнозувати 
можливий розвиток, фіксувати циклічні, сезонні та 
випадкові коливання. 

До основних методів, які забезпечують прогно-
зування розвитку явищ і окремих ринків належать: 
методи виділення тренду (метод регресії, метод на-
скрізних середніх, метод центрованих наскрізних 
середніх, експоненціальне згладжування); методи 
лінійного програмування (графічні методи, симп-
лексний метод, тощо); моделювання. Виробництво 
і ринок як системи передбачають взаємний вплив 
чинників, які їх формують [7, с. 82]. Виходячи з 
цього в процесі наукових досліджень товарних рин-
ків важливе місце займають такі методи визначення 
взаємозв’язку факторів як: кореляційно-регресійний 
аналіз; факторний аналіз; індексний аналіз.

Кореляційно-регресійний аналіз дозволяє визна-
чати співвідношення двох і більше чинників, на-
явність зв’язку між ними та здійснювати можли-
ве прогнозування явищ на цій основі. Факторний 
аналіз – це клас багатомірних статистичних мето-
дів, який стосується проблеми аналізу структури 
взаємозв‘язків (кореляції) між великою кількістю 
змінних через визначення набору спільних структур-
них масивів відомих – факторів. 

Значного поширення, завдяки своїй простоті, на-
був індексний метод, який дозволяє обчисляти сту-
пінь зміни даних звітного року по відношенні до 
базового, а також виражає ступінь взаємозв’язку 
окремих елементів. Найчастіше в процесі наукових 
досліджень використовують Індекс Пааше та індекс 
Лайспереса:
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де q та р – певні взаємозалежні параметри; qі та 
рі – значення параметрів у звітному році; qо та ро – 
значення параметрів у базовому році. 

В умовах інтеграції України у світовий еконо-
мічний простір загострюється проблема конкурен-
тоспроможності круп`яної продукції. Більшість 
дослідників визначають конкурентоспроможність 
продукції як сукупність взаємопов’язаних харак-
теристик, які визначають її відповідність вимогам 
ринку. Дослідження показали, що аналізована кате-
горія є досить умовною, оскільки покращення його 
якісних параметрів може зумовити переведення 
його в іншу товарну групу. Відповідно до цього, при 
оцінюванні конкурентоспроможності круп, їх якісні 
характеристики враховуються лише як нормативні 
для кожної товарної групи, тому їх покращення не 
впливає на загальний рівень цього показника. 

Конкурентоспроможність товару формується на 
основі врахування його параметричних характерис-
тик: параметрів якості (нормативні, консументні), 
економічних параметрів (витрати на придбання това-

ру, витрати на його експлуатацію) та маркетингових 
параметрів (відомість торгової марки, імідж товару, 
ступінь ринкової новизни товару, лояльність спожи-
вачів, відомість торгівельних посередників, відомість 
постачальників). Ефективність виробництва круп 
має характеризувати не тільки ефективність безпосе-
реднього виробництва, а й передбачати необхідність 
ефективної реалізації виробленої продукції [8, с. 5].

Отже, економічна ефективність виробництва круп 
здебільшого залежить від багатьох показників і, зо-
крема, підвищення якості продукції на всіх стаді-
ях її просування. Враховуючи стратегічне значення 
галузі, проблема підвищення якості знаходиться 
під державним контролем. Рівень ефективності ви-
робництва круп, зберігання й переробки в значній 
мірі визначається ефективністю використання інвес-
тованого капіталу, раціональним його розподілом, 
залученням інноваційних технологій, собівартістю 
продукції, прибутку й рентабельності діяльності 
суб’єктів господарювання.

Висновки. Отже, методичні засади оцінки ефек-
тивності та конкурентоспроможності виробництва 
круп містить велику кількість різноманітних мето-
дів і прийомів, придатних для проведення наукових 
досліджень, виділення, перевірки та підтвердження 
чи заперечення певних тенденцій, закономірностей 
та гіпотез. Основними, при цьому, не можна вважати 
ні ринкові методи дослідження, ні загальнонаукові, 
ні традиційні. Доцільність використання кожного 
методу зумовлюється його придатністю у кожній 
конкретній ситуації. Першочергове значення для 
будь-якого суб’єкту ринкової економіки чи окремого 
товару має поняття його конкурентоспроможності, 
яка визначає доцільність його існування, тривалість 
життєвого циклу, а також загальну успішність у по-
рівнянні з іншими суб’єктами та товарами.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Мазнєв Г.Є. Проектування та економічне обґрунтування тех-

нологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове 
видання Г.Є. Мазнєв. – Харків: ХНТУСГ. – 2005. – 41 с.

2. Колюбакін В. Аграрії з урожаєм, але в «прольоті» / Володимир 
Колюбакін // Агробізнес сьогодні. – 2008. – № 18. – С. 32–33. 

3. Аверчев О.В. Екологічне обґрунтування технології вирощування 
гречки в умовах рисової сівозміни / О.В. Аверчев, В.П. Ружицький //  
Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Спец. вип. 3(12). – Т. 
1. “Соціально-економічні проблеми природокористування та 
екології”. – Миколаїв, 2001. – С. 482-486.

4. Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах 
Лісостепу України / За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. 
Мазнєва. – Харків: ХНТУСГ. – 2007. – 633 с.

5. Лихочвор В.В. Рослинництво: Технології вирощування сіль-
ськогосподарських культур. – К.: Центр навчальної літератури,  
2004. – 808 с.

6. Ушкаренко В.А. Вплив способів посіву, норми висіву на врожайність 
гречки в меліоративнім полі рисової сівозміни / Ушкаренко В.А., 
Аверчев О.В., Ружицький В.П. // Таврійський науковий вісник. –  
Херсон, 1997. – Вип. 2. – С. 3-9.

7. Соколенко О.І. Економічна ефективність виробництва зерна куку-
рудзи в умовах становлення ринкової економіки / О.І. Соколенко //  
Вісник аграрної науки. – 2002. – №10. – С.82–83.

8. Омельяненко Г.Г. Концептуальні положення відновлення та 
розвитку зернового виробництва в Україні / Г.Г. Омельяненко // 
Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С.3-9.



226 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

УДК 331.25

Павлів В.В.
аспірант кафедри міжнародних фінансів
Українського державного університету

фінансів та міжнародної торгівлі

МЕТОДИ УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО ФАКТОРУ  
НА СИСТЕМУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті відображені соціально-орієнтовані методи та підходи, які сприяють розвитку системи недержавного пенсійного за-
безпечення. Визначено головні фактори недовіри громадян до третього рівня пенсійної системи України. Особливо звернено 
увагу на необхідні до здійснення заходи ключовими суб’єктами, для формування довіри до системи недержавного пенсійного 
забезпечення.

Ключові слова: система недержавного пенсійного забезпечення, недержавний пенсійний фонд, державні регулятори, по-
інформованість населення, інформаційний потік.

Павлив В.В. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМУ НЕГОСУДАР-
СТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В статье отображены социально-ориентированные методы и подходы, которые содействуют развитию системы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. Определены главные факторы недоверия граждан к третьему уровню пенсионной системы 
Украины. Особенно обращено внимание на необходимые к осуществлению меры ключевыми субъектами системы, для форми-
рования доверия к системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Ключевые слова: система негосударственного пенсионного обеспечения, негосударственный пенсионный фонд, 
государственные регуляторы, осведомленность населения, информационный поток.

Pavlіv V.V. REDUCTION METHODS OF NEGATIVE SOCIAL IMPACT ON NON-GOVERNMENTAL PENSION SYSTEM
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Постановка проблеми. Проведений аналіз та огляд 
тенденцій системи недержавного пенсійного забез-
печення в Україні констатує той факт, що розвиток і 
темпи росту системи є доволі невтішними. Дану ситуа-
цію слід розглядати в двох спектрах причинно-наслід-
кових зв’язків: соціального та економічного характеру, 
відповідні фактори є взаємопов’язаними між собою. У 
даному випадку необхідно розглядати соціальний фак-
тор, який впливає на функціонування системи НПЗ, 
оскільки він є визначальним у формуванні потенціалу 
довіри системи НПЗ. Оскільки економічний фактор на-
пряму залежить від тенденції в економці держави і ви-
ступає одним із причинно-наслідкових факторів, після 
соціального.

Аналіз останніх публікацій. В світлі розвитку НПФ 
на вітчизняному фінансовому ринку значну увагу ана-
лізу діяльності недержавних пенсійних фондів при-
діляли Мудра-Рудик Я.А, Мошак М.В, Лимар О.Ф., 
Женчак О.В та інші. Зважаючи на розвиток пенсійної 
системи України, також написано багато аналітичних 
статей та звітів, оскільки тема дослідження є однією із 
найважливіших в процесі діяльності НПЗ.

Метою статті є аналіз та визначення методів та 
шляхів усунення негативних впливів соціальних фак-
торів на систему недержавного пенсійного забезпечен-
ня в Україні. 

Основні результати дослідження. Насамперед необ-
хідно нагадати природу та походження соціального 
фактору впливу на систему НПЗ. Він являє собою так 
званий «соціальний гудвіл» для цієї системи, тобто 
рівень сприйняття чи відмежовування. Відповідні мо-
менти характерні для багатьох фінансових середовищ 
чи то розвинутих або тих які розвиваються. Виникнен-
ня даного соціального фактору впливу на розвиток сис-
теми НПЗ є доволі багатогранним і може складатись 
із багатьох причин, які формуються у суспільстві під 

впливом державної політики, добробуту громадян, іс-
торичних моментів тощо. Але одне напевно відомо, що 
в етапі розвитку системи дані фактори впливу є чи не 
найважливішими і зусилля спрямовані на подолання 
негативного впливу цих факторів дають доволі зна-
чний позитивний результат.

Проведений аналіз визначає проблематику соціаль-
ного фактору впливу на всебічну діяльність системи 
НПЗ і серед найголовніших причин впливу є недовіра 
населення до діяльності системи НПЗ. Розглянуті до-
слідження приводять до причин саме цієї недовіри до 
НПЗ, тут головним моментом був і залишається низька 
обізнаність про діяльність системи та страх втрати ко-
штів, сформований пострадянськими часами та реалі-
ями [1, c.10]. Отже, для конкретного вирішення даної 
проблеми необхідно ще раз встановити доцільні при-
чини та шляхи подолання даних соціальних факторів 
впливу. Серед наступних до розгляду є:

1) необізнаність населення про діяльність системи 
НПЗ;

2) страх втрати коштів, вкладених у систему НПЗ;
3) стурбованість знецінення вкладених коштів у 

систему НПЗ;
4) недовіра до системи НПЗ, через низький рівень 

довіри до фінансових інститутів. 
Відповідні негативні фактори та тенденції, які 

склалися є найбільш відчутними для системи НПЗ, 
крім цього можуть виникати негативні фактори, які 
можуть впливати на конкретну групу суб’єктів систе-
ми НПЗ, а саме НПФ, через, наприклад соціальні на-
строї чи устої регіонального характеру, але ці фактори 
не є надто суттєвими.

Стимулювання зниження негативних соціальних 
факторів у системі НПЗ повинно бути заохочено зі сто-
рони всіх суб’єктів системи. Тут мається на увазі той 
факт, що не тільки НПФ самотужки повинні здійсню-
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вати подолання негативних соціальних настроїв, але 
й повинна бути всебічна підтримка у цьому зі сторони 
держави та інших суб’єктів системи НПЗ. 

Надалі слід розібратися по пунктам негативних 
впливів факторів соціального характеру та надання ре-
комендацій стосовно вирішення цих моментів. Отже, 
спочатку беремо до уваги такий негативний фактор со-
ціального впливу, як – необізнаність населення про ді-
яльність системи НПЗ.

Зрозуміло, оскільки у попередніх розділах був про-
ведений аналіз вікової структури населення нашої 
держави, що в першу декаду 21 ст. ми спостерігаємо 
старіння нації, надто зменшення у віковій структурі 
населення частки працюючого населення. Враховуючи 
той факт, що частка пенсійного та перед пенсійного 
населення на початок 2012 року склала близько 19,5 
млн. громадян, лише 594 тис. осіб брали участь у сис-
темі НПЗ [4], дана величина є надто малою і відпо-
відно вказує на той факт, що проблеми таки існують 
зі сторони обізнаності населення у діяльності системи 
НПЗ. Вирішення даної проблеми має доволі часоміст-
кий характер тому повинно здійснюватися у комплексі 
певних заходів. 

Таблиця 1
Заходи, здійснені суб’єктами системи НПЗ стосовно 

поінформованості населення відносно її роботи

№ Заходи зі сторони НПФ Заходи зі сторони дер-
жавних регуляторів

1.

Збільшення витрат на 
маркетинг та рекламу 
послуг пов’язаних із 
розповсюдженням і до-
несенням інформації до 
населення 

Співпраця з НПФ по 
даній проблемі, надання 
всебічної підтримки для 
інформаційного поши-
рення діяльності системи 
НПЗ

2.

Формування інформацій-
ної стратегії відкритості 
та прозорості діяльності 
НПФ.

Стимулювання та заохо-
чення НПФ до відкритої 
та прозорої діяльності.

3.

Всебічна співпраця із 
компаніями різної форми 
власності стосовно по-
інформованості працюю-
чих відносно діяльності 
системи НПЗ. 

Заохочення підпри-
ємств державної форми 
власності до широкої 
співпраці із НПФ.

 
Проводячи аналіз Таблиці 1, у передмові слід зазна-

чити наступне, що низька частка учасників системи 
НПЗ – це як наслідок непоінформованості населення 
стосовно діяльності системи [2, c. 286], на власному 
прикладі слід зазначити, що інформація стосовно сис-
теми НПФ та її діяльності міститься зазвичай у мережі 
Інтернет та в обмеженому вигляді в установах Пенсій-
ного Фонду України. Як ми розуміємо орієнтація є зде-
більшого на осіб перед пенсійного віку, які в ближчий 
період вийдуть на пенсію, навички та поінформованість 
відповідного кругу населення через мережу Інтернет є 
доволі низькою, тому тут донесення інформації пови-
нне здійснюватись іншими типами. 

Торкаючись безпосередньо таблиці і враховуючи 
вищесказане, інформаційна кампанія зі сторони НПФ 
повинна охоплювати всі верстви населення і повинна 
включати в себе наступні заходи:

• Активна рекламна компанія, як наслідок збіль-
шені витрати на рекламу, а саме це всебічне інформу-
вання громадян про діяльність системи НПЗ та кон-
кретного фонду;

• Чітке формулювання маркетингової стратегії 
та орієнтування на відповідні верстви населення. Тут 
мається на увазі маркетингові стратегії, які зазвичай 
сприймаються не завжди однаково різними віковими 
верствами населення, враховуючи той факт, що Украї-
на відноситься до держав із старіючим населенням [6];

• Донесення інформації через різні інформаційні 
канали, газети, Інтернет, буклети, виставки, семінари 
тощо;

• Формування інформаційних потоків у чіткому та 
прийнятному для громадян вигляді, формування так 
званої «інформаційної довіри».

Беручи до уваги участь державних регуляторів у 
здійсненні заходів щодо сприяння інформаційному за-
безпеченню системи НПЗ і враховуючи арсенал методів 
та важелів здійснення та сприяння, тут можна виділи-
ти наступні заходи:

• Сприяння НПФ, щодо поширення інформації че-
рез державні ЗМІ;

• Впровадження ініціативних програм, які б вклю-
чали в себе компенсаційні заходи при проведенні 
роз’яснювальної роботи зі сторони НПФ, стосовно ді-
яльності системи НПЗ;

• Співпраця разом із НПФ, задля зниження витрат 
зі сторони НПФ по поширенню інформаційних потоків 
стосовно діяльності системи НПЗ.

Торкаючись відкритості та прозорості діяльності 
системи НПЗ і відповідно самих НПФ, тут виникає 
взагалі проблемна ситуація оскільки інформаційних 
матеріалів про діяльність НПФ є досить мало, крім 
цього огляди пенсійної системи є доволі складними 
для пересічних громадян до розуміння. Серед імовір-
них кроків, які необхідно здійснити у цьому напрям-
ку, для покращення відкритості діяльності системи 
НПФ, є наступні:

• Формування інформаційної бази діяльності НПФ, 
даний проект здійснений, але тільки у мережі Інтер-
нет, знову ж таки, потрібні інші канали інформацій-
ного потоку;

• Відображення доступної та зрозумілої інформації 
про діяльність системи НПЗ та відповідно НПФ, для 
пересічних громадян;

• Зменшення поняття конфіденційності при надан-
ні інформаційних потоків чи запитів;

Натомість органи державної влади у цьому напрям-
ку повинні мати подвійне зацікавлення, оскільки по-
перше, отримується якісна та оперативна інформація 
зі сторони НПФ, по-друге, це йде сприяння розвитку 
системи НПЗ. Регулятори і відповідні органи та мініс-
терства повинні сприяти наступними заходами:

• Впровадження статистичних програм, для транс-
формації та консолідації в цілях аналізу інформації 
отриманої від НПФ;

• Сприяння і розповсюдження результатів діяль-
ності системи НПЗ і відповідно НПФ у державних ЗМІ;

• Інформаційні вікна та сервіси у всіх територіаль-
них відділеннях Пенсійного Фонду України, а також 
на підприємствах державної форми власності.

Стосовно наступного заходу щодо зниження со-
ціального фактору недовіри є співпраця із підприєм-
ствами та організаціями різного типу, форми власності 
тощо. У даному випадку слід розглянути можливі кро-
ки зі сторони НПФ у ході співпраці, щодо інформуван-
ня про діяльність НПЗ і НПФ відповідно працівників 
даних установ, звичайно окрім підприємств де існують 
корпоративні фонди. Серед шляхів і методів слід ви-
значити наступні:

• Розроблення та визначення програм для певних 
цільових аудиторій, а навіть більше конкретного під-
приємства і чітка інформативна складова стосовно цих 
програм;

• Надання чіткої інформації про діяльність НПЗ у 
рекламній продукції, семінарах, буклетах, які будуть 
проводитися чи матимуть місце на підприємстві;

• Система співпраці основана на бонусних та парт-
нерських угодах, чітке роз’яснення вигід для праців-
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ників та менеджменту компаній, завдяки співпраці із 
тим чи іншим НПФ.

Державні регулятори, у свою ж чергу, можуть і ма-
ють повний карт-бланш на проведення масивної інфор-
маційної політики на підприємствам державної форми 
власності. Звичайно, у випадку забезпечення зі сторо-
ни держави інформацією про діяльність системи НПЗ, 
всі НПФ будуть у рівних умовах і не буду нестись ін-
формаційний потік про діяльність системи НПЗ разом 
із рекламою. Цей варіант є оптимальним, оскільки в 
такому випадку відбувається чесна конкуренція між 
НПФ за клієнтів. НПФ, у свою чергу, можуть проводи-
ти певну інформаційну діяльність, але на власних заса-
дах не спотворюючи уявлення громадян про діяльність 
системи НПЗ і натомість проводити власну рекламну 
кампанію за згодою керівництва підприємства.

Торкаючись наступного пункту соціальних фак-
торів впливу системи НПФ, слід зазначити – страх 
втрати коштів, вкладених у систему НПЗ. Методи 
подолання цього негативного фактору, який вже не 
можна назвати повністю соціальним, а він, радше, є 
соціально-економічний, оскільки тут повинні бути ви-
користані економічні важелі регулювання. Оскільки 
для здійснення відповідних заходів необхідні гарантії, 
насамперед фінансові.

Таблиця 2
Заходи, здійснені суб’єктами системи НПЗ

стосовно надійності вкладених коштів у систему НПЗ

№ З боку НПФ З боку державних
регуляторів

1

Розробка механізмів 
повного страхування 
вкладів громадян у 
систему НПЗ

Розробка спільно із НПФ 
методів захисту вкладів гро-
мадян, створення незалеж-
ного Фонду Гарантування 
Вкладів

2

Розширення інстру-
ментарію здійснен-
ня захисту вкладів 
громадян

Ініціатива зі сторони дер-
жавних органів із вико-
ристання інструментів, які 
гарантуються державою: 
ОВДП, депозитні сертифіка-
ти державних банків, тощо.

3

Інформаційне забез-
печення громадян 
стосовно захисту їхніх 
вкладів

Сприяння і поширення через 
власні канали інформацій-
них потоків стосовно захи-
щеності системи НПФ.

Проводячи аналіз вищенаведених фактів та заходів 
подолання таких негативних факторів, як страх втрати 
коштів, вкладених у систему НПЗ, ще раз необхідно 
наголосити, що дані заходи необхідно робити і впро-
ваджувати у комплексі. Твердження про комплексний 
підхід до впровадження методів можна розуміти відпо-
відним чином, наприклад, без інформаційної складо-
вої донесеної до громадян, заходи зроблені по захисту 
вкладів будуть не оцінені і це не призведе до значного 
відсотка зросту довіри до системи, тому тут слід вико-
ристовувати тільки комплексний підхід.

Торкаючись механізмів захисту вкладів громадян, 
спроби даного виду захисту були зроблені у банків-
ській системі, але і там існують певні обмеження у 
вигляді 150 тис. грн., на один депозитний вклад, які 
повернуться із Державного Фонду Гарантування Вкла-
дів (далі – ДФГВ), але у випадку суми більшої гаран-
тувати незастраховану її частину ніхто не береться. 
Враховуючи той факт, що НПФ не є компаніями, які 
проводять торги на ринках і їх діяльність є значно об-
меженіша, тому, як вже було проаналізовано фактори 
ризиків є трохи менші, але не потрібно себе цим раду-
вати, оскільки всі контакти по реєстрації, зберіганню 
і розміщенню коштів є в установах, які є під ризиком 
фінансового сектору і причому досить значним. 

Самотужки НПФ, задля збереження платоспромож-
ності і захищеності вкладів може зробити наступні за-
ходи, які у певній мірі можуть бути доволі дієвими, а 
саме:

• Пониження ризиків втрат, через диверсифікацію 
активів і навіть за практично непрацюючого фінансо-
вого сектору, розробити систему максимальної захи-
щеності, включаючи управління коштами громадян в 
межах ліміту ДФГК;

• Формування страхових резервів на випадок на-
стання несприятливих подій у розмірі, який не впли-
вав би значним чином на прибуток компанії;

• Розрахунок часових лагів (часових гепів) повер-
нення коштів, тобто ідентифікація та розподіл порт-
феля « до повернення». Тобто кошти короткостроко-
ві, які у ближчий час необхідно виплачувати, повинні 
міститись у менш ризикових інструментах чим довго-
строкові.

• Можливість співпраці із страховими компаніями 
стосовно страхування вкладів.

Враховуючи вищесказане, є безліч методів свого 
роду «хеджування» ризиків втрат коштів, вкладених у 
систему НПЗ, відповідно через НПФ, але тут приведені 
заходи є найбільш підходящими, враховуючи вітчиз-
няний фінансовий сектор. Торкаючись диверсифікації 
активів НПФ, враховувати ліміт ДФГВ і розміщувати 
кошти таким чином серед надійних банків у фінансо-
вій системі, щоб всі вклади були захищені відповідним 
фондом. Звичайно, крок непопулярний і трудомісткий, 
але в сучасних реаліях альтернатива відсутня.

З боку державних регуляторів із зростанням вклад-
ників у системі повинен бути створений альтернатив-
ний Фонд Гарантування Вкладів у системі НПЗ, який 
повинен працювати на засадах: незалежності, цільо-
вого використання коштів і відсутності повного втру-
чання у розподілі активів на інші цілі не передбачені 
Фондом. 

Враховуючи той факт, що НПФ є організаціями, 
прибуток яких не рахується як результат торгівельних 
операцій, існує думка про створення страхових резер-
вів, тобто оптимальної величини коштів, яка б покри-
вала певну частку моментальної виплати у разі виник-
нення несприятливих подій. Страхові резерви повинні 
рахуватись у відповідності до настання виконання 
зобов’язання по виплаті вкладених коштів за спеціаль-
ною пропорцією у залежності від розподілу портфелю 
активів НПФ по терміновості. Тобто формування біль-
шої величини резервів для вкладів, термін яких є в 
короткострокових межах або вклади, які, ймовірно, 
можуть в будь-який момент забрати. Крім цього, ре-
зерви необхідні для зниження ризику по групам інвес-
тованих активів у різні фінансові інструменти.

Про розрахунок часових лагів було вже сказано 
вище, оскільки вони формують аналітичну складову 
активів НПФ. Тобто ідентифікація часових лагів та ін-
вестування коштів, які відносяться до певних часових 
лагів, дозволяють знижувати ризик невиплати коштів 
в момент настання зобов’язань. Диверсифікація ризи-
ків у такому випадку, враховуючи часові лаги, є доволі 
ефективною.

В теорії також можливо використовувати такий 
вид забезпечення вкладів системи НПЗ, як страхуван-
ня відповідними компаніями. Ця гіпотеза може дивно 
звучати, але даний факт можливий, тобто страхуються 
вклади громадян у добровільному порядку (за бажан-
ням вкладника) або ні, тут матимуть місце відрахуван-
ня із сум доходу позичальника страховій організації, 
що здійснює відповідну операцію.

Обговорюючи участь державних регуляторів у про-
цесі захисту вкладів громадян, саме через інструмен-
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тарії фінансового ринку, слід зазначити, що, провівши 
аналіз інвестиційних портфелів, частка такого інстру-
менту, як ОВДП, є доволі незначною. Характер неба-
жання інвестувати чи то б пак вкладати у ОВДП зі 
сторони НПФ, є зрозумілою оскільки, зазвичай дохід-
ність є низькою (на рівні 11-13%), що є нижче інфля-
ційних очікувань і виплата по зобов’язанням ОВДП 
часто затягується на довгий період, можливо навіть 
до півроку. Затягування оплати по ОВДП спричинене 
бюрократичними механізмами розрахунків по ОВДП 
і постійному дефіциті балансу Державного Казначей-
ства. Загалом інструментарій є хороший і надійний, 
оскільки гарантом виступає держава, але попит на 
нього в основному є добровільно-примусовий. Тобто 
пакети ОВДП для НПФ необхідно сформувати таким 
чином, щоб вони були ліквідними і кошти, виручені 
від їх продажу, йшли на програми, які у майбутньому 
приносять прибуток, норма дохідності повинна врахо-
вуватися у співвідношенні із нормальною ставкою по 
депозитам, тобто таким чином ставити НПФ перед ви-
бором інвестування у депозити чи ОВДП з приблизно 
однаковою дохідністю, але які гарантовані державою, 
а не комерційними банками.

Після комплексу забезпечення по захисту вкладів 
населення у систему НПЗ даний факт необхідно мак-
симально донести до громадян. Тут матимуть місце всі 
можливі методи, вищевказані, по донесенню інформа-
ційного потоку серед населення. Держава зі свого боку 
повинна максимально сприяти цьому, оскільки тут 
проглядається подвійна вигода для державного секто-
ру, по-перше, попит на ОВДП і незалежність від іно-
земних кредиторів, по-друге, зростання довіри до сис-
теми НПЗ, що також є позитивним фактором.

Наступним негативним фактором соціального впли-
ву є стурбованість знецінення вкладених коштів у сис-
тему НПЗ. Дана тема вже була частково проаналізова-
на вище і є нагальною до вирішення оскільки в умовах 
високих інфляційних процесів, а тут мається на увазі 
не номінальна, а реальна інфляція, ця тема є необхід-
ною до вирішення.

Шляхи диверсифікації ризиків НПФ та максимі-
зації прибутку, звичайно, є пріоритетним напрямком 
діяльності фондів. Для цього необхідно переглянути 
інвестиційну політику фондів і здійснити певні кроки 
назустріч, а саме:

Таблиця 3
Заходи, здійснені суб’єктами системи НПЗ стосовно 

підвищення дохідності системи НПЗ

№ З боку НПФ З боку державних регу-
ляторів

1

Формування напрямків 
інвестування у певні 
програми, невенчурного 
характеру із помірним 
ризиком

Залучення НПФ до фі-
нансування програм по 
розвитку того чи іншого 
сектору економіки із 
гарантуванням певної 
норми дохідності

2

Формування диверси-
фікованих портфелів 
(росту, надійності, до-
хідності) і розподілення 
відносних часток між 
ними

Консультації із НПФ 
стосовно законодавчих 
обмежень по інвестуван-
ню у певні активи

3

Вибір альтернативних 
каналів інвестування, 
частковий перехід від 
стандартизовано – 
масових інструментів 
інвестування

Розробка програм 
інвестування спільно із 
НПФ, моделей участі в 
спільному проектному 
фінансуванні.

Одним із пріоритетних заходів зі сторони НПФ є 
формування напрямів інвестування у певні програми 
невенчурного характеру із помірним ризиком. Дово-
лі низька частка інвестованих коштів зосереджена і, 

відповідно, інвестована у акції українських емітентів, 
приблизно 18% порівняно із законодавчо дозволени-
ми 40% [5]. Спільно із державними інституціями та 
суб’єктами господарювання можна переглянути стра-
тегії стосовно інвестування у даний інструмент. Тобто 
компанії, у яких виникає потреба у капіталі, залуча-
ють його під певні програми, які мають соціально-еко-
номічний ефект і які діють в межах контролю як з 
боку НПФ, так і самого суб’єкта господарювання. В 
жодному разі дані інвестиції не повинні витрачатися 
суб’єктом господарювання на поповнення оборотних 
коштів чи використання на інші не операційні витра-
ти. Крім цього, контроль за використаними коштами 
повинен проводитися і державними інститутами, таки-
ми як податкові служби, органи фінансового моніто-
рингу.

У даному випадку не тільки у вищевказаному 
процесі повинні брати участь приватні суб’єкти гос-
подарювання, можливим є також і першочерговим є 
включення у проектне фінансування через механізм 
купівлі акцій державних підприємств, які потребують 
кошти на використання і випровадження певних про-
ектних цілей. Даний випадок є навіть менш ризико-
вим, оскільки гарантом вкладених коштів є держава. 
Завдання державних інституцій полягає в тому, що 
стимулювати підприємства державної форми власності 
до таких кроків і чітке напрацювання стратегій інвес-
тування коштів. Крім, цього, державні інституції по-
винні забезпечити трансформацію існуючого законо-
давства стосовно процесів інвестування та входження у 
структуру власності державних підприємств. 

Вищевказаний захід є більш як теоретичний оскіль-
ки якщо навіть він і матиме місце, проектне фінансу-
вання насамперед державних підприємств має доволі 
довгий цикл окупності і віддачі. Вигода для економіки 
є очевидною, і кошти, які акумульовані на депозитних 
рахунках, прямо працюють на благо економіки, а не 
через фінансових посередників.

Наступним заходом, який спроможний підвищити 
дохідність системи НПЗ, є формування портфелів за 
їх якісно-кількісними характерами, а саме дохідність, 
надійність, ризиковість та ін. Саме цьому задля мак-
симізації прибутковості НПФ необхідні певні страте-
гічні напрями інвестування, які б в тій чи іншій мірі 
максимізували прибуток і при цьому диверсифікували 
ризики належним чином.

На етапі формування та здійснення діяльності НПФ 
встановлюються певні етапи управління активами, на-
самперед це: встановлення інвестиційних цілей – від-
повідний набір комплексних заходів для збільшення 
активів НПФ та виконання його зобов’язань, визначен-
ня політики інвестування – досягнення певного рівня 
прибутковості НПФ, вибір портфельної стратегії – ви-
значення моделі управління портфелем інвестиційних 
активів НПФ, в подальшому необхідно детальніше 
розглянути дані стратегії, оскільки вони визначають 
об’єктів інвестування та як результат діяльності порт-
фельних стратегій – резюмується ефективність інвес-
тицій.

За твердженням Я.А. Мудрої-Рудик, портфельні 
стратегії, що застосовуються при інвестуванні у фінан-
сові активи, можна розділити на активні, пасивні та 
змішані. При цьому активні операції включають цінні 
папери із заниженою вартістю і високими ризиками, 
але у даному випадку в момент управління такою стра-
тегією важливим є прогнозування факторів, що впли-
вають на характеристики цінних паперів, включених 
до портфеля [3, c. 283].

На противагу активним операціям пасивні не по-
требують значного моніторингу ринку і в основному 
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складають строкові цінні папери із терміном погашен-
ня. Даній стратегії притаманна низька прибутковість 
і низький рівень ризику. Якщо брати до уваги довго-
строковий період, то кумулятивна прибутковість та 
ефективність пасивних стратегій є зазвичай вищою 
чим у активних стратегій.

Змішані стратегії поєднують у собі два попередні 
види стратегій, а саме основою є пасивна стратегія, яка 
несе у собі постійну прибутковість портфелю і допо-
внюється активною стратегією, яка, в свою чергу, аб-
сорбує в своє управління високо ризикові інвестиційні 
активи, але із високою прибутковістю [3, c. 284].

Взагалі, тип і структура портфеля залежать від по-
ставлених цілей. Відповідно до них, виділяють:

• портфелі зростання, що формуються з активів, 
що забезпечують високий рівень зростання капіталу і 
характеризуються значним ризиком;

• портфелі доходу, що формуються з активів, що 
забезпечують високу дохідність на вкладений капітал;

• збалансовані портфелі, щоб забезпечити досягнен-
ня заданого рівня доходу за прийнятного рівня ризику;

• портфелі ліквідності, що забезпечують, у разі не-
обхідності швидке отримання вкладених коштів;

• консервативні портфелі, сформовані із мінімаль-
но ризикових і надійних активів [7, c. 17].

У даній ситуації менеджмент НПФ повинен окрім 
вибраної стратегії інвестування аналізувати ряд інших 
факторів, які можуть впливати на три основні чин-
ники вибору стратегії, а саме ліквідність, дохідність 
та ризик. Умовно дані фактори можна розділити на 
кількісні та якісні, відповідно кількісні фактори, це 
насамперед коефіцієнтарна складова аналізу вибраної 
стратегії інвестування та огляд ринку загалом. До якіс-
них слід віднести інформаційні потоки на фінансовому 
ринку та рівень інвестиційної культури на фінансово-
му ринку, професійність учасників фінансового ринку.

Використання тої чи іншої стратегії насамперед по-
винно узгоджуватись із рівнем ризику, який на себе 
бере НПФ, крім цього величину активів та його органі-
заційну структуру (відкритий, корпоративний, тощо). 
Надалі слід охарактеризувати інвестиційні портфелі 
для у залежності від інвестиційної стратегії НПФ.

Говорячи про один із останніх факторів впливу, а 
саме про недовіру до системи НПЗ через низький рі-
вень довіри до фінансових інститутів, система НПЗ 
повинна гармонізовано співпрацювати з фінансовими 
інститутами і виробляти загальну довіру зі сторони 
громадян. Це проблема є однією із досить нелегких, 
оскільки відомо, що починаючи із 2008 року, а цей 
період є початком фінансово-економічної кризи, коли 
саме банківський сектор активно скорочував свою ді-
яльність і багато співвітчизників за рахунок банкрут-
ства певних фінансових установ втратили кошти. Тому 
враження від діяльності фінансового сектору залиши-
лось негативним.

Торкаючись проблематики вирішення цього питан-
ня і проаналізувавши, що велична учасників у систе-
мі НПФ складає не більше 1% від населення України, 
необхідно визначати свого роду пріоритетні напрями 
повернення або іншими словами відродження довіри 
населення до фінансового сектору відповідно побудови 
довіри до системи НПФ. 

Надалі слід розглянути напрями та принципи зі 
сторони кожного суб’єкта (у даному випадку це НПФ 
та держави, відповідно державних інституцій). Комп-
лекс заходів повинен включати всі вищевказані у цьо-
му розділі соціально-економічні методи та рекоменда-
ції. Отже, з боку НПФ повинні виконуватися наступні 
напрямки, які можуть побудувати довіру до системи, 
а саме:

• Прозорість системи;
• Гарантії забезпеченості;
• Беззбиткова діяльність;
• Високий рівень інформаційного потоку про діяль-

ність системи;
• Диверсифікованість продуктів системи НПФ (на-

дання права вибору вкладникам між дохідністю та ри-
зиковістю, надійністю вкладання коштів).

Дані напрямки можуть і, тим більше, повинні дати 
зрозуміти громадянам про ефективну діяльність систе-
ми НПФ. Про більшість з них було вже сказано рані-
ше, тому тут наголошується на комплексність їх вико-
нання. Кожен із напрямків є взаємопов’язаним, тому 
поодиноке їх впровадження може не дати ефективного 
результату.

Висновки. На етапі становлення системи НПФ на-
самперед виникають труднощі із сприйняттям «чогось 
нового» суспільством, у даному випадку на систему та 
державу покладені додаткові повноваження стосовно 
поінформування діяльності системи НПЗ, відповід-
ні методи та прийоми стосовно покращення соціаль-
но-економічної складової були викладені у цьому під-
розділі. Загалом можна констатувати наступне. Серед 
факторів соціального впливу можна визначити: необіз-
наність населення про діяльність системи НПЗ, страх 
втрати коштів, вкладених у систему НПЗ, стурбова-
ність знецінення вкладених коштів у систему НПЗ, не-
довіра до системи НПЗ, через низький рівень довіри 
до фінансових інститутів. Дані фактори склалися під 
впливом повної недовіри до фінансових інститутів, які 
у період фінансово-економічних потрясінь є чи не най-
слабкішою ланкою в економіці країни.

Запропоновані методи та шляхи подолання фак-
торів соціального впливу розглянуто з позиції зусиль 
обох суб’єктів системи НПЗ, а саме НПФ і держави (у 
лиці державних інституцій). Відповідні методи та спо-
соби подолання негативних факторів необхідно здій-
снювати у комплексі стратегічних завдань, які став-
лять перед собою суб’єкти системи НПЗ.

Розглянуто також портфелі інвестування НПФ за-
для мінімізації ризиків та максимізації прибутків і 
формування інвестиційного портфелю Запропонова-
но також якісні шляхи вдосконалення напрямків по-
долання недовіри до системи НПЗ через відповідний 
комплекс заходів.
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Постановка проблеми. Масштабний прихований 
відплив капіталу, який постійно спостерігається в 
Україні, призвів до виснаження національних фі-
нансових та інвестиційних ресурсів, внутрішніх та 
зовнішніх дисбалансів, гальмування економічного 
зростання, поглиблення кризових явищ. Україна за-
лишається одним із світових «лідерів» за обсягами 
прихованого відпливу капіталів з країни. Так, за 
оцінками Д. Кера [1], за обсягами приховано виве-
дених капіталів Україна посідає 17-те місце у світі, 
втрачаючи щорічно в середньому майже 10 млрд. дол. 
Залучення таких коштів до національної економіки 
може стати потужним джерелом її зростання. Саме 
тому розуміння причин виведення капіталів з Украї-
ни та пріоритетів протидії виведенню капіталів є над-
звичайно важливим завданням на сучасному етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
відпливу капіталу, його причин та пріоритетів протидії 
є актуальною у всьому світі. Вибір дослідниками еко-
нометричної моделі розрахунку відпливу капіталу зна-
ходиться в тісному зв’язку з його причинами і пріорите-
тами протидії, які пропонуються авторами. Дослідники, 
які здійснюють оцінку відпливу капіталу за методом га-
рячих грошей, наприклад Даррел Маклеод [2] причина-
ми відпливу капіталу вважають інфляційні очікування 
відносно національної валюти, різниці в інвестиційному 
кліматі між країнами. Відповідно напрямки протидії 
пов’язані з підвищенням інвестиційної привабливос-
ті країн, які втрачають капітали. Дослідники, які ви-
користовують в своїх оцінках відпливу капіталу метод 
спотворення вартості зовнішньоекономічних потоків, 
як наприклад Джон Зданович (Міжнародний інститут 
Флориди), причинами відпливу капіталу називають по-
ширення корупції, злочинність, ухилення від сплати 
податків. Девід Кер та Браян ЛеБланк вважають, що 
оцінку обсягів відпливу капіталу треба здійснювати за 
всіма методами оцінки, оскільки жоден із методів не 
може дати об’єктивної оцінки відпливу капіталу і з цим 
важко не погодитись [3].

Серед вітчизняних дослідників заслуговують 
на уваги роботи Дмитра Серебрянського та Артема 
Вдовиченка, які у статті «Втеча капіталу і тіньова 

міжнародна торгівля в Україні: зв’язок , макроеко-
номічні ефекти» здійснюють визначення відпливу ка-
піталу за методом «гарячих грошей» та спотворення 
вартості зовнішньоекономічних потоків для України 
в період з 2004 по 2011 роки [4]. При цьому вказані 
автори пов’язують відплив капіталу з корупцією та 
ухиленням від сплати податків. Залишковий метод 
Світового банку використала в своєму дослідженні 
Д.Д. Буркальцева у статті «Непродуктивний відтік 
капіталу як загроза економічній безпеці держави». 
Cеред причин цього явища автор називає недоско-
налість податкової системи, яка проявляється у ви-
гляді високого рівня оподаткування [5]. В аналітич-
ній доповіді «Відплив капіталів з України: масштаби 
та напрямки запобігання» автором проаналізовано 
світові тенденції та глобальні ініціативи протидії 
виведенню капіталів з країн та окреслено стан та 
перспективи розбудови системи протидії виведенню 
капіталів з України [6]. Використання лізингових 
операцій з метою виведення капіталів з України будо 
досліджено автором у статті «Ризики використання 
лізингових операцій у міжнародних тіньових фінан-
сових схемах» [7]. Проте сутність причини прихо-
ваного відпливу капіталу, пов’язаної із зростанням 
податкового тиску в Україні є недослідженою та по-
требує досліджень проблемних питань у цій сфері.

Постановка завдання. Визначити сутність при-
чини прихованого відпливу капіталу з України, 
пов’язаної із зростанням податкового тиску, та 
окреслити пріоритети протидії прихованому виве-
денню капіталів з України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Умо-
ви здійснення підприємницької діяльності в Україні 
на даний момент можна охарактеризувати як спри-
ятливі для суб’єктів, що використовують схеми ви-
ведення капіталів з України, та надто жорсткі для 
сумлінних платників податків. В Україні досі не реа-
лізовані апробовані у розвинутих країнах механізми 
оподаткування контрольованих іноземних компаній, 
запровадження інструментів протидії трансфертному 
ціноутворенню здійснюється у відриві від інших за-
ходів, які необхідні для забезпечення дієвості цих 
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норм, а норми FATF фактично не використовують-
ся як інструмент протидії корупції. З іншого боку, 
масштабні процеси відпливу капіталу відбуваються 
в умовах надто високого податкового навантаження 
корпоративних прибутків.

Інструменти запобігання та протидії прихованому 
виведенню капіталів з країни залежать від причин, 
які спонукали економічного агента до таких дій. 
Вони мають відрізнятися для випадків, коли кошти 
виводяться з метою отримання певної економічної 
вигоди, зокрема, оптимізації оподаткування, та ви-
падків, коли економічний агент виводить активи з 
метою приховування від правоохоронних органів їх-
нього злочинного походження або уникнення їхньої 
конфіскації.

У світовій практиці використання схем виведен-
ня капіталів з метою штучного скорочення податко-
вих зобов’язань відносять до технік «агресивного» 
податкового планування. Використання інструмен-
тів виведення капіталів з метою «розмивання» бази 
оподаткування, дозволяє бізнесу скоротити обсяг по-
даткових зобов’язань, зокрема, за корпоративними 
податками. Проблема «розмивання» бази оподатку-
вання (tax base erosion) [8] існує майже в усіх кра-
їнах, проте масштаби цього явища відрізняються у 
країнах з різним інвестиційним кліматом, принци-
пами оподаткування та підходами до забезпечення 
банківської таємниці. Маючи несприятливий інвес-
тиційний клімат та високу ефективну ставку корпо-
ративних податків, Україна втрачає прибутки, які 
бізнес виводить з метою оптимізації їхнього оподат-
кування. Це свідчить, що фактична ефективність ве-
дення бізнесу в Україні є значно вищою за офіційні 
статистичні дані, проте сформована додана вартість 
не нагромаджується в національній економіці, а ви-
водиться до інших країн.

Податкове навантаження корпоративних доходів 
в Україні залишається високим, навіть в умовах дії 
Податкового кодексу, яким передбачено зниження 
ставки податку на прибуток. Це об’єктивно призво-
дить до формування економічних стимулів для ви-
ведення прибутків до інших країн. Співвідношення 
нормативної та ефективної ставок корпоративних по-
датків в країнах ЄС та в Україні за 2011-2012 роки 
відображає тенденцію значного перевищення в Укра-
їні ефективної ставки над нормативною (рис. 1, 2). 
При цьому при зниженні на 2% нормативної ставки 
податку на прибуток в Україні у 2012 році, ефектив-
на ставка зросла на 3,2%. Збільшившися з 42,2% 
до 45,4%, ефективна ставка податку на прибуток в 
Україні перевищує нормативну удвічі. Подібний роз-
рив є найсуттєвішим серед обраних для аналізу кра-
їн як в 2011, так і в 2012 роках.
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Джерело: AGN International [9]. 
Рис. 1. Співвідношення нормативної та ефективної 
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Рис. 2. Співвідношення нормативної та ефективної 

ставок податку на прибуток за 2012 рік

Це свідчить про те, що з прийняттям Податково-
го кодексу розбалансованість податкового законодав-
ства лише поглибилася, а існуюча податкова система 
не створює економічні стимули акумуляції прибут-
ків в Україні.

З метою мінімізації податкових зобов’язань 
суб’єкти господарювання штучно перерозподіляють 
доходи та витрати між бізнес-процесами у різних 
країнах. Розміщуючи бізнес-процеси з виробництва 
товарів або послуг у країнах з дешевшими ресур-
сами, додану вартість, створену в результаті цих 
бізнес-процесів, компанії штучно акумулюють на 
бізнес-процесах, пов’язаних з управлінням, та роз-
міщують їх на територіях з низьким або нульовим 
рівнем оподаткування. З метою мінімізації податко-
вих зобов’язань суб’єкти господарювання штучно ви-
водять окремі бізнес-процеси у «податкові гавані», 
що дозволяє таким компаніям штучно зменшувати 
прибутки, які підлягають оподаткуванню в Україні. 
Масове використання таких схем негативно позна-
чається на обсягах бюджетних надходжень, призво-
дить до масштабного відпливу капіталів за межі на-
ціональної економіки. 

Користуючись гнучкими регуляторними проце-
дурами щодо нарахування та розподілу дивідендів в 
умовах низьких або нульових податкових ставок та 
лояльними правилами формування бази оподатку-
вання, вітчизняні компанії акумулюють прибутки в 
інших країнах, проте використовують їх на користь 
власника-резидента України. Власник користується 
такими коштами як особистими доходами, хоча фор-
мально ці кошти не були нараховані йому у вигля-
ді дивідендів, не увійшли до складу його доходів та 
не були враховані при оподаткуванні. В результаті 
використання таких технік юридичні особи мінімі-
зують свої зобов’язання за податком на прибуток, а 
фізичні особи – за податком з доходів фізичних осіб. 

Такі механізми формували певний цикл виведен-
ня-повернення капіталів, який був «вмонтований» 
в існуючу систему ведення бізнесу. Виведені капі-
тали частково поверталися у вигляді прямих або 
портфельних інвестицій, що частково компенсували 
втрати вітчизняної економіки. В умовах політичної 
нестабільності та економічної невизначеності вини-
кає ризик, що обсяг повернення капіталів у межах 
такого циклу скорочуватиметься, що поглиблювати-
ме існуючі дисбаланси.

Інструменти протидії «агресивному» податковому 
плануванню в Україні запроваджуються безсистем-
но, в результаті чого навіть започатковані ініціати-
ви можуть виявитися недієвими. Оскільки більшість 
схем агресивного податкового планування певним 
чином використовують інструменти трансфертного 
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ціноутворення, імплементація норм регулювання 
цих процесів у вітчизняному податковому законодав-
стві є одним із ключових чинників протидії прихо-
ваному відпливу капіталу з України. Значного про-
гресу було досягнуто з прийняттям Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо трансфертного ціноутворення» у липні 2013 
року. Разом з тим результативність запровадження 
таких механізмів може бути забезпечена лише за 
умов запровадження норм регулювання трансферт-
ного ціноутворення у комплексі з іншими заходами 
протидії виведенню прибутків з України. Зокрема, 
така система заходів пропонується у доповіді НІСД 
«Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з 
України» [10]. Фрагментарне запровадження окре-
мих інструментів лише посилюватиме регуляторне 
та звітне навантаження на суб’єкти господарювання, 
не призводячи до очікуваних результатів.

Поряд із незадовільним станом бізнес клімату 
в Україні та порівняно високим рівнем ефективної 
ставки корпоративних податків, ключовою пробле-
мою діючого в Україні податкового законодавства, 
яке формує сприятливі умови для виведення капі-
талів, залишається відсутність норм регулювання 
контрольованих іноземних корпорацій. Відсутність 
такого законодавства робить техніки міжнародного 
структурування бізнес-процесів для мінімізації по-
даткових зобов’язань доступними та швидко поши-
рюваними інструментами. Користуючись перевагами 
режимів здійснення підприємницької діяльності у 
різних країнах, компанії та корпорації розміщують 
бізнес-процеси у країнах з сприятливими для кожно-
го з них умовами. 

Залишається низькою ефективність системи про-
тидії легалізації коштів, набутих злочинним шляхом. 
З країни виводяться великі обсяги коштів, набутих в 
результаті економічних та корупційних злочинів що, 
навіть в результаті доведення фактів їхнього скоєн-
ня, майже унеможливлює повернення цих коштів у 
країну. Особливої актуальності ця проблема набуває 
в умовах загострення проблеми «відкатів» у сфері 
державних закупівель, які, за оцінками експертів, 
постійно зростають та у окремих випадках за даними 
Transparency International Україна можуть сягати 
50-60% [11] від суми договору.

Хоча система протидії легалізації коштів, набутих 
злочинним шляхом, наділяє державні органи широ-
кими повноваженнями щодо запобігання можливому 
виведенню таких коштів з країни, через відсутність 
дієвих механізмів контролю діяльності публічних 
осіб, функціонування такої системи характеризуєть-
ся високим ризиком невиявлення потоків легалізації 
корупційних капіталів суб’єктами фінансового моні-
торингу.

База даних, яка формується в результаті моніто-
рингу фінансових операцій, охоплює широке коло 
фінансових операцій та спроможна забезпечити 
правоохоронні органи необхідною інформацією про 
можливі ризики виведення з країни злочинних ко-
штів. Суб’єкти фінансового моніторингу мають по-
вноваження щодо зупинення фінансових операцій, 
щодо яких є мотивована підозра, що вони можуть 
бути пов’язані з відмиванням злочинних коштів. Зу-
пинення операції, яка є ланкою у схемі виведення 
злочинних коштів з країни, як правило, викликає 
розлад планів власника таких коштів та може по-
ставити його в умови, за яких він не спроможний 
довести цю схему до кінця. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, система запобігання та протидії прихованому 

відпливу капіталу з України повинна бути раціо-
нальною комбінацією заходів обмеження виведенню 
коштів, набутих злочинним шляхом, та стимулюван-
ня акумуляції в національній економіці капіталів, 
сформованих в результаті підприємницької діяль-
ності. Ці заходи не повинні ускладнювати ведення 
бізнесу для сумлінних платників податків, негативно 
позначатися на стані регуляторного середовища та 
гальмувати розвиток бізнесу. Зокрема, пріоритетами 
запобігання та протидії прихованому відпливу капі-
талу з України мають стати:

1. Мінімізація ризиків корупційної діяльності пу-
блічних осіб та виведення таких доходів з України 
шляхом перегляду положень діючого антикорупцій-
ного законодавства, з цією метою:

a. Поширити поняття «публічної особи» на осіб, 
які виконують або виконували публічні функції в 
Україні та внести відповідні зміни у Закон України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансуванню тероризму».

b. На законодавчому рівні доповнити поняття 
«публічної особи», включивши наступні категорії 
осіб, що виконують публічні функції в Україні: чле-
нів представницьких законодавчих органів, зокрема, 
депутатів місцевих рад усіх рівнів, мерів міст, кон-
сулів, керівників торгово-економічних місій, вищих 
партійних функціонерів, релігійних лідерів, керів-
ників національних благодійних фондів, заступників 
та помічників вище перелічених осіб, членів їхніх 
сімей.

c. З метою уникнення подвійного тлумачення і 
зловживання під час визначення публічної особи та 
встановлення контролю над фінансовими операція-
ми, які вони здійснюють, на рівні Кабінету Міністрів 
України необхідно передбачити створення та опри-
люднення реєстру публічних осіб і наближених до 
них осіб з постійним його оновленням.

d. Змінами до Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії корупції» передбачити протягом 
наступних 5 років після відставки або після зняття 
з відповідної посади обов’язковість декларування до-
ходів та видатків для публічних діячів та оприлюд-
нення цієї інформації у ЗМІ.

e. Посилити контроль за безготівковими перека-
зами грошових коштів фізичними особами, в тому 
числі, розрахунками через Інтернет. Зокрема, при 
здійсненні грошових переказів через Інтернет, необ-
хідно встановити вимогу щодо встановлення іденти-
фікації особи як тієї, що передає гроші, так і тієї, що 
отримує. Такі перекази, а також інформація про фі-
зичних осіб, що здійснюють такі перекази, має бути 
розкрита суб’єктам первинного фінансового моніто-
рингу.

f. Передбачити на законодавчому рівні вимогу 
до учасників державних закупівель щодо надання 
інформації про кінцевого вигодонабувача та внести 
відповідні зміни у Закон України «Про здійснення 
державних закупівель» [12].

g. Здійснити заходи із наближення вітчизняного 
законодавства до Конвенції ЄС від 26 липня 1995 року 
щодо захисту фінансових інтересів Європейських 
Співтовариств, яка передбачає відповідальність фі-
зичних та юридичних осіб за вчинення корупційних 
злочинів, шахрайства та відмивання коштів.

2. Розбудова ефективної системи повернення ак-
тивів, отриманих злочинним шляхом та виведених 
з країни відповідно до рекомендацій ООН, Світового 
банку та ініціативи StaR:

a. Розробка законодавчого забезпечення процедур 
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повернення активів, виведених злочинним шляхом 
з України;

b. Розподіл між профільними відомствами 
обов’язків із здійснення функцій з повернення ак-
тивів, отриманих злочинним шляхом та виведених 
з країни.

3. Скорочення податкового навантаження на кор-
поративні доходи підприємств:

a. Доповнення переліку витрат, передбаченого 
статтею 138 «Склад витрат та порядок їхнього ви-
знання» Податкового кодексу України, витратами, 
які згідно поточної редакції Податкового кодексу 
України не враховуються при визначенні оподатко-
вуваного прибутку, зокрема, медичне страхування 
співробітників, усі види професійного навчання, ор-
ганізацію прийомів та свят, представницькі витрати 
тощо. 

b. Поширення норм статті 138.10.1. Податкового 
кодексу України щодо віднесення до складу витрат, 
що зменшують об’єкт оподаткування, сум витрат на 
поліпшення та ремонт основних засобів на немате-
ріальні активи господарюючих суб’єктів, що відпо-
відатиме сучасним вимогам щодо інформатизації та 
глобалізації ведення бізнесу.

c. Перегляд мінімально допустимих строків ко-
рисного використання основних засобів у ст. 145 
Податкового кодексу України з метою їхнього ско-
рочення відповідно до міжнародних стандартів фі-
нансової звітності (IAS).

d. Встановлення нульової ставки оподаткування 
прибутку, який інвестується у придбання або виго-
товлення власними силами машин та обладнання, 
біологічних активів та засобів програмного забезпе-
чення. 

4. Запровадження регулювання контрольованих 
іноземних корпорацій (КІК) шляхом внесення змін 
до Податкового кодексу України:

a. Внесення змін до вітчизняного податкового за-
конодавства, запровадження у ньому поняття контр-
ольованої іноземної корпорації, опосередкованого та 
конструктивного володіння корпоративними права-
ми. Ці зміни доцільно узгодити з Одинадцятою Ди-
рективою Ради Європи № 89/666/ЄЕС від 21.12.1989 
року про розкриття вимог стосовно відкритих в дер-
жаві-члені філій стосовно окремих типів компаній, 
які керуються законодавством іншої держави та 
Дванадцятої законодавчої Директиви Ради Європи 
№ 89/667/ЄЕС від 21.12.1989 стосовно одноосібних 
приватних компаній з обмеженою відповідальністю.

b. Визначення у податковому законодавстві пра-
вил ідентифікації КІК, які базуються на розмірі 
частки резидента України у майні (активах) КІК, 
якою він прямо, опосередковано або конструктивно 
володіє.

c. Внесення змін до ПКУ, з передбаченням вве-
дення прибутку від діяльності КІК до складу доходів 
юридичних та фізичних осіб, які володіють корпора-
тивними правами КІК. При цьому розрахунок прибут-
ку КІК має здійснюватися відповідно до вітчизняного 
податкового законодавства та включатися до складу 
доходів у обсязі, пропорційному частці володіння ре-
зидентом України корпоративними правами КІК.

d. Організаційне та кадрове забезпечення Мініс-
терства доходів та зборів України, необхідне для адмі-
ністрування та податкового контролю діяльності КІК. 

e. Забезпечення звітування власників КІК до 
вітчизняних податкових органів щодо активів та 
діяльності КІК, при цьому податкова звітність по-
винна складатися відповідно до національного за-
конодавства.

f. Забезпечення щорічного оприлюднення інфор-
мації Міністерства доходів та зборів України щодо 

– активів та фінансових результатів КІК, 
– частки фізичних та юридичних осіб резидентів 

України у КІК, 
– дивідендів, сплачених КІК резидентам України, 
– прибутків КІК, які були включені до складу 

доходів фізичних та юридичних осіб-резидентів 
України.

5. Посилення протидії відпливу за кордон капіта-
лів, отриманих в Україні незаконним шляхом, через 
імплементацію нових стандартів ФАТФ від 16 люто-
го 2012 року у національне законодавство:

a. Розширення переліку предикатних криміналь-
них правопорушень, зокрема включення до нього 
ухилення від сплати податків, що дозволить роз-
глядати ухилення від сплати податків у зв’язку по-
дальшими діями з легалізації (відмивання) таких 
коштів та використовувати додаткові інструменти 
щодо зупинення відповідних фінансових операцій 
для недопущення виведення таких коштів у «подат-
кові гавані»;

b. Приведення Методики проведення національ-
ної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансування те-
роризму у відповідність до вимог нового керівництва 
ФАТФ «Оцінка ризиків відмивання коштів та фінан-
сування тероризму на національному рівні».
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Постановка проблеми. Актуалізація питань іннова-
ційного розвитку обумовлює підвищення ролі наукових 
досліджень систем забезпечення інноваційного процесу, 
необхідність розробки дієвих важелів стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств. В цьому аспекті 
важко переоцінити роль держави в регулюванні інно-
ваційної діяльності підприємств. Регулюючий вплив 
держави виступає у якості визначального фактору акти-
візації інноваційної діяльності. Окремим об’єктом дер-
жавного регулювання, що має безпосередній зв’язок із 
інноваційною діяльністю, є трансфер технологій.

Враховуючи пріоритетність завдань активізації 
інноваційної діяльності та необхідність пошуку ефек-
тивних важелів підвищення ефективності системи 
трансферу технологій в Україні, особливої актуаль-
ності набуває дослідження питань нормативно-право-
вого регулювання трансферу технологій та системи 
державного стимулювання інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незва-
жаючи на широке коло досліджень в інноваційній 
сфері, питання нормативно-правового регулювання 
трансферу технологій та нормативно-правового за-
безпечення державного стимулювання інноваційної 
діяльності й досі не є остаточно вирішеними.

Останнім часом дослідження нормативно-право-
вого базису інноваційної діяльності та обміну техно-
логіями получило розвиток в роботах таких вчених, 
як Ю.Є. Отаманова, Д.Є. Висоцький, Д.В. Задихай-
ло, В.К. Мамутов, О.П. Орлюк, О.А. Подопригора та 
інших. В цілому погляди науковців зводяться до ви-
сновків щодо фрагментарності та безсистемності існу-
ючої нормативно-правової бази інноваційної сфери. 
Різноспрямованість правових норм, що становлять 
сферу інноваційного права, регламентація ключових 
аспектів правовідносин інноваційної сфери на підза-

конному рівні, інтеграція нормативно-правового ре-
гулювання інноваційної діяльності та трансферу тех-
нологій в суміжні галузі права, створює протиріччя 
та неоднозначність в трактуванні правових норм ін-
новаційної діяльності. У зв’язку з цим ефективність 
нормативно-правових актів в інноваційній сфері є 
низькою. Більшість нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини в сфері трансферу технологій 
та в інноваційній сфері в цілому є декларативними 
та неефективними в умовах перехідної економіки, іс-
нуючі важелі державного стимулювання інновацій-
ної діяльності, в умовах сьогоднішньої фінансової 
кризи, не мають під собою фінансового підґрунтя.

Постановка завдання. Отже, завданням представ-
леного дослідження є пошук механізмів удоскона-
лення нормативно-правового регулювання трансфе-
ру технологій та підвищення ефективності системи 
державного стимулювання інноваційної діяльності в 
умовах транзитивної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан 
нормативно-правової бази визначає умови та поря-
док здійснення інноваційної діяльності та трансферу 
технологій як найважливішого компоненту кому-
нікації в інноваційній сфері. Відповідність законо-
давства умовам здійснення інноваційної діяльності, 
поєднання регулюючих впливів із інструментами де-
регулювання виступають важливими умовами повно-
го використання інноваційного потенціалу та забез-
печення стійкого розвитку економіки України.

Як свідчать результати проведеного досліджен-
ня, процес формування нормативно-правової бази 
інноваційної діяльності в Україні пройшов декілька 
етапів і сьогодні продовжується його становлення й 
адаптація у відповідності до динамічно змінюваних 
умов господарювання та потреб ринку.
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Основи для формування інституту інноваційного 
права були покладені в часи радянської централізо-
ваної системи господарювання та знайшли своє відо-
браження в законодавстві про наукову та науково-
технічну діяльність. Поступовий перехід до ринкової 
системи господарювання обумовив формування са-
мостійного інституту інноваційного права. Сьогодні 
бурхливий розвиток науково-технічного прогресу та 
інтенсифікація інноваційної сфери створили умови 
для трансформації інституту інноваційного права в 
окрему галузь інноваційного права, яка включає в 
себе сукупність національних та міжнародних нор-
мативно-правових актів, що регулюють правовідно-
сини в сфері інноваційної діяльності.

Сукупність суспільних правовідносин, що вини-
кають в процесі реалізації інноваційної діяльності 
складає предмет інноваційного законодавства, спря-
мованого на інтенсифікацію науково-технічного про-
гресу, оновлення виробничого комплексу, забезпе-
чення інтеграційних процесів науки і виробництва, 
формування дієвого інноваційного механізму, орі-
єнтованого на створення і впровадження нової про-
дукції та прогресивних сучасних технологій, здатних 
забезпечити конкурентоспроможність вітчизняного 
виробника не міжнародному ринку. Невід’ємним 
компонентом ефективної інноваційної системи є 
компонент трансферу технологій, що забезпечує по-
ширення прогресивних технологічних та продукто-
вих інновацій, створюючи умови для максимального 
використання переваг, отриманих за рахунок впро-
вадження науково-технічних розробок у реальному 
виробництві.

Основу законодавства про інноваційну діяльність 
в Україні складають такі нормативно-правові акти: 
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 
4.07.2002 р. № 40-IV [1], Закон України «Про інвес-
тиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII 
[2], Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII [3], Закон 
України «Про наукову і науково-технічну експер-
тизу» від 04.07.2002 р. № 40-ІV [4], Закон України 
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-ХІV 
[5], Закон України «Про пріоритетні напрями ін-
новаційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. 
№ 3715-VІ [6] та інші.

Важливість наукових досліджень правового поля 
інноваційної діяльності підтверджує створення На-
уково-дослідного інституту правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії пра-
вових наук України згідно із Постановою КМУ від 
02.03.2010 року №217 [17]. Важливим результатом 
наукової діяльності Науково-дослідного інституту 
правового забезпечення інноваційного розвитку є 
розробка Проекту Інноваційного кодексу України, 
який став першим і єдиним проектом кодифікова-
ного нормативно-правового акта України, регулятив-
ним впливом якого охоплюються всі основні аспекти 
реалізації відносин у науково-технічній та іннова-
ційній сфері з метою правового забезпечення станов-
лення та ефективного функціонування національної 
інноваційної системи [18].

Незважаючи на той факт, що представлений Про-
ект Інноваційного кодексу не є закінченим результа-
том законотворчої діяльності, він окреслює основні 
параметри майбутнього кодифікаційного норматив-
но-правового акту сфери інноваційної діяльності, 
спрямованого на об’єднання широкого кола різно-
спрямованих нормативно-правових документів, що 
регулюють правовідносини в інноваційній сфері 

України.
Поряд із переліченими вище нормативно-право-

вими документами інноваційної сфери, законодав-
ство про державне регулювання в сфері трансферу 
технологій складають такі нормативно-правові акти: 
Цивільний кодекс України [9], Господарський ко-
декс України [10], Закон України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу техно-
логій» від 14.09.06 р. № 143-V [8], Закон України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» [11], Закон 
України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки 
і техніки» [12], а також низки законів України, що 
регулюють захист прав інтелектуальної власності та 
нематеріальних активів, серед яких: Закон України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
від 15.12.1993 р. № 36/87-ХІІ [13], Закон Украї-
ни «Про охорону прав на промислові зразки» від 
15.12.1993 р. № 3688-ХІІ [14], Закон України «Про 
авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. 
№ 3792-ХІІ [15], Закон України «Про охорону прав 
на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ [16], 
та інші нормативно-правові документи.

Міжнародне законодавство в інноваційній сфе-
рі складають міжнародні угоди та рішення надна-
ціональних міжнародних інституцій в інноваційній 
сфері [20]. Так, наприклад, статус міжнародного 
нормативно-правового документу, ратифікованого в 
Україні, що регулює правовідносини в сфері іннова-
ційної діяльності має Модельний закон «Про інно-
ваційну діяльність», прийнятий на 27 пленарному 
засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учас-
ників СНГ [7].

Враховуючи важливість та пріоритетність іннова-
ційного розвитку для забезпечення конкурентоспро-
можності національного виробника, створення умов 
для сталого розвитку економіки, ключовим завдан-
ням державної політики в галузі інноваційної діяль-
ності стає підтримка інноваційних ініціатив, форму-
вання умов для активізації інноваційних процесів 
засобами державного регулювання.

Державне регулювання інноваційної діяльності 
здійснюється в Україні шляхом: визначення і під-
тримки пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності; формування і реалізації інноваційних 
програм, розробки нормативно-правової бази і еко-
номічних механізмів для підтримки і стимулювання 
інноваційної діяльності, правового захисту суб’єктів 
інноваційної діяльності, стимулювання фінансово-
кредитних установ, що фінансують та кредитують 
виконання інноваційних проектів; підтримки су-
часної інноваційної інфраструктури; часткового або 
повного фінансування, пільгового кредитування, 
зниження податкового тягаря при реалізації іннова-
ційних проектів [1].

Вивчення правового базису інноваційної сфе-
ри дозволило зробити висновки про багаторівневий 
комплексний характер управлінських впливів, що 
формуються під впливом інструментів нормативно-
правового регулювання інноваційної діяльності в 
Україні. Графічна інтерпретація правового поля ін-
новаційної сфери господарювання наведена на рис. 1.

Отже, нормативно-правовий базис інноваційної 
діяльності та трансферу технологій включає багато-
рівневу систему нормативно-правових документів, 
до складу якої входять: установчі документи та інші 
локальні (внутрішні) нормативно-правові документи 
суб’єкта інноваційної діяльності та трансферу тех-
нологій; угоди та зобов’язання, учасниками яких є 
суб’єкти інноваційної діяльності та трансферу техно-
логій; рішення місцевих органів влади, директивні 
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входить до системи органів виконавчої влади та утво-
рюється для реалізації державної політики у сфері 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяль-
ності, інформатизації, формування і використання 
національних електронних інформаційних ресурсів, 
створення умов для розвитку інформаційного сус-
пільства [19].

Функції спеціалізованого органу державного ре-
гулювання трансферу технологій в Україні також ви-
конує Державне агентство з питань науки, інновацій 
та інформатизації через Департамент інноваційної 
діяльності та трансферу технологій.

Основною метою державного регулювання діяль-
ності у сфері трансферу технологій є забезпечення 
розвитку національного промислового і науково-
технічного потенціалу, його ефективне використан-
ня для виконання завдань соціально-економічного 
розвитку держави та забезпечення технологічності 
виробництва вітчизняної продукції з урахуванням 
світового досвіду, можливих соціально-економічних, 
технологічних і екологічних наслідків від застосу-
вання технологій та їх складових, сприяння розви-
тку виробництва, в якому використовуються новітні 
вітчизняні технології та їх складові [8].

Основним результатом державного регулювання 
трансферу технологій та стимулювання інноваційної 
діяльності є виникнення технологічних змін, які за-
безпечують підвищення ефективності виробництва за 
рахунок впровадження прогресивних конкурентоспро-
можних технологій. В цьому аспекті виникає окрема 

сфера державного управління 
– державне управління техно-
логічними змінами.

Державне управління тех-
нологічними змінами – це 
процес реалізації державної 
влади, її зовнішнє, матеріалі-
зоване вираження, яке необ-
хідно розглядати як цілеспря-
мований організаційний та 
регулюючий вплив на стан та 
розвиток процесів модерніза-
ції техніки, технології, вироб-
ництва з метою формування 
економіки інноваційного типу 
шляхом запровадження дер-
жавної політики науково-тех-
нологічного та інноваційного 
розвитку через діяльність ор-
ганів державної влади, наділе-
них відповідними компетенці-
ями [24].

В межах реалізації дер-
жавної інноваційної політи-
ки в Україні у нормативному 
порядку визначаються пріо-
ритетні напрями інновацій-
ної діяльності. Інноваційні 
проекти, які здійснюються за 
пріоритетними напрямами ін-
новаційної діяльності у першу 
чергу отримують державну 
підтримку за наявності відпо-
відних ресурсів.

Система трансферу тех-
нологій виступає найважли-
вішим компонентом іннова-
ційної системи та забезпечує 
продуктивний обмін техноло-
гіями між суб’єктами іннова-

Рис. 1. Правове поле інноваційної сфери господарювання
та сфери трансферу технологій
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Установчі документи суб’єкта інноваційної діяльності й трансферу 
технологій та локальні (внутрішні) нормативно-правові документи 
суб’єкта господарювання

Угоди та зобов’язання, учасниками яких безпосередньо є суб’єкти 
інноваційної діяльності та трансферу технологій

Рішення місцевих органів влади, директивні та інструктивні 
документи підрозділів центральних органів влади, що регулюють 
сферу господарювання суб’єктів інноваційної діяльності та 
трансферу технологій

Нормативно-правові акти різного рівня, що безпосередньо або 
опосередковано впливають на господарську діяльність суб’єктів 
інноваційної діяльності та трансферу технологій

Міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну 
сферу господарювання та сферу трансферу технологій

Комплексний регулюючий вплив

Інноваційна сфера господарювання та сфера трансферу технологій

Зворотній зв'язок в системі регулювання (обумовлює 
коректування управлінських впливів правового поля 
інноваційної сфери та сфери трансферу технологій 
відповідно до результатів регулювання)

та інструктивні документи підрозділів центральних 
органів влади, що регулюють сферу господарюван-
ня суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу 
технологій; нормативно-правові акти різного рівня, 
що безпосередньо або опосередковано впливають на 
господарську діяльність суб’єктів інноваційної ді-
яльності та трансферу технологій; міжнародні нор-
мативно-правові акти, що регулюють інноваційну 
сферу господарювання та сферу трансферу техноло-
гій. Представлена сукупність нормативно-правових 
документів створює складний механізм нормативно-
правового регулювання інноваційної діяльності та 
трансферу технологій, який здійснює комплексний 
регулюючий вплив на інноваційну сферу господа-
рювання та сферу трансферу технологій. Однак слід 
зазначити, що регулюючий вплив правового поля ін-
новаційної діяльності та трансферу технологій не є 
одностороннім. Інноваційна сфера господарювання, 
реагуючи на управлінські впливи зовнішнього серед-
овища, а зокрема правового поля, створює зворотній 
зв’язок, який є індикатором ефективності управляю-
чих впливів та, за відповідних умов, може бути при-
чиною коректування системи регулювання.

Центральним органом виконавчої влади у сфері 
інноваційної діяльності є Державне агентство з пи-
тань науки, інновацій та інформатизації України, 
діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом міністрів України через Міністра освіти 
і науки України. При цьому Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України 
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ційної діяльності з метою поширення інновацій та 
ефективного використання інноваційного потенціалу 
економіки.

В діючому законодавстві України передбачається 
здійснення державної експертизи технологій, створе-
них чи придбаних за бюджетні кошти. Згідно з За-
коном України «Про наукову і науково-технічну екс-
пертизу» від 04.07.2002 р. № 40-ІV [4], визначається 
економічна доцільність та корисність для держави і 
суспільства впровадження технологій та їх складо-
вих з урахуванням можливих екологічних і соціаль-
но-економічних наслідків від їх застосування.

Слід зазначити, що правове регулювання інно-
ваційної діяльності та трансферу технологій пови-
нно передбачати потреби інноваційного розвитку, 
системно створювати сприятливі умови для здій-
снення інноваційної діяльності та обміну техноло-
гіями із врахуванням пріоритетності та важливості 
технологічного оновлення виробничого комплексу 
України.

В межах дослідження нормативно-правового ба-
зису трансферу технологій та стимулювання іннова-
ційної діяльності окремої уваги потребує вивчення 
питань регулювання міжнародного трансферу техно-
логій, проблем формування ефективної системи об-
міну технологіями на міжнародному ринку з метою 
підвищення виробничого потенціалу та конкурентоз-
датності вітчизняного виробника.

Причиною формування міжнародного ринку тех-
нологій стала інтенсифікація науково-технічного 
прогресу поряд із міжнародним поділом технологій, 
обумовленим зосередженням цього фактора виробни-
цтва в окремих країнах. Сьогодні науково-технічний 
фактор здійснює все більший вплив на рівень розви-
тку продуктивних сил країни. В цьому аспекті між-
народний трансфер технологій сприяє зменшенню 
технологічного розриву між країнами та забезпечує 
ефективний розподіл технологічного фактора в між-
народному економічному середовищі.

Як вказує М.І. Дідівський, глобальний розвиток 
і рух технологій, опосередкований світовим рин-
ком технологій, перетворився на початку ХХІ ст. на 
системоутворювальний чинник трансформації між-
народної економіки. Носіями технологій стають всі 
фактори виробництва (природні ресурси, праця, ка-
пітал, підприємництво, інформація). Планетарний 
процес інтернаціоналізації створення й освоєння ви-
робничого й комерційного використання, трансферу 
(передачі) і дифузії (поширення) технологій сьогодні 
дістав назву – техноглобалізму [23, с. 58-59].

Однак, організація міжнародного трансферу тех-
нологій пов’язана із низкою проблем, обумовлених 
необхідністю захисту інтересів суб’єктів міжнародної 
передачі технологій та національних інтересів дер-
жав учасників міжнародного трансферу технологій.

Капіца Ю.М. вказує такі негативні аспекти між-
народної передачі технологій, як: обмеження прав 
набувачів технологій, значний вивіз капіталу через 
неадекватно високий рівень роялті та дивідендів, 
ввезення ресурсоємних, екологонебезпечних техно-
логій, обмеження дифузії наданих знань, спрямо-
ваність підприємств з іноземними технологічними 
інвестиціями на використання іноземної сировини, 
матеріалів, робочої сили, видалення через створення 
таких підприємств або через закупівлю іноземного 
обладнання та матеріалів національних виробників 
тощо [21, с. 155].

Вагоме значення для забезпечення правового регу-
лювання операцій, пов’язаних із ввезенням техноло-
гій в Україну та міжнародних інвестицій, пов’язаних 

із впровадженням нових технологій в Україні, ма-
ють Закон України «Про захист від недобросовісної 
конференції» від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [27] та 
Закон України «Про захист економічної конкурен-
ції» від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ [22]. Однак, вказані 
нормативно-правові акти мають загальний характер 
та не враховують особливості операцій, пов’язаних із 
міжнародним трансфером технологій. Отже, на наш 
погляд, в Україні доцільним є прийняття окремих 
спеціалізованих нормативно-правових актів для ре-
гулювання операцій, пов’язаних із участю вітчизня-
них суб’єктів підприємництва у процесі трансферу 
технологій на міжнародному ринку.

Сьогодні в Україні мають місце інвестиції в енер-
гоємні галузі, що перешкоджають структурним зру-
шенням. Іде придбання технологій, що прив’язані 
до іноземних комплектуючих, сировини, технологій, 
які дублюють вітчизняні, що руйнівно позначається 
на національних наукових та виробничих колекти-
вах. При укладанні контрактів можливі обмеження 
в удосконаленні отриманої технології, нерівноправні 
умови обміну наступними змінами, обмеження кіль-
кості, виду і ціни продукції, що буде вироблятися 
одержувачами технологій [21, с. 158].

Враховуючи зарубіжний досвід регулювання 
трансферу технологій, пріоритетним для України є 
підтримка впровадження технологій, пов’язаних із 
створенням нової високотехнологічної продукції, 
підвищенням якості та споживчих властивостей то-
варів, зменшення витрат, оптимізацією використан-
ня ресурсів вітчизняного походження, підвищенням 
рівня екологічної безпеки та якісним вирішенням 
проблем соціального характеру.

Отже, перехід до наукомістко-орієнтованої моде-
лі розвитку держави потребує формування адекват-
ної вимогам трансформаційних зрушень в економі-
ці системи регулювання трансферу технологій, що 
враховує необхідність забезпечення технологічної 
незалежності країни та всебічної підтримки високо-
технологічних виробництв. При цьому система ре-
гулювання трансферу технологій в Україні повинна 
органічно відповідати положенням інноваційного 
законодавства та доповнювати системні заходи дер-
жави, спрямовані на інтенсифікацію інноваційної ді-
яльності в Україні.

В умовах глобалізації світової економічної сис-
теми ефективним інструментом інтеграції в між-
народний правовий простір стає гармонізація за-
конодавства, яка характеризує процес системного 
узгодження нормативно-правових норм з метою по-
долання суперечностей та розбіжностей між вітчиз-
няними правовими нормами та стандартами і норма-
ми міжнародного права.

Гармонізація нормативно-правової бази регулю-
вання інноваційної діяльності та нормативно-право-
вого механізму регулювання трансферу технологій в 
Україні повинна здійснюватися за наступною схемою 
рис. 2.

Як бачимо з рис. 2, гармонізація має багаторів-
невий комплексний характер. На першому рівні 
гармонізації здійснюється узгодження в межах окре-
мих нормативно-правових норм. Горизонтальна гар-
монізація, на другому рівні, забезпечує узгодження 
нормативно-правової бази регулювання інноваційної 
діяльності та трансферу технологій в межах блоку 
нормативно-правових актів, пов’язаних одним пред-
метом регулювання, в тому числі нормативно-право-
вих актів, що відносяться до різних галузей права, 
але пов’язаних з предметом інноваційного права та 
трансферу технологій.
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до нових міжнародних норм та 
зобов’язань без концептуаль-
них змін в законодавстві.

Імплементація передбачає 
реалізацію норм міжнародного 
права в практичну діяльність 
держав та інших суб’єктів. 
Це самостійна цілеспрямова-
на системна діяльність, що 
приводить у дію всю систему 
норм міжнародного права [25, 
с. 21].

Стандартизація характе-
ризує діяльність, що полягає 
у встановленні положень для 
загального і багаторазового 
застосування щодо наявних 
чи можливих завдань з ме-
тою досягнення оптимального 
ступеня впорядкування у пев-
ній сфері, результатом якої 
є підвищення ступеня відпо-
відності продукції, процесів 
та послуг їх функціонально-
му призначенню, усуненню 
бар’єрів у торгівлі і сприянню 
науково-технічному співробіт-
ництву [26, с. 21].

Заключним етапом гармо-
нізації є оцінка ефективності 
проведених заходів, виявлен-
ня відхилень фактично отри-
маних результатів від очіку-
ваних та розробка рішень, 

спрямованих на подолання розбіжностей між бажа-
ним та фактичним станом об’єкта гармонізації.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за-
пропонована схема гармонізації нормативно-право-
вого поля інноваційної діяльності та трансферу тех-
нологій є передумовою створення сприятливих умов 
для активізації інноваційної діяльності, ефективного 
обміну технологіями в міжнародному економічному 
просторі з метою підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняного виробника та забезпечення стало-
го економічного розвитку економіки в цілому.

Таким чином, ефективними інструментами удо-
сконалення системи нормативно-правового регулю-
вання трансферу технологій та стимулювання інно-
ваційної діяльності є кодифікація, систематизація та 
гармонізація діючого законодавства. При цьому важ-
ливим принципом державної політики регулювання 
інноваційної діяльності та трансферу технологій по-
винно стати додержання паритетності регулюючих 
заходів держав-партнерів України на міжнародному 
ринку технологій. Окремої уваги заслуговують раці-
ональний вибір пріоритетів інноваційного розвитку 
та формування ефективної системи державної під-
тримки інноваційного розвитку за обраними пріори-
тетами та побудова системи технологічного обміну, 
що відповідає нагальним потребам оновлення вироб-
ництва, розвитку та освоєння наявного інноваційно-
го потенціалу в Україні.
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Рис. 2. Схема гармонізації нормативно-правової бази регулювання 
інноваційної діяльності та нормативно-правового механізму регулювання 
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партнерами в галузі інноваційної діяльності та 
трансферу технологій;
- стабілізація інноваційного законодавства та 
визначення оптимального рівня змінюваності 
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Оцінка ефективності заходів із гармонізації

На третьому рівні здійснюється вертикальна 
гармонізація, пов’язана із узгодженням норматив-
но-правових актів інноваційної сфери та трансферу 
технологій різного ієрархічного рівня. Четвертим, 
найбільш пріоритетним рівнем гармонізації є гар-
монізація нормативно-правових актів інноваційної 
діяльності та трансферу технологій в міжнародному 
нормативно-правовому середовищі.

При цьому гармонізація здійснюється з ура-
хуванням необхідності вирішення комплексу 
взаємопов’язаних завдань, спрямованих на стимулю-
вання інноваційної діяльності, активізацію обміну 
технологіями, та, одночасно, забезпечення взаємови-
гідного співробітництва у сфері міжнародного обміну 
технологіями, що має на увазі захист інтересів учас-
ників трансферу технологій, підтримання паритету 
у правових відносинах з іноземними партерами в 
сфері інноваційної діяльності та трансферу техноло-
гій. Важливим завданням гармонізації нормативно-
правової бази інноваційної діяльності та трансферу 
технологій є також забезпечення достатнього рівня 
стабільності нормативно-правового поля для зни-
ження рівня впливу факторів ризику, обумовлених 
нестабільністю нормативно-правового базису сфери 
інновацій та трансферу технологій.

Ефективному вирішенню завдань гармонізації 
передує вихідний етап   ідентифікація проблеми, 
спрямована на виявлення розбіжностей та колізій в 
системі нормативно-правового регулювання. Наступ-
ними етапами є аналіз умов застосування норматив-
них актів, що підлягають гармонізації та вибір форм 
та інструментів гармонізації.

Інструментарій гармонізації включає методи 
адаптації, імплементації, стандартизації тощо. Адап-
тація характеризує пристосування діючих норм зако-
нодавства в сфері інновацій та трансферу технологій 



240 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 
13.12.1991 р. № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України. –  
1992. – № 12. – Ст. 165.

4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 
04.07.2002 р. № 40-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 
2002. – № 36. – Ст. 266.

5. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльнос-
ті технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-ХІV // Відо-
мості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 363.

6. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VІ // Відомості Верхо-
вної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 166.

7. Модельний закон «Про інноваційну діяльність» затверджений 
на 27 пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї дер-
жав-учасників СНГ [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Вер-
ховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/997_g12/page.

8. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфе-
рі трансферу технологій» від 14.09.06 р. № 143-V // Відомості 
Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст.434.

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відо-
мості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, №19-20,  
№ 21-22. – Ст. 144.

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 
16.04.1991 року №959-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 
1991. – № 29. – Ст. 377.

12. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і тех-
ніки» від 11.07.2001 року №2623-ІІІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 2001. – № 48. – Ст. 253.

13. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі» від 15.12.1993 р. № 36/87-ХІІ // Відомості Верховної Ради 
України. – 1994. – № 7. – Ст. 324.

14. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 
15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –  
1994. – № 7. – Ст. 34.

15. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 
23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –  
1994. – № 13. – Ст. 64.

16. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 

21.04.1993 р. № 3116-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –  
1993. – № 21. – Ст. 218.

17. Постанова КМУ від 02.03.2010 року №217 «Про утворення На-
уково-дослідного інституту правового забезпечення інновацій-
ного розвитку» // Офіційний вісник України. – 2010. – №16. –  
Стор. 32. – Ст. 739.

18. Проект Інноваційного кодексу України [Електронний ре-
сурс]: Офіційний сайт Науково-дослідного інституту право-
вого забезпечення інноваційного розвитку. – Режим доступу:  
http://ndipzir.org.ua/.

19. Указ Президента України №437/2011 «Про затвердження По-
ложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України» від 8 квітня 2011 року // Офіційний 
вісник Президента України від 18.04.2011. – 2011. – №10. –  
С. 79. – Ст. 564.

20. Міжнародні нормативно-правові акти регулювання інновацій-
ної сфери [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Науково-до-
слідного інституту правового забезпечення інноваційного роз-
витку. – Режим доступу : http://ndipzir.org.ua/.

21. Капіца Ю. М. Міжнародно-правове регулювання у сфері транс-
феру технологій та національні пріоритети: проблеми співвід-
ношення / Ю. М. Капіца // Приватне право і підприємництво. –  
2009. – Вип. 8. – С. 155-159.

22. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 
11.01.2001 р. № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. –  
2001. – № 12. – Ст. 64.

23. Дідівський М.І. Міжнародний трансфер технологій : [навч. по-
сіб.] / М.І. Дідівський. – К.: Знання, 2011. – 365 с.

24. Резніченко А.В. Державне управління технологічними змінами 
в Україні / А.В. Резніченко // Бізнесінформ. – 2011. – № 7(2). –  
С. 56-57.

25. Баймуратов М. Правова природа міжнародних стандартів міс-
цевого самоврядування: від міжнародної угоди до імплемента-
ції у національне законодавство / М. Баймуратов // Вибори та 
демократія . – 2006. – № 4(10). – С. 17-25.

26. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. № 2408-
III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. –  
Ст. 145.

27. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.



241ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 338.24

Потапова Н.В.
кандидат экономических наук,

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Брестского государственного технического университета

Дружинина Е.О.
магистр экономических наук, соискатель,

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Брестского государственного технического университета

СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Статья посвящена изложению основ системы контроллинга экологически-ответственной деятельности предприятия при 
реализации инвестиционных проектов. Представлены методические положения по контролю инвестиционной деятельности, 
сопровождающейся воздействием на экологическую сферу или имеющей экологические последствия. Предлагаются авторские 
показатели в качестве ключевых индикаторов контроллинга экологически-ответственной деятельности: уровень социально-
экологической ответственности и степень социально-экологической деструктивности.

Ключевые слова: контроллинг, экологическая ответственность, экологическая деструктивность, экологически-ответственная 
деятельность предприятий.

Потапова Н.В., Дружиніна Е.О. СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Стаття присвячена викладу основ системи контролінгу екологічно відповідальної діяльності підприємства при реаліза-
ції інвестиційних проектів. Представлено методичні положення по контролю інвестиційної діяльності, що супроводжується 
впливом на екологічну сферу або має екологічні наслідки. Пропонуються авторські показники в якості ключових індикаторів 
контролінгу екологічно відповідальної діяльності: рівень соціально-екологічної відповідальності та ступінь соціально-еко-
логічної деструктивності.

Ключові слова: контролінг, екологічна відповідальність, екологічна деструктивність, екологічно-відповідальна діяльність 
підприємств.

Potapova N.V., Druzhinina E.O. SYSTEM OF CONTROLLING OF ECOLOGICAL AND RESPONSIBLE ACTIVITY OF THE EN-
TERPRISES AT IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS

Article is devoted to a statement of bases of system of controlling of ecological and responsible activity of the enterprise at 
implementation of investment projects. Methodical provisions on control of the investment activity, being accompanied by impact on the 
ecological sphere or having ecological consequences are submitted. Author’s indicators as key indicators of controlling of ecological and 
responsible activity are offered: level of social-and-ecological responsibility and degree of social-and-ecological disruptiveness.

Keywords: controlling, ecological responsibility, ecological disruptiveness, ecological and responsible activity of the enterprises.

Постановка проблемы. Существенные изменения 
экологии, произошедшие в мире за последние годы, 
обусловили необходимость обновления методических 
и практических подходов к стратегическому управле-
нию инвестиционной деятельностью промышленными 
предприятиями с учетом экологических последствий. 

Современные экологические угрозы ставят перед 
обществом и государством задачу осмысления сло-
жившихся тенденций социального и эколого-эконо-
мического развития и разработки новых концепций 
развития бизнеса. 

Особое значение приобретает управление инве-
стиционной деятельностью предприятия с позиций 
экологически-ответственного поведения, которое 
учитывает интересы сообщества, предприятия и за-
интересованных сторон. При этом разнонаправлен-
ность интересов участников инвестиционной деятель-
ности создает определенные сложности в реализации 
принципов экологической ответственности промыш-
ленных предприятий. 

Постоянное вмешательство в окружающую сре-
ду, которое осуществляется в процессе предприни-
мательской деятельности, приводит к изменению ее 
качественного состояния и имеет зачастую необрати-
мые последствия. Обострение глобальных экологиче-
ских проблем, ограниченность финансовых ресурсов, 
а также рост самосознания предпринимательского 
сообщества обуславливает важность исследования 

вопросов контроля влияния реализации инвестици-
онных проектов на социально-экологическую сферу 
и управления экологически-ответственной деятель-
ностью предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемы управления социально-ответственной де-
ятельностью предприятия исследовались многими 
зарубежными и отечественными учеными и прак-
тиками. Так, труды А.Н. Аверина, В.Г. Антонова,  
И.Ю. Беляевой, Н.А. Волгина, Н.Л. Захарова, А.Л. Куз- 
нецова, Ю.Н. Попова, Л.А. Плотицыной, И.Н. Тка-
ченко, Г.Л. Тульчинского, Л. Хасела, М.А. Эскинда-
рова и др. посвящены корпоративному управлению и 
социальной ответственности бизнеса. Труды А. Дай-
ле, Дж.Г. Сигела, В.И. Бариленко, М.В. Мельник, 
Н.А Харитоновой и др. – совершенствованию систем 
анализа и контроллинга. 

Постановка задачи. На основе выделенной про-
блемы можно сформулировать задачи настоящего 
исследования, которые заключаются в обеспечении 
комплексного подхода к стратегическому управ-
лению экологически-ответственной деятельностью 
промышленного предприятия при реализации инве-
стиционного проекта на основе использования кон-
троллинга, методическое решение которых в настоя-
щее время разработано недостаточно. 

Изложение основного материала исследования. 
Для управляемых систем социально-экономической 



242 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 1. 2014

природы, какими являются современные коммерче-
ские предприятия, контроллинг представляется не-
отъемлемым свойством. Социально-экономическое 
развитие предприятия невозможно без инвестици-
онных ресурсов, обеспечивающих разработку и ре-
ализацию инновационных, производственных и 
социально-экологических программ и проектов. Кон-
троллинг инвестиций включает в себя мониторинг, 
оценку и контроль инвестиционных проектов с це-
лью выработки управленческих решений, позволя-
ющих наилучшим образом достичь поставленных 
целей. При этом формирование новой идеологии 
взаимодействия бизнеса и общества обусловило до-
бавление к целевым установкам по достижению эф-
фективности инвестиционных вложений обеспечение 
ответственности субъектов инвестиций перед настоя-
щим и будущими поколениями. 

Инвестиционные решения сопровождаются ри-
сками и ответственностью участников инвестицион-
ных отношений. В современных исследованиях зна-
чительное внимание уделяется вопросам социальной 
значимости коммерческих инвестиций [1, 2]. В ос-
новном методические положения по анализу и кон-
тролю основываются на том факте, что в зависимости 
от общественной позиции инвестора, наряду с дости-
жением личных интересов, вложения могут сопро-
вождаться реализацией мероприятий общественного 
значения. В экономической литературе представле-
ны различные трактовки социально-ответственных 
инвестиций, выделяющие их признаки, но не позво-
ляющие выделить четкие критерии отнесения вло-
жений к данному виду [3, 4]. 

С нашей точки зрения, под социально-ответ-
ственными инвестициями (СОИ) следует понимать 
вложения в объекты предпринимательской и иной 
деятельности с целью достижения индивидуальных 
целей инвестора, сопровождающиеся повышением 
общественной безопасности, эффективности и устой-
чивости функционирования и развития сфер обще-
ственной жизни [5 , с. 90]. 

Данный подход позволяет определить основные 
признаки социально-ответственных инвестиций:

– социально-экологическая эффективность инве-
стиций: получение различных сопутствующих соци-
альных и экологических положительных результа-
тов;

– экономическая устойчивость инвестиционных 
доходов: высокая вероятность получения положи-
тельных экономических результатов в долгосрочном 
периоде на макро- и микроуровнях;

– общественная безопасность инвестиционного 
проекта: приемлемый или допустимый уровень эко-
логических и социальных рисков. 

Из этого следует, что одной из важнейших состав-
ляющих социальной ответственности субъектов ин-
вестиционной деятельности является экологическая 
(социально-экологическая) ответственность. 

Возникновение экологической ответственности в 
деятельности предприятий обуславливается особен-
ностями современной институциональной среды, 
характеризующейся требованиями и ограничениями 
в отношении деятельности предприятий в связи с 
проблемами экологии. При этом экологическая от-
ветственность с одной стороны выражается в обязан-
ности уплаты экологических налогов и неналоговых 
платежей, с другой стороны – в возмещении нанесен-
ного ущерба.

Однако экологически ответственное поведение 
может быть обусловлено не только существующими 
институциональными ограничениями, но и созна-

тельным выбором экологической стратегии развития 
предприятия. 

Определим цели и содержание экологически-от-
ветственной деятельности предприятия:

– повышение промышленной и экологической без-
опасности опасных производственных объектов за 
счет обеспечения надежной и безаварийной работы 
технологического оборудования, внедрения эффектив-
ных методов технической диагностики оборудования;

– идентификация, оценка и снижение экологиче-
ских опасностей и рисков;

– повышение эффективности контроля соблюде-
ния требований промышленной и экологической без-
опасности;

– сокращение негативного воздействия на окру-
жающую среду за счет внедрения новых прогрес-
сивных технологий, оборудования, материалов и 
повышения уровня автоматизации управления тех-
нологическими процессами;

– компенсация вредного воздействия на окружа-
ющую среду, уменьшение которого в настоящее вре-
мя не возможно. 

– рациональное использование природных ресур-
сов и минимизация их потерь.

При отсутствии экологически-ответственного 
подхода субъектов инвестиций, как осознанной не-
обходимости устойчивого функционирования и про-
должения жизни настоящих и будущих поколений, 
существует вероятность усугубления деструктивного 
влияния реализации инвестиционных проектов на 
социоэкосистему и экономику, последствия которого 
приведут к трансформации вида экологической от-
ветственности как сознательного поведения к эколо-
гической ответственности как обязанности понести 
наказание. В результате нарушений и невыполне-
ния экологических обязательств возникает админи-
стративная ответственность инвестора как субъекта 
экономических отношений, которая носит ограни-
ченный характер (штрафные санкции выражаются в 
виде долей от суммы нарушений (ущерба)). 

Инвестиционные проекты, реализация которых 
сопровождается экологическими воздействиями и 
последствиями, должны быть обеспечены системой 
стратегического контроля и управления, сопрово-
ждающейся гибким реагированием на внешние воз-
мущения, возможностью изменения параметров 
проекта с целью адаптации проектного решения к 
меняющейся стратегии предприятия.

Реализация инвестиционных решений может со-
провождаться как разрушительными воздействиями 
на различные сферы жизнедеятельности, так и по-
ложительными влиянием на экосистему, обусловлен-
ными экологически ответственным поведением пред-
приятия, поэтому возникает необходимость учета 
этого обстоятельства в процессе контроллинга.

В целом, контроллинг экологически-ответ-
ственной деятельности промышленных предпри-
ятий при реализации инвестиционных проектов 
направлен на обеспечение удовлетворения эколо-
гических ожиданий всех заинтересованных сторон 
при ограниченности имеющихся ресурсов в рам-
ках существующей инвестиционной стратегии 
предприятия. 

Представим структуру системы контроллинга 
экологически-ответственной деятельности при реа-
лизации инвестиционного проекта (рис. 1):

Экологически-ответственный подход к управле-
нию инвестиционной деятельностью предприятия 
предполагает обеспечение экологической безопасно-
сти и экологической эффективности вложений. 
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Предлагаем авторские показатели в качестве 

ключевых индикаторов контроллинга экологиче-
ски-ответственной деятельности: уровень социаль-
но-экологической ответственности и степень соци-
ально-экологической деструктивности. Определение 
экологической ответственности инвестора основано 
на проведении оценки показателей экологического 
аспекта, отражающих направленность вложений в 
объекты инвестиционной деятельности. 

Оценка параметров, представленных в табл. 2 и 
табл. 3, производится на основе системы показателей 
с использованием актуальных критериев оптималь-
ности [6, 7, 8, 9]. 

Определим основные параметры оценки уровня 
социально-экологической ответственности субъектов 
инвестиционных отношений (табл. 2). 

Таблица 2 
Параметры оценки уровня экологической 

ответственности субъектов инвестиций

Наименование 
параметра Характеристика

Экологическая 
эффективность 
инвестиций

Получение экологического результата 
реализации проекта, характеризую-
щегося положительным эффектом во 
взаимодействии с окружающей средой. 
Отражает влияние последствий осу-
ществления проектов на экологию и 
условия жизнедеятельности общества 
как взаимосвязанные сферы

Устойчивость 
инвестиций 

Высокая вероятность получения поло-
жительных экологических результатов 
в долгосрочном периоде на макро- и 
микроуровнях при возможных измене-
ниях условий реализации проекта

Экологическая 
безопасность 
инвестиций

Обеспечение при реализации инвести-
ций состояния защищенности природы 
и жизненно важных интересов обще-
ства от реальных и потенциальных 
угроз, создаваемых антропогенным 
воздействием на окружающую природ-
ную среду

Источник: разработано авторами.

Параметры оценки степени деструктивности ин-
вестиционного воздействия представлены в табл. 3.

Таблица 3
Параметры оценки степени 

социально-экологической деструктивности 
инвестиционного воздействия

Наименование 
параметра Характеристика

Масштабность 
воздействия 
инвестиций (про-
странственная, 
временная)

Качественная или количественная ха-
рактеристика, отражает глобальность 
разрушения и охват разрушительного 
воздействия на сферы жизнедеятель-
ности

Интенсивность 
воздействия 
инвестиций

Качественная или количественная 
характеристика, выражающая меру 
силы разрушения, концентрацию раз-
рушительного воздействия на сферы 
жизнедеятельности

Компонентность 
воздействия 
инвестиций

Качественная или количественная 
характеристика, отражает направлен-
ность разрушения, структурное содер-
жание разрушительного воздействия 
на сферы жизнедеятельности

Источник: разработано авторами.

Авторами систематизированы используемые  
в экономической практике и предложены следую-
щие показатели, характеризующие степень соци-
ально-экологической ответственности инвестора 
[10, с. 270]:

Рис. 1. Структура системы контроллинга 
экологически-ответственной деятельности 

предприятия при реализации инвестиционного 
проекта

Источник: разработано авторами.

Контроллинг экологически-ответственной дея-
тельности при реализации проектных решений орга-
низуется в рамках общей системы конроллинга пред-
приятия и базируется на диагностике показателей, 
которые учитывают социальные и экологические эф-
фекты. Контроллинг показателей инвестиционного 
проекта осуществляют контроллеры, как работники 
выделенного отдела контроллинга, так и работники 
управленческих служб, выполняющие данные функ-
ции. Внешними субъектами взаимодействия высту-
пают органы контроля в области охраны окружаю-
щей среды и экологического регулирования. 

Действенность (эффективность) комплексной си-
стемы контроллинга экологически-ответственной 
деятельности промышленного предприятия харак-
теризуется через достижение запланированных ре-
зультатов, соблюдение установления лимитов, квот и 
отсутствие штрафных санкций за нарушение эколо-
гического законодательства.

Цели и задачи управления:
– обеспечение экологической безопасности и эф-

фективности инвестиций;
– ориентация систем мотивации и стимулирова-

ния инвесторов на достижение целей и принятие эко-
логически-ответственных решений.

Целями системы контроллинга экологически-от-
ветственной инвестиционной деятельности промыш-
ленных предприятий являются: 

– планирование, учет, анализ и контроль эко-
логически-ответственной деятельности промыш-
ленного предприятия для реализации экологиче-
ски-ответственных инвестиций и формирования его 
репутации как экологически-ответственного субъек-
та экономики; 

– привлечение дополнительных финансовых ис-
точников (бюджетные средства, иностранные инве-
стиции); 

– улучшение финансовых показателей предпри-
ятия, снижение потерь и оптимизация ресурсов по 
экологически-ответственной деятельности с учетом 
ошибок и отклонений прошлых периодов. 

Основными элементами контроллинга экологиче-
ски-ответственной деятельности при реализации ин-
вестиционных проектов определим:

– оценку уровня социально-экологической ответ-
ственности субъектов инвестиционных отношений;

– контроль и управление экологическими послед-
ствиями реализации инвестиций (могут носить поло-
жительный и деструктивный характер).
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1) в части устойчивости инвестиций: активность 
инвестора в области природоохранной деятельности, 
интенсивность природоохранной деятельности; 

2) в части безопасности инвестиций: уровень 
безопасности отходов производства; доля основных 
средств, обеспечивающих экологически чистый про-
изводственный процесс; доля материалов, представ-
ляющих собой переработанные или повторно исполь-
зуемые отходы; экологичность продукции;

3) в части эффективности инвестиций: уровень 
снижения вредных выбросов, сбросов к объему ин-
вестиций в природоохранные мероприятия; эластич-
ность величины дохода в зависимости от изменения 
расхода природных ресурсов по их видам, эластич-
ность уровня выбросов, сбросов в зависимости от 
изменения объемов инвестиций в природоохранные 
мероприятия; техническое сопровождение и финан-
совое поощрение инициатив по техническому усовер-
шенствованию производственного процесса и других 
инициатив по экономии энергии, применения энер-
гоэффективных материалов, возможность наращива-
ния использования вторичных природных ресурсов.

Авторами предлагается система показателей, ха-
рактеризующих степень деструктивного инвестици-
онного воздействия на экосистему:

1)  в части компонентности воздействия: нали-
чие антропогеннного воздействия опасного характера 
на компоненты окружающей среды; устойчивость и 
чувствительность компонентов экосистемы; воздей-
ствие на генезис редких видов флоры и фауны, на-
ходящиеся под угрозой уничтожения исчерпаемых, 
невозобновляемых природных ресурсов;

2)  в части интенсивности воздействия: посту-
пление высоко опасных выбросов, сбросов, отходов 
в единицу времени, их концентрация; чувствитель-
ность эмиссий вредных веществ в атмосферу от роста 
объемов производства продукции; скорость истоще-
ния природных ресурсов; уровень допустимости фи-
зических воздействий;

3)  в части масштабности воздействия: нали-
чие трансграничного или внутри государственного 
воздействия; наличие видов производства, сопро-
вождающихся высокими экологическими риска-
ми; наличие риска усиления глобальных экологи-
ческих катастроф; периодичность воздействия во 
времени; отношение объемов эмиссии опасных ве-
ществ (использования редких природных ресурсов) 
на рубль произведенной продукции в натуральном 
выражении.

При расчете количественных показателей базой 
сравнения выступают среднеотраслевые и норма-
тивные значения показателя, при привлечении ино-
странных инвестиций, выходе на международный 
рынок – европейские стандарты, нормативы ООН по 
окружающей среде, для показателей, рассчитывае-
мых как среднегодовой темп роста, базой сравнения 
является 1.

Контроллинг может проводиться как независи-
мыми квалифицированными экспертами, так и воз-
лагаться на внешнего эксперта – представителя госу-
дарственных органов охраны природы. 

Результаты оценки показателей сводятся в ма-
трицы, которые соответственно отражают уровень 
социально-экологической ответственности субъектов 
инвестиционных отношений (табл. 4) и степень де-
структивновного воздействия инвестиций на экоси-
стему (табл. 5).

На основе результатов оценки предложенных по-
казателей определяется уровень экологической от-
ветственности инвесторов: 

высокий уровень – указывает на экологическую 
ответственность участников инвестиционной дея-
тельности, участие в решении экологических задач и 
улучшении природной среды, соблюдение экологиче-
ских норм и т.п.; 

средний уровень – риски негативного воздействия 
реализации проекта возможны, но способны опера-
тивно быть взятыми под контроль, вложение капита-
ла носит традиционный характер, воздействия носят 
локальный характер; 

низкий уровень – ущерб от реализации инвести-
ционного проекта превышает запланированный эко-
логический эффекты.

Обеспечивая всесторонний анализ влияния инве-
стиций на экологическую сферу, расчет представлен-
ных показателей является информационной базой кон-
троллинга. Данная информация может служить для 
обоснования применения стимулирующих мер и госу-
дарственной поддержки инвестиционных проектов. 

Таблица 4
Матрица оценки уровня  

социально-экологической ответственности 
субъектов инвестиционных отношений

Параметр / 
баллы 0-3 4-6 7-9 Характеристика 

параметра

безопасность защищенность

эффективность результатив-
ность

устойчивость стабильность

Итого общая 
сумма баллов

1-6 7-14 15-19
Х

Уровень со-
циально-эко-
логической 
ответствен-
ности

низ-
кий

сред-
ний

высо-
кий Х

Источник: разработано авторами.

Таблица 5
Матрица оценки степени деструктивного
воздействия инвестиций на экосистему

Параметр /
баллы 0-6 7-14 15-20 Характеристика 

параметра

масштабность Глобальность
воздействия

компонент-
ность

Структурность 
воздействия

интенсивность Сила воздействия

Итого общая 
сумма баллов

1-21 22-42 43-59
х

Степень де-
структивного 
воздействия

низ-
кая

сред-
няя

высо-
кая х

Источник: разработано авторами.

Характеристика степени экологической деструк-
тивности инвестиций:

низкая степень – характеризуется низкими эко-
логическими рисками по проекту, низкой террито-
риальной распространенностью и временной протя-
женностью, незначительной проникновенностью в 
структуру экосистемы и низкой силой деструктивно-
го воздействия. Влияние инвестиций на функциони-
рование и развитие экосистемы несущественное.

средняя степень – характеризуется приемлемыми 
экологическими рисками по проекту, ограниченной 
пространственной распространенностью и временной 
протяженностью, управляемой проникновенностью 
в структуру экосистем и допустимой силой деструк-
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тивного воздействия. Влияние инвестиций на функ-
ционирование и развитие экосистемы существенное.

высокая степень – характеризуется высокими 
экологическими рисками по проекту, высокой про-
странственной распространенностью и длительной 
временной протяженностью, значительной, зачастую 
неуправляемой проникновенностью в структуру эко-
систем и высокой силой деструктивного воздействия. 
Влияние инвестиций на функционирование и раз-
витие экосистемы значительное, существует риск 
экологических катастроф. Необходимо проведение 
дополнительной экологической экспертизы уполно-
моченными органами, экологического аудита.

Предложенная система контроллинга позволяет 
выявить инвестиционные проекты, несущие соци-
ально-деструктивные изменения в экосистеме. 

Такие сведения имеют высокую значимость для 
внешних и внутренних пользователей, могут рас-
сматриваться уполномоченными органами в каче-
стве основных критериев оценки инвестиционных 
проектов для минимизации рисков деструктивных 
последствий и применения мер по их компенсации 
на прединвестиционной стадии при осуществлении 
согласования и утверждения инвестиционных про-
ектов. 

Пользователями результатов реализации предло-
женной системы конроллинга экологически-ответ-
ственной деятельности являются заинтересованные 
внешние и внутренние субъекты инвестиционных 
отношений: 

Инвесторы: сведения для определения возмож-
ности реализация социально-ответственного подхода 
при инвестировании, путем минимизации потенци-
ального риска нанесения ущерба экологии и соци-
уму;

Кредиторы: сведения о возможностях получения 
государственной поддержки проекта в связи с соци-
альной и (или) экологической значимостью результа-
тов его реализации;

Собственники предприятия: сведения о резуль-
тативности инвестиционной деятельности предпри-
ятия в разрезе экономической, социальной и эколо-
гической сфер с учетом временного фактора;

Государство, общественность: сведения для 
определения социальной и экологической значимо-
сти результатов реализации инвестиционного про-
екта; для определения необходимости компенсации 
социально-экологических потерь региона и страны в 
целом при реализации проекта;

Менеджеры: сведения для оценки социально-
экологического эффекта и экологических рисков 
инвестиционных проектов; для обоснования вы-
бора технологий, технического оснащения, приме-
няемых в рамках инвестиционных проектов, и их 
инновационности; для повышения обоснованности 
решения о целесообразности реализации инвести-
ционного проекта;

Покупатели, заказчики и поставщики инвести-
ционного продукта: сведения для оценки экологиче-
ской позиции предприятия;

Работники предприятия: сведения о возможно-
сти и способности предоставления социальной защи-
ты и социальных гарантий.

Выводы из проведенного исследования. Наряду с 
деструктивным воздействием реализация проектных 
решений может нести социально и экологически зна-
чимые эффекты, снижающие или отчасти компен-
сирующие негативное влияние такого воздействия и 
отражающие определенный уровень социальной от-
ветственности субъектов инвестиционных отношений. 

Субъекты инвестиционной деятельности вы-
ступают неотъемлемой частью экономических от-
ношений, от которых ожидают не только высоких 
экономических результатов, но и существенных 
достижений в общественной жизни населения. Это 
обуславливает важность развития экологической 
культуры и необходимости усиления значения до-
бровольной осознанной экологической ответствен-
ности бизнеса.

Вопросы информационно-аналитической под-
держки реализации инвестиционных решений, со-
провождающихся экологическими последствиями, 
являются предметной областью стратегического кон-
троллинга, и должны учитывать не только потенци-
альные выгоды, но и текущие и будущие обремене-
ния, возникающие при деструктивном воздействии 
инвестиций на окружающую среду. Эффективно дей-
ствующая система контроллинга экологически-от-
ветственной деятельности при реализации инвести-
ционных проектов позволит:

– обеспечить экологическую безопасность и эф-
фективность вложений;

– обеспечить соблюдение требований экологиче-
ского законодательства;

– стимулировать сохранение и рациональное ис-
пользования природных ресурсов;

– снизить экологические риски и предотвратить 
разрушительные последствия для окружающей сре-
ды, которые затрагивают интересы настоящего и бу-
дущих поколений;

– повысить эффективность государственного эко-
логического контроля деятельности предприятий.
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Статья посвящена исследованию рынка электроэнергии в Украине. Исследован процесс становления электроэнергетического 
рынка, основные принципы формирования по правовому обеспечению деятельности рынка. Продемонстрировано основную мо-
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Стаття присвячена дослідженню ринку електроенергії в Україні. Досліджено процес становлення електроенергетичного рин-

ку, основні засади формування щодо правового забезпечення діяльності ринку. Продемонстровано основну модель оптового 
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principles of the formation on the legal support of the market. Is demonstrated basic model of the wholesale electricity market and 
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Постановка проблемы. Энергетика Украины яв-
ляется основой развития отраслей экономики страны 
путем обеспечения их надежного, качественного и 
безопасного электро- и теплоснабжения. Стратеги-
ческими целями развития топливно-энергетического 
комплекса страны должен стать его экономическая 
эффективность на основе внедрения новейших тех-
нологий производства, передачи и поставки энерго-
ресурсов для обеспечения конкурентоспособности от-
ечественной продукции на мировых рынках.

Наряду с этим использование энергетических ре-
сурсов в энергетике Украины остается низкой в срав-
нении со странами-членами Европейского Союза. 
Основные проблемы экономики и топливно-энерге-
тического комплекса и пути их решения определе-
ны в Энергетический стратегии на период до 2030 
года. Одним из основных пунктов стратегии явля-
ется пересмотр законодательства в сфере энергетики 
для конвергенции Украины с европейской энерго-
системой, который должен базироваться на нормах 
энергетического законодательства ЕС.

В процессе реформирования рынка электроэнер-
гии сделаны действенные первые шаги, но, учиты-
вая необходимое изменение действующего законо-
дательства в соответствии с требованиями ЕС, их 
реализация осложняется внутренними проблемами, 
в частности из-за отсутствия четкого механизма 
распределения электроэнергии между участниками 
рынка, механизма формирования цены на энергоре-
сурсы и т. д.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам функционирования энергетического рынка 
и реформирования рынка электроэнергии посвяще-
ны работы многих ученых, в частности О. Амоши, 
В. Бабич, В. Беседина, С. Випанасенка, Л. Ворохова, 
Ю. Гончарова, С. Денисюк, М. Дудченка, О. Кири-
ленка, Б. Стогния, В. Столярова, А. Шидловського, 

А. Шевцова и других ведущих ученых. Но вопросу 
учета особенностей формирования и выполнения в 
полной мере требованиям ЕС по созданию единого 
рынка электроэнергии уделено мало внимания.

Постановка задачи. На основании изложенного 
материала можно сформулировать задачу исследо-
вания, которая заключается в анализе современного 
состояния рынка электроэнергии в Украине и выяв-
лении основ для формирования нового рынка элек-
троэнергии с учетом опыта зарубежных стран.

Изложение основного материала исследования. 
Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) – одна 
из самых мощных энергетических объединений Евро-
пы. На протяжении длительного времени ОЭС была 
составной частью Единой энергосистемы бывшего 
СССР в условиях параллельной работы с энергоси-
стемами стран Центральной и Восточной Европы.

С первых лет независимости Украины при зна-
чительном спаде в экономике и промышленности 
Объединенная энергетическая система обеспечивает 
надежное энергоснабжение экономики и населения 
страны.

Первым шагом рыночного реформирования энер-
гетики страны стал Указ Президента Украины от 21 
мая 1994 года № 244 «О мероприятиях по рыноч-
ным преобразованиям в области электроэнергетики 
Украины», в котором предполагалось создание пред-
посылок для замены административной системы 
управления в электроэнергетике системой рыночных 
отношений при производстве и снабжении электро-
энергией потребителей.

Реформирование энергетики Украины началось 
на выполнение Указа Президента Украины от 4 апре-
ля 1995 года № 282 «О структурной перестройке в 
электроэнергетическом комплексе Украины» путем 
разделения функций вертикально-интегрированных 
энергетических объединений на отдельные предпри-
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ятия по производству, передаче, распределению и 
снабжению электроэнергией. В результате были соз-
даны основы конкурентной среды в производстве и 
снабжении электроэнергией при сохранении Объеди-
ненной энергосистемы Украины.

В ноябре 1996 года первые 55 членов созданного 
оптового рынка электрической энергии (ОРЭ) подпи-
сали Договор между членами ОРЭ Украины. В 1998 
году в соответствии с решением Совета ОРЭ в составе 
НЭК «Укрэнерго» создано специальное обособлен-
ное подразделение «Энергоринок», которое с 1 июля 
2000 года было выведено из состава НЭК «Укрэнер-
го» и преобразовано в государственное предприятие 
«Энергоринок».

Оптовый рынок электрической энергии в Украине 
создан на основе мирового опыта и непосредственном 
участии Минтопэнерго, Минэкономики и НКРЭ. Кон-
куренция между производителями и между постав-
щиками электрической энергии с целью обеспечения 
потребителей электрической энергией по минималь-
но возможной цене стало одним из главных условий 
развития рыночных отношений в энергетике.

Правовые и организационные основы действую-
щей модели ОРЭ определены Законом Украины «Об 
электроэнергетике», которым, в частности, установ-
лено, что покупка электрической энергии, произ-
веденной на электростанциях, мощность или объем 
отпуска которых большие за предельные показатели, 
а также на ветровых электростанциях независимо от 
величины установленной мощности или объемов от-
пуска электрической энергии и теплоцентралях, вся 
ее оптовая продажа осуществляется лишь на Опто-
вом рынке электрической энергии Украины с рас-
четами за купленную электроэнергию в денежной 
форме через внедренный механизм текущих счетов 
Основой деятельности ОРЭ является Договор между 
его членами (Договор), которым определяется цель, 
условия деятельности, права, обязанности и ответ-
ственность его участников и инфраструктура ОРЭ. 
Экономические и финансовые механизмы функцио-
нирования ОРЭ регулируются Правилами Оптового 
рынка электрической энергии и Инструкцией о по-
рядке использования средств в ОРЭ.

Сторонами Договора являются производители 
электрической энергии, поставщики электрической 
энергии по регулированному тарифу, поставщики 
электрической энергии по неурегулированному та-
рифу (независимые поставщики электрической энер-
гии), оптовый поставщик электрической энергии 
(«Энергорынок»), предприятие, которое осущест-
вляет централизованное диспетчерское управление 
Объединенной энергетической системой Украины и 
передачу электрической энергии магистральными и 
межгосударственными электрическими сетями (НЭК 
«Укрэнерго»). Все указанные субъекты ОРЭ действу-
ют на основании лицензии НКРЭ на право осущест-
вления соответствующего вида деятельности.

Законодательно определенными основами функ-
ционирования «Энергорынка» являются равноправ-
ный доступ к ОРЭ и услугам электросетей всех субъ-
ектов хозяйственной деятельности по производству 
и снабжению электроэнергией, покупка и продажа 
электроэнергии по установленным ценам согласно 
Правилам рынка.

Отношения на ОРЭ и деятельность его субъектов 
регулируются актами Правительства Украины и На-
циональной комиссии регулировании электроэнерге-
тики Украины. Участники ОРЭ имеют право заклю-
чать договора на покупку и продажу электроэнергии 
с оптовым поставщиком.

Совет ОРЭ является органом, который представ-
ляет интересы участников ОРЭ. оказывает содействие 
функционированию Энергорынка и надежной работе 
ОЭС Украины. Функции Совета ОРЭ предусмотрены 
Договором. Совет ОРЭ рассматривает и принимает 
решения по актуальным вопросам, требующим не-
отложного согласования. В своей работе Совет ОРЭ 
руководствуется положениями Закона Украины «Об 
электроэнергетике» и Договором между членами оп-
тового рынка электрической энергии Украины.

Политику ценообразования в электроэнергетике 
обеспечивает Национальная комиссия регулирова-
ния электроэнергетики Украины (НКРЭ) в соответ-
ствии с Указами Президента Украины от 14.03.95 
№ 213 и от 21.04.98 № 335. Ценовая и тарифная 
политика НКРЭ базируется на общих принципах, 
которые определены Законом Украины «Об электро-
энергетике». Формирование оптовой рыночной цены; 
на электроэнергию осуществляется на оптовом рын-
ке согласно Договору между членами оптового рынка 
электрической энергии Украины.

Кризисные явления в экономике страны в конце 
90-х годов XX века (спад промышленного производ-
ства, бартеризация экономики) породили кризис не-
платежей, привели к неоправданному кредитованию 
предприятиями ТЭК других отраслей экономики, что 
отрицательно влияло на финансовое состояние энер-
гетики. До 2000 года на ОРЭ широко применялись 
неденежные формы расчетов за купленную электро-
энергию (векселя, договора передачи права востребо-
вания долга, договора поруки, переводные доверен-
ности и прочие).

С принятием у 2000 г. Верховной Радой Украи-
ны Программы деятельности Правительства и Закона 
Украины «О внесении изменений в Закон Украины 
«Об электроэнергетике» был законодательно закре-
плён специальный режим расчетов за потребленную 
электроэнергию исключительно денежными средства-
ми, а также введены такие понятия как «оптовый по-
ставщик электрической энергии, «распределительный 
счет», «алгоритм оптового рынка электрической энер-
гии Украины». В результате значительный рост опла-
ты за электроэнергию положительно сказался на фи-
нансовом состоянии электроэнергетической отрасли. 
За второе полугодие 2000 года на распределительный 
счет ГП «Энергорынок» поступило в денежной форме 
в четыре раза больше средств, чем за весь 1999 год.

К проблемам ОРЭ нужно отнести неполные, в 
ряде случаев и по отдельным потребителям, расчеты 
за электроэнергию и, как следствие, необходимость 
коррекции алгоритма распределения средств на ОРЭ, 
значительные объемы перекрестного субсидирова-
ния, несовершенство и неполнота коммерческого уче-
та электроэнергии, недостаточность средств для вво-
да новых мощностей и модернизации оборудования 
электростанций, несовершенство законодательства.

Объемы купли на ОРЭ электроэнергии для ее 
дальнейшего экспорта значительно возросли на про-
тяжении последних лет, в частности странам Евро-
пейского Союза, благодаря обеспечению стабильной 
параллельной работы южной части западной энерго-
системы (так называемый «Бурштынский Остров») с 
объединенной европейской энергосистемой UCTE.

Оптовый рынок электрической энергии считается 
наиболее развитым сравнительно с другими энерге-
тическими рынками Украины. За годы функциони-
рования действующей модели ОРЭ внедрены основы 
конкуренции в производстве и снабжении электро-
энергией, сохранена Объединенная энергосистема 
Украины, обеспечено функционирование сбаланси-
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рованного за мощностью почасового рынка электро-
энергии, создана эффективная система ценообразо-
вания и расчетов за приобретенную электроэнергию.

Оптовая рыночная цена (цена продажи электро-
энергии на ОРЭ), согласно Закону Украины «Об 
электроэнергетике» и Правил ОРЭ, определяется 
как средневзвешенная величина стоимости электри-
ческой энергии тепловых, атомных электростанций, 
гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей и сто-
имости электрической энергии других субъектов хо-
зяйственной деятельности, которые продают элек-
трическую энергию в ОРЭ.

В работе действующего ОРЭ определился ряд про-
блем, которые сдерживают его дальнейшее развитие 
и более эффективное функционирование: незавершен-
ность реализации долговых обязательств прошлых лет 
за потребленные энергоносители, отсутствие рынка си-
стемных услуг (резерва мощностей, регулирование ча-
стоты и напряжения) и эффективных механизмов стра-
хования финансовых и платежных рисков и другие.

Дальнейшее усовершенствование действующей 
модели оптового и розничного рынков электрической 
энергии предполагается проводить с учетом мирово-
го опыта функционирования энергорынков и, пре-
жде всего, перспектив развития Европейского рынка 
электрической энергии, определенных соответствую-
щими Директивами Европейского Союза. 

Важным шагом в реформировании электроэнерге-
тической отрасли стала разработанная по инициативе 
НКРЭ, международных финансовых организаций и 
одобренная правительством Концепция функциони-
рования и развития Оптового рынка электрической 
энергии Украины. Согласно Концепции развитие 
действующего ОРЭ и внедрение полномасштабного 
конкурентного рынка прямых двусторонних догово-
ров на куплю электрической энергии и балансиру-
ющего рынка планируется осуществлять поэтапно, 
постепенно вводя принцип либерализации отноше-
ний между производителями электрической энергии, 
электропоставщиками и потребителями.

Внедрение Перспективной модели конкурентного 
Оптового рынка электроэнергии Украины будет осу-
ществляться по мере:

• достижения полной текущей оплаты электри-
ческой энергии, решения проблемы накопленных за 
прошлые годы долгов и ценовых дисбалансов, ликви-
дации перекрестного субсидирования и отмены льгот 
отдельным категориям промышленных потребите-
лей, технического переоснащения систем коммерче-
ского учета и информационного обмена;

• подготовки и внедрения законодательной базы, 
создания инфраструктуры нового ОРЭ.

Консультативный консорциум в составе компа-
ний КЕМА (Нидерланды), ЕСА (Великобритания), 
Norton Rose (Великобритания), Mycroft (Голландия), 
DIW (Германия), «Трансенергоконсалтинг» (Украи-
на), работающих в рамках кредита Мирового банка, 
подготовил предложения относительно функциони-
рования будущего Оптового рынка электроэнергии. 
Определена структура новой модели рынка, принци-
пы и правила его функционирования, разработаны 
проекты технических кодексов.

В результате реформирования украинский ОРЭ 
должен стать подобным рынкам электроэнергии 
большинства европейских стран, таких как Герма-
ния, Великобритания, страны Скандинавии (Nord 
Pool) и другие.

Модель реформированного рынка предусматри-
вает создание новых организационных элементов: 
рынок двусторонних договоров купли-продажи элек-

трической энергии (РДД), балансирующий рынок 
(БР), биржа электроэнергии, рынок вспомогатель-
ных услуг.

При новой модели существенно изменяются взаи-
моотношения субъектов рынка, их функции и ответ-
ственность. Основные объемы электроэнергии будут 
реализовываться по двусторонним договорам. Цена 
электроэнергии будет определяться согласно догово-
ренности сторон. При этом производители и постав-
щики электроэнергии могут выступать как продав-
цами, так и покупателями, продажа электроэнергии 
будет проводиться в обоих направлениях. В отличие 
от существующей модели, продавцом электрической 
энергии будет не отдельный энергоблок, а генериру-
ющая компания, как юридическое лицо.

На первом этапе на рынке двусторонних догово-
ров предполагается устанавливать квоты:

• для генерирующих компаний ТЭС, НАЭК 
«Энергоатом» и ТЭЦ, которые на сегодня работа-
ют по ценовым заявкам (АЭК «Киевэнерго» и ОАТ 
«Харьковская ТЭЦ-5»);

• для других ТЭЦ – при условии внесения в 
правила ОРЭ изменений относительно применения 
штрафных санкций за небаланс и нарушение графи-
ка продажи электроэнергии в пул;

• для ГЭС (ОАО «Укргидроэнерго») – в конце 
первого этапа.

Ограничение в РДД сверхприбылей «дешевых 
производителей» (АЭС и ГЭС) предполагается уста-
новить следующим путем: при закупке «дешевой» 
электроэнергии обязательным условием определя-
ется закупка соответствующей её части (до 50%) у 
«дорогих» производителей (ТЭЦ и генерирующих 
компаний ТЭС).

Балансирующий рынок предполагается организо-
вать на базе НЭК «Укрэнерго». ГП «Энергорынок» 
будет выполнять функции энергобиржи и распоряди-
теля расчетов.

В условиях новой модели состоится переход к 
индивидуальному составлению графиков нагрузки 
энергоблоков каждой компанией самостоятельно. 
Оператор системы будет отвечать за формирование 
общесистемного графика нагрузки. Урегулирование 
небалансов будет осуществляться через Балансирую-
щий рынок.

Системный оператор продолжит выполнять функ-
ции оперативно-диспетчерского управления ОЭС 
Украины и предоставление услуг по поддержанию 
резерва мощности, регулированию частоты и напря-
жения, восстановлению нормального режима работы 
энергосистемы после аварии.

Еще одним нововведением станет создание Бир-
жи электрической энергии, которая будет работать 
по принципу «день вперед», где участники рынка 
смогут покупать или продавать электроэнергию для 
минимизации рисков возникновения небалансов. 
Энергобиржа является организованным рынком кра-
ткосрочных договоров. Биржа устанавливает единую 
индикативную рыночную цену, которая определяет-
ся соотношением спроса и предложения. В отличие 
от двусторонних договоров процедура ценообразова-
ния на бирже открыта для всех участников рынка.

Модель ДДБР предусматривает увеличение видов 
расчетов между субъектами – за электроэнергию, не-
балансы, вспомогательные услуги. Это значительно 
усложняет процесс расчетов и вызывает необходи-
мость создания для этого отдельной структуры – Рас-
порядителя расчетов. Предполагается, что эту роль 
будет выполнять ГП «Энергорынок» после соответ-
ствующей реорганизации.
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Украины усложняется рядом факторов. Это неза-
конченность приватизации в отрасли, многомилли-
ардные долги энергокомпаний, перекрестное субси-
дирование а также отсутствие полноценного рынка 
топлива.

Выводы из проведенного исследования. Одной из 
важнейших проблем, подлежащих решению до нача-
ла реформирования рынка, должна быть ликвидация 
льготных тарифов для отдельных категорий потреби-
телей и отмена единых розничных тарифов. Исходя 
из этого потребуется коррекция сроков внедрения 
этапов реформирования действующего ОРЕ.

Для внедрения новой модели необходимо приня-
тие Закона Украины «Об основах функционирования 
рынка электрической энергии Украины» и внесение 
изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике».

Учитывая возможные отрицательные последствия 
для экономики и электроэнергетики Украины пред-
полагаемого дерегулирования рынка электроэнер-
гии, которые имели место в ряде зарубежных стран, 
до начала реформирования действующего ОРЕ в ус-
ловиях мирового финансово-экономического кризиса 
необходимо всесторонне проанализировать возмож-
ные риски как для электроэнергетики, так и эконо-
мики страны.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто основні проблеми розвитку зернового ринку. Проаналізовані об’єми експорту зерна основними країнами-імпорте-
рами та експорт зерна з України. Запропоновані шляхи забезпечення конкурентоспроможності зерна.
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Рудая О.Л. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены основные проблемы развития зернового рынка. Проанализированы объемы экспорта зерновых основными 

странами-импортерами и экспорт зерна из Украины. Предложены пути обеспечения конкурентоспособности зерна.
Ключевые слова: рынок зерна, глобализация, экспорт, импорт, внешне-экономическая политика, конкурентоспособность.
 
Ruda O.L. PROGRESS OF MARKET OF GRAIN TRENDS ARE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF ECONOMY
The basic problems of grain-growing market development are considered. Аnalysed volumes of export of grain by basic countries-

importers and export of grain from Ukraine. Offer ways of providing of competitiveness of grain. 
Keywords: market of grain, globalization, export, import, outwardly-economic politics, competitiveness.

Постановка проблеми. Аграрний сектор економі-
ки України займає провідне місце серед галузей на-
родного господарства, а галузь виробництва зерна є 
галуззю стратегічного та експортно-орієнтовного зна-
чення. Проте, трансформаційні процеси в аграрній 
сфері суттєво вплинули на механізм формування та 
використання зернових ресурсів України як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
во-теоретичні та практичні аспекти розвитку вироб-
ництва та експорту в зерновому господарстві відо-
бражені в працях таких авторів: В. Г. Андрійчук,  
В. І. Бойко, М. Я. Дем’яненко, С. М. Кваша,  
М. І. Кісіль, І. І. Лукінов, В. Я. Месель-Веселяк,  
П. Т. Саблук, Л. М. Худолій, О. М. Шпичак та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
явлення тенденцій зернового ринку в умовах глобалі-

зації економіки та дослідження зв’язків між різними 
країнами з питань експорту зерна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша 
країна стала на поріг глобалізаційних процесів, які 
проявляються у поглибленій взаємодії національних 
економік різних країн. Співробітництво у глобальному 
розумінні відкриває великі можливості для реалізації 
потенціалу аграрного сектора національної економіки 
та ставить перед нею нові виклики. Спостерігаються 
не лише посилення глобалізаційних процесів, але й 
посилення глобальних економічних тенденцій. Мова 
йде не лише про вплив світового аграрного ринку на 
сільське господарство України, але і про формування 
консолідованих тенденцій на різних світових товар-
них і фондових ринках. З вступом у СОТ перед держа-
вою постало завдання активізації трансформаційних 
зрушень в галузях аграрної економіки. Саме завдяки 
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членству в СОТ Україна зможе перейняти досвід та 
практику багатьох європейських країн щодо ефектив-
ного прикордонного співробітництва в різних галузях 
економіки, захисту внутрішнього ринку та вітчизня-
них товаровиробників від недобросовісної конкуренції 
з боку іноземних постачальників.

Сьогодні практично всі країни світу постали пе-
ред серйозним викликом: як уникнути економічного 
спаду й зберегти активний темп розвитку в умовах 
нестабільності на фінансових і продовольчих рин-
ках. За даними продовольчої комісії Організації 
Об’єднаних Націй (ФАО) за останні 50 років світо-
ві ціни на основні продукти харчування досягли ви-
нятково високого рівня, причому за 2010-2011 роки 
зростання цін на продовольчі товари було особливо 
стрімким. З одного боку, це стимул для розвитку 
аграрного сектора, з іншого – серйозний виклик.

Разом з підвищенням цін на світовому і україн-
ському ринку зазначені тенденції не зумовили адек-
ватне підвищення прибутковості господарювання. 
Отже, за рахунок підвищення цін на зернову про-
дукцію, що зумовлено, перш за все, наслідками про-
довольчої кризи, їх рівень не дав змоги в повній мірі 
компенсувати витрати на виробництво та одержати 
відповідний прибуток.

Свого часу Кабінетом Міністрів України була при-
йнята постанова «Про заходи щодо запобігання не-
гативних наслідків для агропромислового комплек-
су зумовлених міжнародною фінансовою кризою», в 
якій передбачені заходи, направлені на збалансовані 
підходи, зокрема впровадження сучасних техноло-
гій, дотримання науково обґрунтованих сівозмін, ди-
версифікація та технологічне переоснащення на базі 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку з метою 
підвищення конкурентноздатності продукції [4].

Зазначений нормативний документ відіграв пози-
тивну роль, сприяв активізації зовнішньої торгівлі. 
В цілому можна вважати, що зняття обмежень на 
експорт зерна мало прямий вплив на його зростання.

Отже, українські виробники зерна мають достат-
ній запас цінової конкурентноздатності на світовому 
ринку, а вступ до СОТ покращив можливості експор-
ту, що дозволило експортерам суттєво наростити об-
сяги експорту даної продукції.

Разом з тим слід усвідомлювати, що у випадку 
певних кліматичних катаклізмів українська еконо-

міка буде змушена оперативно адаптуватися до будь-
якої ситуації.

Єдиний надійний шлях протистояти таким ката-
клізмам у майбутньому – це закласти основу для орі-
єнтованого на експорт сільського господарства, яке 
має бути здатним стабільно виробляти чистий продо-
вольчий надлишок у наступні роки та десятиріччя. 
Водночас не слід зневажати і нехтувати поступовою 
розбудовою і розвитком внутрішнього ринку пере-
роблення зернової продукції. Україна має стати не 
стільки на шлях сировинного забезпечення світу зер-
ном, скільки спробувати поступово вийти на позиції 
провідних експортерів готових продуктів переробки 
зерна.

Єдиною перспективою збільшення конкуренто-
спроможності виробництва є застосування націо-
нальними виробниками продукції високоефективних 
та передових технологій. Саме це надасть їм перспек-
тиву в умовах конкурентної боротьби здійснювати ді-
яльність на національному та міжнародному ринках.

Ринок зерна як внутрішній, так і зовнішній, і 
суміжні з ним ринки були і залишаються одними 
із найважливіших ринків держави. Важливість їх 
нормального функціонування особливо посилюється 
зараз, коли вітчизняна агропромислова галузь стає 
одним із вирішальних інструментів не тільки у подо-
ланні кризових явищ в економіці, а й стратегічною 
ланкою гідної участі України у світовій економічній 
конкуренції [5, с. 175].

Зміни зовнішньоекономічної політики України 
в напрямі до більш тісної економічної інтеграції з 
країнами ЄС, вступ до СОТ та інші зовнішні та вну-
трішні чинники обумовили останнім часом розвиток 
торгівлі у всіх сферах виробництва товарів і послуг. 
Як свідчать статистичні дані загальний обсяг торгів-
лі України в період 2006-2010 рр. в середньому склав 
123,7 млрд. дол. США, з яких на експорт припадало 
47,7%. За період з 2006 р. по 2010 р. обсяг експорт-
них операцій зріс на 37,7%.

Аналіз товарної структури експорту показує, що 
в структурі торгівлі товарна продукція у 2010 р. ста-
новила 90,6%, а вся продукція АПК – 15,7 млрд. 
дол. США, що становить 14,0%. Її товарна структура 
представлена в табл. 1.

Згідно з наведеними даними, найбільша частка 
аграрної продукції у структурі належить ІІ товарній 

Таблиця 1
Товарна структура експорту продукції АПК України, млн дол. США

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Продукція АПК 4712,6 6287,0 10837,6 9514,9 9936,0 13740,7

I. Живi тварини; продукти тваринного похо-
дження 396,5 747,2 796,3 596,0 771,4 936,6

II. Продукти рослинного походження 1950,5  1726,5  5577,4 5034,9 3976,2 5532,1

 07 овочі, коренеплоди 86,7 70,7 81,9 159,4 119,2 132,9

 08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi 151,6 141,5 172,0 176,5 208,8 217,3

 09 кава, чай, прянощі 3,9 5,0 7,1 7,4 9,9 14,0

 10 зерновi культури 1353,7 763,7 3703,8 3556,2 2467,1 3617,2

 11 продукцiя борошно-мельно-круп’яної про-
мис-ловості 36,3 73,7 180,3 89,7 80,8 111,2

 12 насiння і плоди олійних рослин 314,3 666,8 1426,2 1040,4 1085,7 1434,8

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного 
походження  971,4 1718,0 1945,7 1796,0 2617,3 3396,4

IV. Готові харчові продукти 1394,2 2095,3 2518,2 2088,0 2571,1 2939,0

Джерело: дані Держкомстату України
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групі експорту – 5532,1 млн. дол. США, або 40,3%. 
На зернові культури в цій групі припадає 65,4%. У 
2011 р. експорт зерна порівняно з попереднім роком 
склав 3617,2 млн. дол. США, або зріс у 1,5 рази, а 
порівняно до 20009 р. – на 2,0%. Водночас частка 
зерна у загальному обсязі реалізованої агропродукції 
склала у 2011 р. склала 26,3%.

Отже, зміцнення торгівлі України на міжнарод-
ному ринку в значній мірі залежить від формування 
експортного потенціалу.

Що стосується експорту зерна з України, то їх по-
казники наведені у таблиці 2.

Отже, підрахунки показують, що за три роки 
Україна експортувала 55,8 млн. т зерна, в якому 
частка пшениці складала 38,2%, ячменю – 28,7% 
і кукурудзи – 25,2% на решту культур припадає 
близько 8,0% всього експорту. Вартість всього реалі-
зованого за цей період зерна склала 9727,6 млн. дол. 
США, або по 174,4 дол. за 1 т. Одразу зазначимо, 
що близькими до вищевказаних середньорічних були 
показники 2011 року – 14149, 3 тис. т. Проте, ціно-
ва кон’юнктура була значно кращою. За реалізоване 
зерно зернотрейдери отримали 3617,2 млн. дол., або 
по 255,6 дол./т.

Торговельні зв’язки, пов’язані з наявністю зна-
чних експортних ресурсів зерна, зумовили широку 
географію експорту (понад 100 країн світу). Проте, 
переважна частина зерна традиційно експортуєть-
ся у країни Азії – 59,7%, Африки – 33,1% і Євро-
пи – 5,6%.

Разом з тим аналіз показує, що основні обсяги 
експорту за їх вартісним показником припадають на 
15 країн світу – 88,7%. Серед них Єгипет – 15,5%, Іс-
панія – 14,5%, Саудівська Аравія – 13,0%, Ізраїль –  
5,1% та ін. (рис. 1).
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Рис. 1. Показники обсягу експорту зерна основними 
країнами-імпортерами за 2011 р., млн дол. США

Окремо зазначимо, що Україна все в більшій мірі 
виходить на зерновий ринок країн ЄС. Підрахунки 
показали, що за останні три роки (2009-2011 рр.) 

в країни ЄС було експортовано 8248,6 тис. т, або 
15,2%, в тому числі в Іспанію – 4589,3 тис. т, або 
8,5% всього експорту України. До числа інших країн 
відносяться також Португалія, Італія, Нідерланди.

Слід підкреслити, що порівняно з країнами ЄС 
країни СНД значно поступаються обсягами закупок 
зерна в Україні. Зокрема, загальний його 3-річний 
обсяг становив лише 1072,3 тис. т.

Висновки з проведеного дослідження. З вищеви-
кладеного можна зробити висновок, що зерновий ри-
нок країн ЄС щодо країн СНД більш привабливий, 
в першу чергу з позицій кількісного виміру обсягу 
експорту. Досить зазначити, що суттєво в кращий 
бік відрізняється і видова структура експорту зерна 
країнами ЄС.

Ефективне формування та функціонування ринку 
зерна, конкурентоспроможність сільськогосподар-
ських підприємств на зовнішньому ринку можливі 
лише за умови комплементарності ринкового само-
регулювання з державними методами підтримки ви-
робників зерна, що узгоджуються з вимогами СОТ 
[1, с. 183].

Якість та ціна зерна на ринку є головними фак-
торами, що визначають рівень його конкурентоспро-
можності. Щодо українського зернового ринку, то 
він конкурентний, на якому присутня велика кіль-
кість суб’єктів ринку. Тому в умовах конкурентної 
боротьби зерновиробникам необхідно приділяти зна-
чну увагу якості виробленої продукції, для того щоб 
здійснити її реалізацію за найвигіднішою ціною та 
у потрібних обсягах. Суперництво за якістю змушує 
виробників приділяти значну увагу питанню щодо 
удосконалення виробленої продукції.

Для забезпечення конкурентоспроможності зерна 
вітчизняних виробників на світовому ринку вітчиз-
няні стандарти повинні бути ідентичними з європей-
ськими та міжнародними, а також треба організу-
вати незагрозливий та привабливий інвестиційний 
клімат.
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Таблиця 2
Показники експорту зерна з України у 2008-2011 рр.

Культури
2008-2010 рр. 2011 р.

Обсяг, тис. т Вартість, млн 
дол.

Середня ціна, 
дол./т Обсяг, тис. т Вартість, млн. 

дол.
Середня ціна, 

дол./т

Всі зернові 18595,9 3242,5 174,4 14149,3 3617,2 255,6

у тому числі пшениця 8418,2 1430,0 169,9 4097,3 1070,3 261,2

Жито 33,1 3,6 108,8 6,3 1,5 239,3

Ячмінь 5338,3 958,5 179,6 2144,7 537,6 250,7

Овес 11,4 1,8 157,9 0,4 0,1 384,4

кукурудза 4680,9 823,0 175,8 7806,3 1982,7 254,0

інші культури 114,0 25,6 224,6 94,3 25,0 265,1

Джерело: Розраховано за даними митних органів
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Постановка завдання. Необхідність забезпечення 
продовольчої безпеки України вимагає підтримання 
відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, 
що передбачає використання державної підтримки 
та наукового супроводу виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та вживання заходів контролю 
імпортної продукції з метою захисту власних ви-
робників від іноземної конкуренції. На даний час 
Україні вдається балансувати на межі забезпечення 
населення продуктами харчування, незважаючи на 
неефективне виробництво в умовах практичної від-
сутності державної підтримки. В таких умовах стає 
необхідним визначення ключових секторів сільсько-
го господарства та стимулювання їх розвитку, в т. ч. 
на державному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у теорію і практику забезпечення про-
довольчої безпеки України внесли такі фахівці, як: 
В.Я. Месель-Веселяк, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, В.В. 
Юрчишин, В.В. Писаренко, О.В. Ульянченко, К.П. 
Голікова, В.Є. Крупін та ін. Проте дослідження цієї 
проблеми не повністю відповідає поточним потребам 
забезпечення продовольчої безпеки. Необхідність ви-
рішення зазначених питань, послужило основою для 
вибору теми дослідження даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від 
стану агропромислового комплексу безпосередньо 
залежить рівень продовольчої безпеки України. За 
даними ФАО Стат, Україна входить до п’ятірки дер-
жав, в яких на 100 жителів припадає понад 50 га ріл-
лі. Після таких великих за територією країн світу, 
як США, Росія та Канада, Україна посідає четверте 
місце і володіє 42,8 млн. га сільськогосподарських 
угідь, з яких 33,3 млн. га зайнято безпосередньо під 
ріллею [3, с. 234]. Нині в АПК зосереджено більше 

половини виробничих фондів, виробляється близько 
50% ВВП, дві третини товарів народного споживан-
ня, працює майже 40% населення. На тлі руйнації 
агропромислового комплексу та його ресурсного по-
тенціалу відбувається зниження рівня продовольчої 
безпеки. Для оцінки аспектів формування продо-
вольчої безпеки необхідно оцінити динаміку розви-
тку виробництва основних видів сільськогосподар-
ської продукції (табл. 1).

Успішний процес євроінтеграції України в сві-
тове економічне співтовариство неможливий без 
координації зусиль з виробництва якісної та без-
печної овочевої продукції. Потенціал України у 
цьому аспекті досить значний. Так, кілька років 
тому, коли український ринок овочевої продук-
ції почав динамічно розвиватися, європейські ви-
робники були стурбовані появою важливого кон-
курента, який за їх прогнозами, міг забезпечити 
Європейський Союз дешевою овочевою продукцією 
[1, с. 171]. Проте і до сьогодні цього не відбуло-
ся, внаслідок недостатніх інвестиційних вкладень 
у галузь. Тому, вітчизняне овочівництво і надалі 
залишається не конкурентоздатним на світовому 
овочевому ринку.

Овочепродуктовий підкомплекс – одна з важливі-
ших складових АПК. Овочівництво і баштанництво 
належить до п’ятірки галузей, що формують сучас-
ну спеціалізацію рослинництва України, адже част-
ка овоче-баштанної продукції у вартісній структурі 
валової продукції рослинництва становить 20,7%, 
наряду із зерновими культурами – 21,1%. В остан-
ній час галузь овочівництва демонструє високі темпи 
розвитку, адже абсолютний приріст за останні 12 ро-
ків найвищий серед інших операторів ринку і скла-
дає 4620 тис. тонн. 
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Таблиця 1

Динаміка обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Україні, тис. тонн

Види продукції
Роки 2012 р. до 2000 р.

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 +,- разів

М’ясо та м’ясопродукти 1663 1597 1906 1917 2059 2144 2210 547 1,3

Молоко і молочні 
продукти 12658 13714 11761 11610 11249 11086 11378 -1280,0 0,9

Яйця, шт. 508 753 863 919 985 1079 1104 596,0 2,2

Картопля 19838 19462 19545 19666 18705 24248 23250 3412,0 1,2

Овочі і баштанні 6195 7606 8489 8976 8873 10562 10815 4620,0 1,7

Фрукти і ягоди 1966 2133 1919 2087 2154 2418 2465 499,0 1,3

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України 

Таблиця 2
Рівень споживання основних продуктів харчування населенням України 

Продукт харчування
Раціональ-
на норма, 

кг

Фактичне споживання, 
кг

Коефіцієнт достатності 
споживання 2012 р. у % до

2000р. 2012р. 2000р. 2012р. норми 2000р.

М’ясо та м’ясопродукти 83 32,8 54,4 0,4 0,7 65,5 165,9

Молоко і молочні 
продукти 380 199,1 214,9 0,5 0,6 56,6 107,9

Яйця, шт. 290 166 307 0,6 1,1 105,9 184,9

Риба і рибопродукти 20 8,4 13,6 0,4 0,7 68,0 161,9

Цукор 38 38,8 37,6 1,0 1,0 98,9 96,9

Олія 13 9,4 13 0,7 1,0 100,0 138,3

Картопля 124 135,4 140,2 1,1 1,1 113,1 103,5

Овочі та баштанні 161 101,7 163,4 0,6 1,0 101,5 160,7

Плоди та ягоди 90 29,3 53,3 0,3 0,6 59,2 181,9

Хліб та хлібопродукти 101 124,9 109,4 1,2 1,1 108,3 87,6

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України: Баланси та споживання основних продуктів харчу-
вання населенням України, 2013 р. 

Загальний валовий збір овоче-баштанної продук-
ції у 2012 році сягнув майже 11 млн. тонн, в т. ч. 
овочів відкритого ґрунту – 9,6 млн. тонн, овочів за-
хищеного ґрунту – 0,4 та баштанних продовольчих 
культур – 0,8 млн. тонн. Абсолютні показники ва-
лових зборів 2012 року – найбільші за всю історію 
існування овочівництва, і що характерно, це відбу-
вається на фоні підвищення рівня урожайності. В 
той же час показник урожайності за всіма катего-
ріями господарств не перевищує 20 т/га, що значно 
нижче рівня розвинених країн світу. Така ситуація 
спричинена тим, що виробництво овочів в основному 
розміщено у господарствах населення, частка яких в 
загальному виробництві складає близько 85,7%, та 
недостатніми інвестиціями у розвиток галузі. 

Для аналізу рівня забезпеченості продовольчої 
безпеки України зосередимося на кількісному аспек-
ті. Дані таблиці наочно демонструють, що сьогодні 
пересічний громадянин споживає 163,4 кг овочів на 
рік, що на 61% більше рівня 2000 року. В той же 
час дефіцит виконання науково-обгрунтованої норми 
споживання складає по: м’ясу та м’ясопродуктах – 
34,5%, молоку та молочних продуктах – 43,4%, рибі 
та рибопродуктах – 32%, фруктах і ягодах – 49,8%.

Тобто в умовах «білкової недостатності» овочі є 
свого роду «страховим полісом» здоров’я, оскільки 
багатий на овочі раціон оберігає організм людини, 
запобігає розвитку багатьох хвороб, забезпечує вели-
чезну кількість важливих для життєдіяльності речо-
вин: вітаміни групи В, С, фолієву кислоту, калій, 
клітковину, мінеральні речовини та мікроелементи. 
Тому, виключне значення овочів для людського орга-
нізму важко переоцінити (табл. 2).

Проте, незважаючи на це, у структурі посівних 
площ овочеві культури і надалі займають тільки 2%. 
І це тоді, коли у структурі продовольчого кошику 

у 2012 році їх частка сягнула 17%. В той же час, 
за даними «бази Статкомітету СНД», середній показ-
ник споживання овочів в Україні за 2000-2012 рр. 
становив 136 кг на одну людину, що значно менше 
рівня деяких країн СНД: Вірменії (252 кг), Казах-
стану (165), Азейбарджану (156), Киргизстану (142 
кг). Звісно, така ситуація частково обумовлена наці-
ональними, історично-етнографічними та культурни-
ми особливостями харчування населення цих країн. 
Проте, такий стан справ пояснюється також неефек-
тивним розвитком українського овочевого ринку. 

На національному овочевому ринку відмічається 
неефективне формування пропозиції і розподілу ово-
чевої продукції. Аналіз балансу попиту і пропозиції 
за 2000-2012 роки показав, що ємність національ-
ного овочевого ринку (загальний фонд виробництва) 
за цей період збільшилася на 75,5%. Проте темпи 
зростання продукції на продовольство (фонд спожи-
вання) за цей же період зросли тільки на 49%, тобто 
змінилися дещо іншими темпами (табл. 3). 

Негативним є і той факт, що частка фонду спожи-
вання у валовому виробництві постійно знижується 
і на сьогодні складає близько 70%, проти 80,7% у 
2000 році. Катастрофічними темпами збільшується і 
частка імпорту. На сьогодні його обсяги коливаються 
в межах 250-300 тис. тонн., що у 7 разів перевищує 
рівень 2000 року. Значними є і втрати (1077 тис. т). 
Їх частка у внутрішньому попиті досягла 10%, проти 
2,9% у 2000 році. Тобто у 2012 році при виробництві 
238 кг овоче-баштанної продукції на людину, фак-
тично було спожито тільки 163,4 кг, а близько 30% 
товарної продукції потрапило на звалище [5, с. 17]. 
Перевиробництво овочів у господарствах населення, 
відсутність ефективних каналів збуту змушує вироб-
ників їх згодовувати на корм худобі (1568 тис. т). 
Стабільними є обсяги овочевих культур, що викорис-
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товуються на посів ( біля 130 тис. тонн). Позитивним 
є те, що зростають обсяги надходження валютних 
коштів від експортних операцій. Однак обсяги екс-
порту досить незначні, щоб впливати на рівень цін 
на внутрішньому ринку при збільшенні пропозиції 
овочів понад норму споживання. Крім того, експорт 
ще слабо розвинений внаслідок невідповідності ві-
тчизняної овочевої продукції сертифікаційним вимо-
гам країн ЄС.

Забезпечення продовольчої безпеки залежить від 
економічних показників розвитку галузі. Дані на-
ступної таблиці демонструють, що в Україні овочів-
ництво в основному є прибутковим бізнесом, адже 
середній рівень рентабельності за період 2005-2012 
рр. тримався на рівні 13%. В той же час аналіз еко-
номічних показників в динаміці по рокам показує, 
що повна собівартість овочів у 2012 р. порівняно із 
2005 роком зросла у 1,9 рази, а ціна реалізації під-
вищилася у 1,5 рази, тобто собівартість виробництва 
овочевої продукції випереджає темпи росту ціни ре-

алізації, що стримує ефективний розвиток овочівни-
цтва (табл. 4).

Через диспаритет цін на промислові товари і ово-
чеву продукцію виручка від реалізації не відшкодо-
вує витрати в розмірах необхідних для розширеного 
відтворення. В результаті цього суб’єкти галузі втра-
чають купівельну спроможність і стають збиткови-
ми, як це сталося у 2012 році. 

Загострення ситуації полягає у відсутності необ-
хідних потужностей для переробки, доробки і навіть 
зберігання овочів. На сьогодні в Україні функціонує 
703 сховища загальною ємністю 1,4 млн. тонн для 
зберігання картоплі і майже 640 сховищ ємністю 
майже 1 млн. тонн для зберігання овочів.

За період 2011-2012 гг. при підтримці уряду 
було введено в дію 104 овочесховища потужністю 
500 тис. тонн. Але цього було недостатньо. На пер-
спективу, протягом найближчих двох років уряд 
підтримуватиме появу 16 потужних сховищ на 140 
тис. тонн. Ці інфраструктурні об’єкти дозволять не 

Таблиця 3
Баланс овочів і баштанних культур в Україні, тис. тонн

Показник
Роки 2012 р.

до 2000 р.
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 +, - %

Виробництво 6195 7606 8745 7317 8489 8976 8873 10562 10815 4620 174,6

Запаси на кінець року 201 196 718 -85 689 534 -22 514 458 257 227,9

Імпорт 29 100 168 158 356 232 311 285 213 184 734,5

Всього ресурсів 6023 7510 8195 7560 8156 8674 9206 10333 10570 4547 175,5

Експорт 30 36,2 201 298 251 347 335 303 346 316 1153,3

Витрачено на корм 728 1214 1394 1139 1216 1262 1337 1473 1568 840 215,4

Витрачено на посів 86 90 100 99 102 108 118 126 127 41 147,7

Втрати 177 393 573 515 612 645 835 991 1077 900 608,5

Фонд споживання 
всього: 5002 5663 5927 5509 5975 6312 6581 7440 7452 2450 149,0

Частка фонду споживан-
ня у виробництві, % 80,7 74,5 67,8 75,3 70,4 70,3 74,2 70,4 68,9 -11,8 85,4

Частка втрат у виробни-
цтві, % 2,9 5,2 6,6 7,0 7,2 7,2 9,4 9,4 10,0 7,1 344,8

в. т. ч. у на 1 особу, кг 101,7 120,2 126,7 118,4 129,2 137,1 143,5 162,8 163,4 61,7 160,7

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України: Баланси та споживання основних продуктів харчу-
вання населенням України, 2013 р.

Таблиця 4
Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту у сільськогосподарських підприємствах

Показник
Роки 2012 р. у % 

до 2005 р.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість сільгосппід-
приємств, що вирощують 
овочі, од

1011 901 710 754 652 786 815 925 91,5

Реалізовано овочів – 
всього, тис. т 225,6 251,8 255,4 336,7 574,3 453,5 656,4 698,7 309,7

Собівартість 1 т реалі-
зованої продукції, грн: 
виробнича

386,4 414,7 636,4 704 633,6 946,3 862,3 756,9 195,9

повна 465,4 502,5 758,8 840,9 735,2 1054,8 984,5 883,4 189,8

у т.ч. витрати на збут 
1 т реалізованої продук-
ції, грн.

79,0 87,8 122,4 136,9 101,6 108,5 122,2 126,5 160,1

Середня ціна реалізації 
1 т, грн 540,4 576,9 865,8 934,3 875,4 1302,5 1081,6 823,6 152,4

Прибуток, збиток (+,-) 
грн/т 75 74,4 107 93,4 140,2 247,7 97,1 -59,8 -79,7

Рівень рентабельності, % 16,1 14,8 14,1 11,1 19,1 23,5 9,9 -6,8 -42,2

Кількість сільгосппід-
приємств, що одержали 
прибутки, од

514 461 376 419 379 491 517 567 110,4

До загальної кількості, % 50,8 51,2 53 55,6 58,1 62,5 63,4 61,3 120,7

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України 
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тільки забезпечити українців свіжими овочами про-
тягом року, а і мінімізувати імпортозалежність краї-
ни та стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. 

На сьогодні ¾ сільгосппідприємств не має відпо-
відного обладнання по доробці та переробці овочів, 
що не дозволяє їм отримати додаткові прибутки, 
адже, помиті і розфасовані овочі можливо продати 
на 15-20% дорожче. Майже відсутні цехи із заморо-
жування овочів. В подальшому запровадження пере-
робки, заморожування та перспективного напряму 
– сушіння, дозволить виробнику диверсифікувати 
канали збуту продукції та підвищити рентабельність 
бізнесу. В Україні до цього часу не створено круп-
нооптової торгівлі через організовані продовольчі 
ринки, де гарантується збут продукції на економіч-
но вигідних умовах. Внаслідок цього ланцюг «ви-
робник–оптовик–роздрібний продавець–споживач» 
залишається перевантаженим великою кількістю 
суб’єктів господарювання. Відкритим залишається і 
питання недостатньої кількості сільгосппідприємств, 
внаслідок зосередження виробництва овочів у госпо-
дарствах населення, які б постачали продукцію через 
маркетингові канали. Це має негативний вплив на 
ефективність формування та функціонування овоче-
вого ринку на загальнодержавному та регіональному 
його рівнях. У віддалених районах не функціонують 
закупівельно-заготівельні кооперативи, що має пря-
мий вплив на низьку товарність галузі. Крім того, 
повною мірою не використовується природний та 
економічний потенціал регіонів щодо розширення 
постачання овочів та продуктів їх промислової пе-
реробки в рамках міжрегіонального обміну. Отже, 
процес розвитку економічних відносин між сіль-
госпвиробниками та організаційно-правовими фор-
мами ринкової інфраструктури стримується через: 
низький рівень закупівлі овочів за прямими угода-
ми, заготівельними і переробними підприємствами, 
комерційними структурами через біржову торгівлю, 
торгові доми, відсутність інтервенційних закупівель 
державними структурами тощо. 

Наявність усіх цих негативних факторів та не-
обхідність якнайшвидшого їх усунення і зумовили 
необхідність розробки Концепції розвитку овочівни-
цтва та переробної галузі до 2015 року [4]. Необхід-
ність розробки такої Концепції визначена Планом 
першочергових заходів з розвитку виробництва кар-
топлі та овочів, затвердженого розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 18.05.2011 року № 475-
р «Про затвердження плану першочергових заходів з 
розвитку виробництва картоплі та овочів» [2, с. 15]. 
У поточному році на виконання протокольного до-
ручення МінАгрополітики та продовольства України 
від 03.06.2013 р. та на виконання розпорядження 
НААН від 04.07.2013 р. профільним інститутом ово-
чівництва і баштанництва НААН було розроблено пі-
лотний проект «Овочі України – 2020» та Галузеву 
програму «Овочі України – 2020» як складову части-

ну Проекту Програми розвитку агарного сектору еко-
номіки України на період до 2020 року. Крім того, 
в галузевій Програмі «Овочі – 2020» відзначено, що 
інноваційно-інвестиційна привабливість галузі ово-
чівництва і баштанництва полягає в забезпеченні 
рентабельності на рівні 30-35%. При вкладенні інвес-
тиційних коштів на 1 га в межах 40-50 тис. грн. за 
умови дотримання передових технологій вирощуван-
ня гарантовано отримувати чистий прибуток за один 
виробничий цикл у розмірі 12-15 тис. грн. з 1 га. 
Загальний щорічний прибуток галузі буде складати 
12 млрд. гривень. На перспективу, виробництво ово-
чів повинне проводитись на базі інноваційного роз-
витку галузі, не тільки шляхом прямого збільшення 
капіталовкладень на одиницю посівної площі, а із за-
стосуванням науково обґрунтованих систем сівозмін 
з урахуванням регіональних особливостей, добрив, 
гербіцидів, вчасної сортозаміни та сортооновлення. 
Багаторічними дослідженнями вчених ІОБ НААН 
доведено, що впровадження нового сорту підвищує 
урожайність порівняно із стандартом на 20-25% при 
більш високій якості продукції, застосування добрив 
– на 30-35%, а зрошення – до 50%. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ний аналіз показав, що, незважаючи на певні пози-
тивні тенденції у забезпеченні продовольчої безпеки 
України, існують невирішені питання розвитку га-
лузі овочівництва. При умові належної організації 
виробництва та вирішення блоку економіко-організа-
ціних питань Україна може зайняти провідні позиції 
на світовому овочевому ринку. Розвиток вітчизня-
ного конкурентоспроможного овочівництва шляхом 
організації високоінтенсивного його виробництва із 
застосуванням сучасних технологій та нових високо-
продуктивних сортів і гібридів, розвитком систем ін-
формаційного забезпечення, створенням служб мар-
кетингу та удосконаленням механізму формування і 
функціонування ринку дозволить Україні виконати 
це завдання.
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ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

Стаття присвячена вивченню особливостей методології дослідження доданої вартості в зернопродуктовому підкомплексі та 
ширшого застосування принципів наукового пізнання для більш повного осмислення даного процесу. Проведена класифікація 
принципів і методів пізнання у дослідженні доданої вартості даного підкомплексу та дана їх характеристика. Доведена необхід-
ність застосування системного підходу, який дає змогу не тільки проводити всебічний аналіз доданої вартості, а й досягнути її 
максимального значення у перспективі.

Ключові слова: принцип, метод, зернопродуктовий підкомплекс, додана вартість, заробітна плата, прибуток.

Свитовый А.М. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ЗЕР-
НОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

Статья посвящена изучению особенностей методологии исследования добавленной стоимости в зернопродуктовом под-
комплексе и более широкого применения принципов научного познания для более полного осмысления данного процесса. Про-
ведена классификация принципов и методов познания в исследовании добавленной стоимости данного подкомплекса и дана 
их характеристика. Доказана необходимость применения системного подхода, который даст возможность не только проводить 
всесторонний анализ добавленной стоимости, но и достичь ее максимального значения в перспективе. 
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Svitoviy O.M. THE PRINCIPLES AND FEATURES OF METHODOLOGY OF RESEARCH OF THE VALUE ADDED IN GRAIN 
PRODUCTION SUBCOMPLEX

Article devoted to studying of features of methodology of research of a value added in grain production subcomplex and broader 
application of the principles of scientific knowledge for fuller judgment of this process. The carried-out classification of the principles and 
methods of knowledge of research of a value added of this subcomplex also is given their characteristic. Need of application of system 
approach which will give the chance not only to carry out the comprehensive analysis of a value added, but also to reach it the maximum 
value in the long term is proved.

Keywords: principle, method, grain production subcomplex, value added, salary, profit.

Постановка проблеми. В процесі розвитку рин-
кових відносин виникає необхідність пошуку та за-
стосування нових методичних підходів дослідження 
вартості продукції, зокрема нової вартості, що ство-
рюється на підприємствах у різних галузях еконо-
міки. Не виключення із правил є підприємства аг-
ропромислового комплексу та його підкомплексів. 
Специфіка виробництва продукції у галузях зерно-
продуктового підкомплексу передбачає й особливу 
методологію досліджень доданої вартості та викорис-
тання відповідних принципів наукового пізнання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Остан-
німи роками у зв’язку із прискореною розбудовою 
ринкових відносин в нашій країні вчені все часті-
ше звертаються до питання формування та розпо-
ділу доданої вартості як одного із найважливіших 
показників рівня розвитку економіки. Зернопродук-
товий підкомплекс є наразі головним підкомплексом 
вітчизняного агропромислового виробництва, тому 
ступінь його зростання значно впливає на рівень 
валового внутрішнього продукту та національного 
доходу. Такі вітчизняні вчені, як В.Я. Амбросов,  
М.М. Ільчук, С.М. Кваша, Ю.Я. Лузан, В.Я. Месель-
Веселяк, Саблук П.Т. та ін. внесли значний вклад у 
вивченні даного питання та збагатили методику до-
слідження доданої вартості у агропромисловому ви-
робництві. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак деякі питання методології дослі-
дження доданої вартості у зернопродуктовому під-
комплексі недостатньо вивчені. Відповідні принци-
пи та методи наукового пізнання не завжди у повній 
мірі застосовуються у даному дослідженні, часто 
відсутній системний підхід до вирішення проблем 

щодо формування та розподілу доданої вартості під-
комплексу.

Формулювання цілей статей. Ціллю даної статті 
є вивчення особливостей методології дослідження до-
даної вартості в зернопродуктовому підкомплексі та 
ширшого застосування принципів наукового пізнан-
ня для більш повного осмислення даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Існує велика кіль-
кість методів і методик досліджень, і щоб досягнути 
успіху у цьому процесі, необхідно правильно їх віді-
брати. Для цього, насамперед, на нашу думку, по-
трібно осмислити і зрозуміти взаємозв’язок теорії і 
практики, законів та методів пізнання, а потім обра-
ти необхідну методологію та методику дослідження.

Методологія (англ. methodology) – вчення про на-
уковий метод пізнання й перетворення світу, його 
філософська, теоретична основа. Сукупність при-
йомів дослідження, що застосовуються в будь-якій 
науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання  
[1, с. 185]. Дещо ширше розуміє методологію, напри-
клад, група вчених під керівництвом А.Є. Конвер-
ського, як тип раціонально-рефлексивної свідомості, 
спрямований на вивчення, удосконалення і констру-
ювання методів. Поняття «методологія», на їх дум-
ку, має два основних значення: по-перше, це система 
певних правил, принципів і операцій, що застосову-
ються у тій чи іншій сфері діяльності (в науці, по-
літиці, мистецтві тощо); по-друге, це вчення про цю 
систему, загальна теорія метода [2, с. 25]. Великий 
Енциклопедичний Словник трактує методологію як 
вчення про структуру, логічну організацію, методи 
і засоби діяльності; методологія науки – вчення про 
принципи побудови, форми і способи наукового піз-
нання [3]. Із викладених вище визначень методології 
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слідує, що дане поняття охоплює не 
тільки певну кількість принципів і 
методів пізнання та вчення про них, 
а й, для одержання успішного ре-
зультату досліджень, об’єднує тео-
рію, практику та відповідні закони 
у систему і має філософську основу. 
Схематично взаємозв’язок теорії і 
практики, законів та методів пізнан-
ня показано на рис. 1.

Як видно із рис. 1, методологія 
та принципи наукового пізнання 
взаємопов’язані. До того ж, прин-
ципи є фундаментальними положен-
нями для обґрунтування ідей, що 
породжують гіпотези, при доведен-
ні яких виникають теорії, які є пе-
редумовами того чи іншого методу. 
Методи пізнання мають відповідну 
класифікацію. Але без врахування 
законів, які є дітищем симбіозу те-
орії та практики, застосування будь-
яких методів дослідження також 
не принесе очікуваного результату. 
Тому тільки врахувавши усі вищев-
казані категорії пізнання, зрозумів-
ши їх взаємозв’язок, можна на осно-
ві принципів пізнавального процесу 
і відповідної методології означити 
методику дослідження певної дисци-
пліни чи науки. 

Трактування такого поняття, 
як принцип в різних літературних 
джерелах неоднакове. У деяких ви-
падках поняття принципу та методу 
наскільки близькі, що деякі з них 
ототожнюють, наприклад, історич-
ний метод та принцип історизму. 
Але, на нашу думку, поняття прин-
ципу передує поняттю методу і є 
його основою, хоча ці поняття дійсно 
дуже пов’язані. Ми схиляємося до 
такого визначення, що принцип – це 
основні вихідні положення будь-якої 
теорії, вчення. Сукупність принци-
пів є початковою формою системати-
зації знань, вона адресована певним 
фахівцям [4, с. 34]. Й.С. Завадський 
визначає принцип (англ. рrinciple) 
як головне, вихідне положення, пра-
вило діяльності організації в будь-
якій сфері або правило поведінки 
особи [1, с. 250]. 

Великий Енциклопедичний Слов-
ник додає до цього поняття ще й 
внутрішнє переконання людини, що 
визначає його ставлення до дійснос-
ті, норми поведінки і діяльності [3]. 
В останньому трактуванні, на нашу 
думку, у розумінні принципів піз-
нання особливо важливим є внутріш-
нє переконання людини. Саме воно 
відіграє вирішальну роль у правиль-
ності вчинків людини, вірність пев-
ним положенням, викликає повагу 
чи неповагу до відповідних законів 
буття, визначає правильність вибору 
методів пізнання дійсності та впевне-
ність у очікуваному результаті її дій. 
До того ж, різне ставлення до дій-
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сності різних людей визначає і різний вибір методів 
дослідження, його напрямку. Тобто різне відчуття 
дійсності у вчених спонукає їх по-різному оцінювати 
об’єкт дослідження, що і є джерелом пошуку істини.

В кожній науці чи дисципліні застосовуються пев-
ні філософські, загальнонаукові, частково-наукові та 
спеціальні методи досліджень. Розглянемо принципи 
і методи дослідженні формування та розподілу до-
даної вартості у зернопродуктовому підкомплексі на 
рис. 2.

Метод (від грец. methodos) – система засобів, за-
ходів, підходів і шляхів, за допомогою яких здій-
снюється пізнання категорій, законів і тенденцій 
господарського життя. Який предмет науки – такий 
і його метод дослідження: предмет породжує особли-
вості методу, а метод виробляє інструментарій піз-
нання, за допомогою якого економісти проникають у 
сутність економічних явищ і процесів, формулюють 
поняття, відкривають нові закони, особливості роз-
витку суспільного виробництва, а відтак формують 
предмет економічної теорії [5, с. 13]. Зупинимося 
докладніше на методах, які застосовуються у дослі-
дженні формування та розподілу доданої вартості у 
зернопродуктовому підкомплексі; принципи пізнан-
ня ми в загальних рисах вже охарактеризували і по-
казали їх взаємозв’язок із вказаними методами.

Головним та всебічним методом пізнання є діа-
лектичний, який застосовується при дослідженнях 
в усі науках та дисциплінах, у тому числі і в еко-
номічних, бо він є загальною теорією розвитку та 
універсальним методом пізнання об’єктів, що розви-
ваються. У нашому випадку даний метод застосову-
ється для поняття розвитку зернопродуктового під-
комплексу як системи. Додана вартість тут виступає 
як об’єктивна реальність і необхідність розвитку під-
комплексу.

Серед загальнонаукових методів дослідження до-
даної вартості у зернопродуктовому підкомплексі за-
стосовуються такі як:

- порівняння – метод, який встановлює подібність 
або відмінність різних об’єктів дослідження за певни-
ми ознаками (застосовується для порівняння величи-
ни та структури доданої вартості у різних підприєм-
ствах та галузях зернопродуктового підкомплексу); 

- узагальнення – це комплекс послідовних дій 
по об’єднанню одиничних фактів в єдине ціле з ме-
тою виявлення типових характеристик і закономір-
ностей (використовується для визначення загальної 
суми доданої вартості, починаючи від виробництва 
зерна, закінчуючи реалізацією готової продукції 
споживачам);

- експеримент – апробація у створених відпо-
відних умовах та практиці наперед змодельованих 
систем (організація виробництва готових продуктів 
із зерна в межах одного чи групи підприємств, що 
знаходяться в одній системі з раціональним розподі-
лом доданої вартості між усіма учасниками процесу 
і т. ін.); 

- опитування – метод, що полягає у зборі інфор-
мації, отриманих в результаті опитування людей. 
Важливо, що цей метод дає змогу також виявити мо-
тиви і причини перебігу відповідного процесу (цей 
метод використовується, наприклад, для визначення 
уподобань споживачів щодо якості та різновидів зер-
нової продукції з метою випуску такої продукції, яка 
б мала справедливу ціну реалізації і максимальний 
прибуток для товаровиробника, чи щоб дізнатися 
думку працівника або спеціаліста відповідної галузі 
щодо покращення продуктивності праці та зменшен-
ня виробничих витрат тощо);

- аналіз і синтез – комплексний метод досліджен-
ня, що ґрунтується на послідовному розчленуванні 
об’єкту на частини (аналіз) та поєднанні окремих 
його елементів в єдине ціле (синтез) (формування до-
даної вартості розглядається як одне ціле, після ана-
лізу складових цього показника);

- формалізація – метод вивчення економічного 
процесу шляхом відображення його змісту і структу-
ри в знаковій формі(для вираження показників ви-
значення доданої вартості у вигляді формул);

- ідеалізація – метод, пов’язаний з утворенням і 
вивченням ідеальних об’єктів (отримання відповід-
ної (ідеальної) суми доданої вартості від реалізації 
зернової продукції не беручи до уваги ряд факторів, 
наприклад, неврожайні роки тощо);

- моделювання – метод як спосіб опосередковано-
го пізнання. Моделювання – це завжди співставлен-
ня відомого з невідомим за аналогією. Моделювання 
слугує для розв’язування тих завдань, які не можуть 
бути розв’язані безпосередньо на об’єкті, наприклад, 
коли він уявний, тобто не існує. У нашому випадку 
застосовується математичне моделювання для аналі-
зу не тільки загальних властивостей системи (зер-
нопродуктового підкомплексу) як цілого, але також 
і поведінку окремих її елементів, зміни структури, 
визначення відносних вкладів різних факторів у 
властивості, що спостерігаються. Моделюються різні 
варіанти кооперації та інтеграції підприємств зерно-
продуктового підкомплексу, включаючи кластери-
зацію, для отримання максимально можливої суми 
доданої вартості.

Частково-наукові та спеціальні методи досліджен-
ня доданої вартості в зернопродуктовому підкомп-
лексі також мають велике значення для всебічного і 
комплексного вивчення цього процесу. Конкретиза-
цію їх застосування ми розглянемо у наступних на-
укових роботах.

У дослідженні будь-якого об’єкта чи процесу важ-
ливе місце займає системний підхід, особливо він 
необхідний у вивченні великих і складних об’єктів 
(систем) як єдиного цілого з узгодженим функціону-
ванням усіх елементів і частин. До таких систем ми 
відносимо і зернопродуктовий підкомплекс.

Системний підхід також можна визначити як на-
прямок методології дослідження (а отже, сукупності 
методологічних принципів та методів), в основі яко-
го лежить розгляд сукупності відносин і зв’язків між 
елементами системи. Дослідження доданої вартості 
та її елементів неможливе без вивчення економічних 
взаємовідносин між підприємствами усіх галузей 
зернопродуктового підкомплексу щодо формування 
та розподілу даної величини. 

При цьому системний підхід є не стільки методом 
вирішення завдань, скільки методом їх постанов-
ки. Тобто,даний підхід дає можливість попередньо 
проаналізувавши сучасний стан системи, намітити 
напрями її розвитку шляхом постановки нових за-
вдань. Схематично системний підхід у дослідженні 
доданої вартості зернопродуктового підкомплексу по-
казано у табл.3.

Застосування системного підходу в досліджен-
ні доданої вартості даного підкомплексу передбачає 
розгляд її елементів щодо формування та розподілу 
у нерозривному зв’язку із розвитком самої системи 
(підкомплексу) та виконання відповідних вимог. Ці 
шість вимог зображені на даному рисунку. Важливо, 
щоб усі ці вимоги розглядалися комплексно та по-
слідовно. Як ми можемо бачити, системний підхід 
завбачує не тільки ієрархічний зв’язок знизу догори, 
а й навпаки. При цьому застосовується сукупність 
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є одним з найнижчих у галузях ві-
тчизняної економіки.

Постійно збільшується також 
орендна плата за паї, що за стабіль-
ної ціни на зерно зменшує і прибуток 
у зерновиробництві. За визначенням 
прибуток – одна із форм чистого 
доходу в умовах розвинутих товар-
но-грошових відносин, що виражає 
вартість додаткового і частково необ-
хідного продукту [7, с. 261]. Крім 
того, часті неврожайні роки зводять 
нанівець вказаний результативний 
показник, коли в переробних галузях 
такого ризику немає, враховуючи те, 
що за ринкових відносин сировинні 
ресурси можна придбати і в інших 
зонах виробництва зерна у світі.

Висновки з цього дослідження. 
Отже, першим етапом у дослідженні 
доданої вартості зернопродуктового 
підкомплексу є усвідомлення та ро-
зуміння взаємозв’язку теорії і прак-
тики, законів та методів пізнання 
для правильного визначення, харак-
теристики та обрання відповідної ме-
тодології та методики дослідження. 
Далі належить на основі наукових 
принципів пізнання добрати систему 
конкретних методів дослідження і 
проводити його комплексно. Розгля-
даючи зернопродуктовий підкомп-
лекс як систему, необхідно проводи-
ти дослідження формування доданої 

вартості та її елементів, застосувавши системний 
підхід, який дає змогу не тільки провести всебічний 
аналіз даного показника, а й досягнути його макси-
мального значення у перспективі.
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Рис. 3. Системний підхід у дослідженні доданої вартості 
зернопродуктового підкомплексу 

Джерело: власні дослідження з використанням інформації [2, с. 33].
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методів наукового пізнання різного рівня з можли-
вістю аналізу елементів доданої вартості у взаємодії 
з іншими зовнішніми системами. 

Крім того, варто зауважити, що у різних галузях 
підкомплексу елементи доданої вартості формуються 
і розподіляються за різними принципами, зважаю-
чи на послідовність переробки та багатовекторність 
використання зернової продукції залежно від струк-
турної потреби її споживання в готовому продукті чи 
сировині. Існують також і різні можливості галузей 
підкомплексу у придбанні виробничих ресурсів та 
запровадження технологій виробництва. До того ж, 
у більшості випадків при виробництві зерна такий 
елемент доданої вартості, як заробітна плата форму-
ється за залишковим принципом через обмеженість 
сільськогосподарських підприємств у фінансових ре-
сурсах. 

Слід погодитися із дослідниками у тому, що вна-
слідок ринкових перетворень приблизно 60% насе-
лення країни виявилися постраждалими, оскільки 
оплата їх праці не дозволяє їм виконувати свої функ-
ції (у тому числі відтворювальну). Це не тільки фак-
тор, який стримує розвиток економіки, а й джерело 
постійних соціальних суперечностей у суспільстві 
[6, с. 16]. В першу чергу, це, звичайно, стосується 
аграрників, у яких середній розмір заробітної плати 
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ГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Статья посвящена прогностической оценке наращивания экспортного потенциала отечественного продовольственного 
комплекса. Для его комплексного исследования осуществлен расчет показателей использования этого потенциала на уровне 
государства, а именно: уровня экспортной ориентации; экспорта на одного человека; экспортной квоты; индекса внутриотрас-
левой торговли; коэффициента покрытия экспортом импорта; индекса концентрации экспорта и т.д. Разработан ряд рекомен-
даций по наращиванию отечественного экспортного потенциала, заключается во внедрении экономических, организационных, 
информационных и финансовых мероприятий.
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The article is devoted to the evaluation of prognostic growth of export potential of the state food industry. In his comprehensive study 

the calculation of the capacity at the state level, namely: export orientation; exports per capita; export quotas; index of intra-industry 
trade; export to import ratio; index of export concentration and so on are made. A number of recommendations for increasing state export 
potential is designed that lies in the implementation of economic, organizational, informational, and financial activities.
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Постановка проблеми. Важливою складовою 
успішної інтеграції України у світовий економічний 
простір є створення системи державної підтримки 
експорту та нарощування його потенціалу в цілому, 
створення сприятливих умов для вітчизняних вироб-
ників конкурентоспроможної продукції на зовніш-
ньому ринку. Зауважимо, що за сьогоднішніх умов 
господарювання особливо актуальним є підвищення 
ефективності формування експортного потенціалу з 
метою утримання досягнутого рівня та пошуку нових 
можливостей нарощування обсягів експорту, розши-
рення його товарної та географічної структури тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазна-
чимо, що дослідженню результатів зовнішньоеконо-
мічної діяльності та оцінки експортного потенціалу 
продовольчого комплексу присвячені праці багатьох 
вчених-економістів, зокрема: В.Г. Андрійчука, В.І. 
Вернадського, В.М. Гейця, В.І. Губенка, О.М. Кири-
ченка, А.І. Кредісова, А. Мазаракі, Ю.В.Макогона, 
П.Т. Саблука та інших.

Постановка завдання. Основним завданням на-
укової статті є розробка ряду рекомендацій стосовно 
нарощування вітчизняного експортного потенціалу, 
що полягають у впровадженні економічних, органі-
заційних, інформаційних та фінансових заходів на 
основі розрахунку показників використання екс-
портного потенціалу економіки України та зовніш-
ньої торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
комплексного дослідження експортного потенціалу 
продовольчого комплексу та здійснення його про-
гностичної оцінки нами здійснено розрахунок по-

казників аналізу використання цього потенціалу, до 
яких віднесемо: географічну та товарну структуру 
експорту; рівень експортної орієнтації; експорт на 
одну особу; експортну квоту; індекс внутрішньога-
лузевої торгівлі; коефіцієнт покриття експортом ім-
порту; індекс «умови торгівлі»; індекс концентрації 
експорту (індекс Хіршмана) тощо.

Найпростішими, на наш погляд, є дослідження то-
варної та географічної структури експорту (табл. 1).

Аналіз вищеозначеної таблиці свідчить про те, 
що серед продуктів тваринного походження значний 
внесок до зростання обсягів експорту сільськогоспо-
дарської продукції зробили м’ясо та їстівні субпро-
дукти, обсяг експорту яких зріс на 210,7 млн. дол. 
США порівняно із 2007 р. і у 2012 р. становив 315,9 
млн. дол. США та молоко та молочні продукти, яйця 
птиці, натуральний мед, обсяги експорту яких дещо 
знизилися у 2012 р. (на 10,3 млн. дол. США) і ста-
новили 612,4 млн. дол. США. Стосовно продуктів 
рослинного походження, зазначимо, що найбільшу 
частку експорту мають зернові культури, експортні 
обсяги яких зросли у 2012 р. порівняно із 2007 р. у 
9,2 рази та насіння і плоди олійних рослин, обсяги 
експорту яких також зросли у 2012 р. на 1087,2 млн. 
дол. США у порівнянні із 2007 р. 

Здійснюючи аналіз експорту продовольчих то-
варів у вартісній формі, можна говорити про їхнє 
зростання стосовно усіх продовольчих груп. Най-
більші експортні обсяги у 2012 р. спостерігаємо 
щодо таких продовольчих груп товарів: цукру і 
кондитерських виробів із нього (341,2 млн. дол. 
США); какао та продуктів із нього (662,3 млн. дол. 
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Таблиця 1

Товарна структура вартісних обсягів експорту сільськогосподарської продукції 
та продовольчих товарів у 2007-2012 рр., млн. дол. США [1, c. 37-38]

Види продовольчої продукції 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всього 6287,0 10837,6 9514,9 9936,0 12804,1 17880,6

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ 4191,7 8319,4 7426,9 7364,9 9865,0 14386,7

І. Живі тварини; продукти тваринного походження 747,2 796,3 596,0 771,4 936,6 961,3

02 м’ясо та їстивні субпродукти 105,2 74,8 79,1 90,2 197,9 315,9

03 риба і ракоподібні 5,7 16,6 25,2 21,0 19,7 18,8

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці, на-
туральний мед 622,7 690,3 476,4 648,8 703,8 612,4

ІІ. Продукти рослинного походження 1726,5 5577,4 5034,9 3976,2 5532,0 9213,9

07 овочі 70,7 81,9 159,4 119,2 132,9 138,5

08 їстивні плоди та горіхи 141,5 172,0 176,5 208,8 217,3 199,8

09 кава, чай 5,0 7,1 7,4 9,9 14,0 12,9

10 зернові культури 763,7 3703,8 3556,2 2467,1 3617,1 6999,9

11 продукція борошномельно-круп’яної промисло-
вості 73,7 180,3 89,7 80,8 111,2 105,1

12 насіння і плоди олійних рослин 666,8 1426,2 1040,4 1085,7 1434,8 1754,0

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного по-
ходження 1718,0 1945,7 1796,0 2617,3 3396,4 4211,5

ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

ІV. Готові харчові продукти 2095,3 2518,2 2088,0 2571,1 2939,1 3493,9

16 продукти з м’яса, риби 35,1 40,0 38,0 48,7 50,1 65,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру 155,7 164,4 165,2 206,5 241,9 341,2

18 какао та продукти з нього 353,1 503,1 448,6 591,6 675,7 662,3

19 готові продукти із зерна 166,7 245,8 204,9 254,3 339,0 377,5

20 продукти переробки овочів 250,6 194,5 148,3 210,4 228,3 323,5

21 різні харчові продукти 75,9 102,8 88,4 122,9 162,4 195,4

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 536,4 560,0 458,6 443,7 383,0 385,0

23 залишки і відходи харчової промисловості 338,6 485,0 322,1 479,1 626,6 877,7

24 тютюн і промислові замінник тютюну 183,1 222,6 214,0 213,9 232,0 266,3

Таблиця 2
Географічна структура експортних обсягів сільськогосподарської продукції 

та продовольчих товарів у 2012 рр., тис. дол. США [2, c. 17-102]
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США); готових продуктів із зерна (377,5 млн. дол. 
США); залишків і відходів харчової промисловості 
(877,7 млн. дол. США).

Аналіз географічної структури експорту сіль-
ськогосподарської продукції та продовольчих това-
рів країн СНД (табл. 2) вказує на те, що найбільші 
обсяги такої продукції у 2012 р. Україна експор-
тувала у Російську Федерацію (2002429,9 тис. дол. 
США або 56,0%), Білорусь (434845,9 тис. дол. США 
або 12,2%), Казахстан (346011,1 тис. дол. США або 
9,7%), Молдову (296067,0 тис. дол. США або 8,3%) 
тощо. Отже, Росія була основним експортним рин-
ком для України та найбільшим торговельним парт-
нером серед країн СНД. Щодо європейських кра-
їн, то найбільшими експортерами нашої держави у 
2012 р. були Іспанія (1384096,0 тис. дол. США або 
32,7%), Італія (703996,9 тис. дол. США або 16,6%), 
Польща (623417,0 тис. дол. США або 14,7%), Фран-
ція (381510,1 тис. дол. США або 9,0%), Португа-
лія (323690,3 тис. дол. США або 7,7%), Бельгія 
(246440,1 тис. дол. США або 5,8%).

Зауважимо також, що після вступу у 2004 р. но-
вих країн-членів до Європейського Союзу, останній 
став найбільшим ринком збуту сільськогосподар-
ської продукції та продовольчих товарів для україн-
ського експорту. Експорт такої продукції країн ЄС у 
2012 р. становив 4 229 280,1 тис. дол. США.

Варто відзначити, що ріст обсягів виробництва 
не завжди супроводжується пожвавленням екс-
портної діяльності. Для оцінки відповідності до-
сягнутого рівня експортної діяльності обсягам 
виробництва продукції варто розрахувати рівень 
експортної орієнтації, який визначають як відно-
шення обсягів експорту товарів чи послуг за пев-

ний період часу до обсягів їх виробництва за такий 
же проміжок часу. Вважаємо, що чим вищий рі-
вень даного показника, тим більш експортноорієн-
тованою є галузь товар чи послуга.

Власні розрахунки показників рівня експортної 
орієнтації щодо різних груп продовольчих товарів 
у 2008-2012 рр. представлено у табл. 3. 

Аналіз останніх показав, що рівень експортної 
орієнтації майже усіх продовольчих груп товарів 
все-таки залишається доволі низьким. Лише де-
які групи продовольства характеризуються зна-
чним рівнем експортної орієнтації, зокрема: зерно 
та зернові продукти, рівень експортної орієнтації 
якого зріс на 28,8% по відношенню до 2008 р. і 
досяг рівня 60,1% у 2012 р. та олія, що характе-
ризується рівнем експортної орієнтації у 92,0% у 
2012 р., що на 11,1% вище ніж аналогічний показ-
ник 2008 р. Проте негативною тенденцією є зни-
ження вищеозначеного показника щодо молока та 
молочних продуктів на 2,5% та майже відсутність 
росту стосовно картоплі – 0,01%.

Наступним важливим кроком при дослідженні 
експортного потенціалу продовольчого комплексу та 
здійснення його прогностичної оцінки є розрахунок 
показників інтенсивності зовнішньої торгівлі продо-
вольчими товарами (товарами за 16-24 галузевими 
групами), а саме: експорту на одну особу; експорт-
ної квоти; індексу внутрішньогалузевої торгівлі 
тощо. Такий розрахунок перелічених показників 
представлено у таблиці 4.

Зауважимо, що розрахункові значення показни-
ків інтенсивності зовнішньої торгівлі продовольчими 
товарами свідчать про невисокі її темпи росту. Про це 
свідчить зростання експорту на одну особу у 2012 р. 

Таблиця 3
Динаміка рівня експортної орієнтації груп продовольчих товарів у 2008-2012 рр., % 

Види продовольчої продукції 2008 2009 2010 2011 2012 2012 до 
2008, (+,-)

М’ясо та м’ясопродукти 1,5 2,1 2,3 3,7 5,7 4,2

Молоко та молочні продукти 9,7 7,9 8,5 8,7 7,2 - 2,5

Яйця 2,7 6,3 7,6 7,7 7,4 4,7

Зерно та зернові продукти 31,3 56,8 36,3 26,1 60,1 28,8

Картопля 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01

Овочі та баштанні продоволь-
чі культури 3,0 3,9 3,8 2,9 3,2 0,2

Плоди, ягоди та виноград 13,1 13,6 16,4 9,9 14,2 1,1

Цукор 6,6 6,9 3,6 2,0 8,1 1,5

Олія 80,9 85,7 91,9 86,1 92,0 11,1

Таблиця є власними розрахунками автора на основі даних Статистичного збірника “Баланси споживання основних 
продуктів харчування населенням України за 2012 рік ” [3, с. 36-40]

Таблиця 4
Показники інтенсивності зовнішньої торгівлі продовольчими товарами у 2007-2012 рр. 

Роки
Показники

Валовий внутрішній 
продукт, млн. грн.

Експорт на одну осо-
бу, дол. США Експортна квота, % Індекс внутрішньогалузе-

вої торгівлі, %

2007 720731,0 45,0 1,5 0,1

2008 948056,0 54,3 2,0 3,1

2009 913345,0 45,3 1,8 1,3

2010 1082569,0 55,9 1,9 1,3

2011 1302079,0 64,2 1,8 1,5

2012 1408889,0 76,6 2,0 8,2

Відхилення (+, -)

2012 від 2007 688158,0 31,6 0,5 8,1

 Таблиця є власними розрахунками автора на основі статистичних даних [1, с. 37-46; 3, с. 36-40; 4, с. 30-31]
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порівняно із 2007 р. на 31,6 дол. США а також зна-
не зростання індексу внутрішньогалузевої торгівлі у 
2012 р. на 8,1% порівняно із 2007 р. Також одним із 
видів регулювання експорту продовольчих товарів є 
квотування. Зокрема, експортна квота у 2012 р. від-
носно 2007 р. зросла на 0,5% і становила лише 2%.

Одним із результативних показників зовнішньої 
торгівлі та загалом прогностичної оцінки експортно-
го потенціалу продовольчого комплексу є коефіцієнт 
покриття експортом імпорту (або інша назва – ін-
декс стану балансу), який відображає співвідношен-
ня між рівнем вивезених та ввезених продовольчих 
товарів (тобто відношення вартості експорту до її 
імпорту). Розраховані автором значення останнього 
подано у табл. 5.

Здійснюючи аналіз коефіцієнтів покриття екс-
портом імпорту продовольчої продукції у 2007-2012 
рр. зауважимо, що у 2012 р. найвищим рівень такого 
коефіцієнта був на цукор та кондитерські вироби з 
цукру (4,09); залишки і відходи харчової промисло-
вості (3,38); готові продукти із зерна (2,21). Також 
у вказаному році імпорт перевищував експорт і від-
повідно значення коефіцієнту покриття експортом 
імпорту готових харчових продуктів є меншим за 
одиницю щодо таких продовольчих товарів як: про-
дуктів з м’яса та риби (0,46); різних харчових про-
дуктів (0,33); алкогольних і безалкогольних напоїв 
та оцту (0,78); тютюну і промислових замінників тю-
тюну (0,52). Загалом у більшості продовольчих това-
рів рівень вищеозначеного коефіцієнта у 2007-2012 
рр. перевищував одинцю, що свідчить про позитив-
не сальдо торговельного балансу щодо продовольчої 
продукції. 

Важливим показником, що використовують 
при прогностичній оцінці експортного потенціа-
лу вітчизняного продовольчого комплексу, є індекс 
концентрації експорту продовольства, або індекс 
Хіршмана. Вважаємо, що концентрація експорту є 
важливим фактором для країн, що розвиваються, 
якою і є Україна, та для країн із перехідною еконо-
мікою саме тому, що останні часто значною мірою за-
лежать від відносно невеликої кількості сировинних 
товарів, що забезпечують їхні прибутки від експорту. 
Зауважимо, що чим ближчий індекс Хіршмана до 0, 
тим більш розвиненою є товарна структура експорту. 

Розрахункові значення індексу концентрації екс-
порту продовольства, де бралися до уваги продоволь-
чі товари груп III. «Жири та олії тваринного або 
рослинного походження» та IV. «Готові харчові про-
дукти», зображено на рис. 1.

Динаміка індексу концентрації експорту товарів 
продовольчої групи (індексу Хіршмана) 

у 2007-2012 рр.
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Рис. 1. Динаміка індексу Хіршмана для товарів 
продовольчої групи у 2007-2012 рр. 

Результати розрахунків вищенаведеної таблиці 
свідчать про те, що розраховані індекси концентра-
ції у 2007-2012 рр. мають, на наш погляд, середні 
значення, що говорить про нешироку, а у більшій 
мірі вузьку структуру експорту вітчизняних продо-
вольчих товарів. Зауважимо, що вищезгаданий ін-
декс Хіршмана прийнято використовувати при ана-
лізі експортного потенціалу, беручи до уваги товарну 
структуру експорту товарів продовольчої групи.

Також для дослідження експортного потенціалу 
продовольчого комплексу та здійснення його про-
гностичної оцінки автором розраховано та проана-
лізовано індекс умов торгівлі щодо сільськогоспо-
дарської продукції та окремих продовольчих товарів 
згідно УКТЗЕД (української класифікації товарів 
ЗЕД). З огляду на це зауважимо, що індекс «умови 
торгівлі» відображає співвідношення експортних та 
імпортних цін та показує, як змінилися умови тор-
гівлі країни. Загальновідомо, що позитивним вважа-
ється розмір індексу більше одиниці (умови торгівлі 
покращилися), або ж якщо такий індекс є рівним 
одиниці – умови торгівлі не змінилися. Негативним 
є розмір індексу умов торгівлі менше одиниці, що 
свідчить про погіршення торгівельних умов загалом. 
Динаміку індексу умов торгівлі за 2011-2012 рр. 
представлено у табл. 6.

На наше глибоке переконання, у 2012 р. спосте-
рігається погіршення умов торгівлі у порівнянні із 
2011 р. у більшості видів сільськогосподарської та 

Таблиця 5 
Динаміка коефіцієнтів покриття експортом імпорту продовольчої продукції

(за товарними групами готових харчових продуктів) у 2007-2012 рр. 
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2007 1,00 0,29 4,76 1,32 1,52 1,00 0,18 1,92 1,91 0,44

2008 0,94 0,24 2,45 1,40 1,60 0,62 0,18 1,67 1,99 0,49

2009 1,03 0,48 1,89 1,48 2,13 0,76 0,21 2,43 1,56 0,47

2010 1,03 0,48 0,89 1,45 2,02 0,94 0,26 1,64 2,30 0,45

2011 0,97 0,40 1,05 1,37 2,06 0,82 0,27 0,91 2,54 0,49

2012 1,18 0,46 4,09 1,47 2,21 1,21 0,33 0,78 3,38 0,52

Таблиця є власними розрахунками автора на основі статистичних даних [1, с. 37-47]
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продовольчої продукції. Незначне покращення ін-
дексу «умови торгівлі» спостерігаємо стосовно таких 
видів сільськогосподарської продукції та продоволь-
чих груп: молока та молочних продуктів, яєць пти-
ці, натурального меду на 0,183; кави та чаю – на 
0,198; какао та продуктів з нього – на 0,099; готових 
продуктів із зерна – на 0,033; різних харчових про-
дуктів – на 0,014; тютюну і промислових замінників 
тютюну – на 0,104. Вважаємо, що пояснення зміни 
такого показника є двохстороннім, оскільки його 
зменшення означає, що ціна, за якою було реалізо-
вано сільськогосподарську продукцію та продукцію 
продовольства на зовнішніх ринках, знизилася й за 
рахунок валютної виручки від експорту можна при-
дбати менше імпортованих продовольчих товарів. 
Проте такий факт також свідчить про підвищення 
конкурентоспроможності продукції на зовнішніх 
ринках за ціновим фактором.

Висновки з проведеного дослідження. Усе це до-
зволило автору розробити ряд рекомендацій стосовно 
нарощування вітчизняного експортного потенціалу, 
що полягає у впровадженні економічних, організацій-
них, інформаційних та фінансових заходів, а саме:

- проблема незбалансованості експорту України, 
в якому переважає продукція з низьким ступенем 
переробки, потребує з боку держави впровадження 
нових підходів до створення національної експортної 
політики, спрямованої на диверсифікацію експорту 
та збільшення в його структурі товарів з високою до-
даною вартістю;

- оптимізація товарної структури експорту у на-
прямі нарощення частки продукції з високим рівнем 
доданої вартості, зокрема шляхом стимулювання 
розвитку високотехнологічних та наукомістких ви-
робництв;

- географічна диверсифікація традиційного екс-
порту товарів українського походження, що ґрунту-
ється на аналізі попиту на закордонних ринках та 
виявленні найбільш перспективних з них;

- впровадження нових сучасних підходів до іс-
нуючого механізму представництва зовнішньоеконо-
мічних інтересів України за кордоном;

- запровадження механізму державної фінансової 
підтримки експортної діяльності (кредитування, га-
рантування та страхування експорту);

- забезпечення комплексної інформаційної під-
тримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- формування механізму впровадження результатів 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських роз-
робок та налагодження випуску нових видів вітчизня-
ної продукції з метою її експорту на зовнішній ринок;

- покращення умов для залучення інвестиційних 
коштів з метою модернізації експортоорієнтованих 
виробництв;

- удосконалення законодавства щодо державної 
підтримки українських експортерів під час їх участі 
у міжнародних тендерах за кордоном;

- надання державної підтримки вітчизняним то-
варовиробникам для участі у міжнародних виставко-
во-ярмаркових заходах;

- розвиток та впровадження систем сертифікації, 
управління і контролю якості;

- підтримка розвитку транспортної інфраструкту-
ри та просування логістичних послуг.
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Таблиця 6
Індекси «умови торгівлі» сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у 2011-2012 рр. 

Види c/г та продовольчої продукції 2011 2012

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ

01 живі тварини 1,101 1,092

02 м’ясо та їстивні субпродукти 1,042 0,837

03 риба і ракоподібні 0,953 0,761

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед 0,941 1,124

05 інші продукти тваринного походження 0,906 0,725

07 овочі 1,081 0,668

08 їстивні плоди та горіхи 1,458 0,522

09 кава, чай 0,742 0,940

10 зернові культури 1,225 0,895

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості 1,129 1,055

12 насіння і плоди олійних рослин 1,249 0,888

15 жири та олії тваринного або рослинного походження 1,045 1,006

ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

16 продукти з м’яса, риби 0,956 0,868

17 цукор і кондитерські вироби з цукру 1,043 0,800

18 какао та продукти з нього 1,007 1,106

19 готові продукти із зерна 1,019 1,052

20 продукти переробки овочів 1,061 0,961

21 різні харчові продукти 0,949 0,963

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 0,990 0,979

23 залишки і відходи харчової промисловості 1,090 1,037

24 тютюн і промислові замінник тютюну 0,930 1,034

Таблицю розроблено на основі статистичних даних [2, с. 64]
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Постановка проблеми. Інновації в багатьох базо-
вих економічних теоріях визнаються чинником ви-
робництва, а отже, й відіграють важливу роль у про-
цесах модернізації й сфери товарного обігу.

Розвиток базових інновацій у сфері товарного обігу 
потребує розробки та в подальшому реалізації програм 
довгострокової фінансово-кредитної підтримки іннова-
ційної діяльності, передусім з державним фінансуван-
ням (через відповідні інституції – регіональні та міс-
цеві фонди підтримки підприємництва, створені для 
здешевлення комерційного банківського кредитування 
стратегічно важливих для держави та її регіонів інвес-
тиційних проектів, до яких належить й модернізація 
сфери товарного обігу) та на засадах державно-приват-
ного партнерства; розвитку галузевої та територіальної 
інституціональної інноваційної інфраструктури (техно-
парків, бізнес-інкубаторів, інжинірингових бірж, дер-
жавних та незалежних комерційних фінансових фон-
дів, спілок, інноваційних банків); збільшення дієвості 
(зокрема, усунення її декларативності) податкових пре-
ференцій інноваційній активності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доціль-
ність, проблеми та перспективи застосування фінан-
сових і податкових важелів стимулювання галузевої 
інноваційної активності досліджували О. Юркевич, 
П. Завлін, Д. Кокурін, О. Рудченко та ін. Так, у 
праці [1, с. 20] обґрунтовуються особливості засто-
сування (для стимулювання інноваційної активності) 
таких фінансових важелів і інструментів, як системи 
оподаткування та ціноутворення, використання норм 
та пільг, створення заохочувальних фондів, надання 
фінансових премій, дотацій, субсидій, накладання 
штрафів, встановлення тарифів тощо. Використання 
податків у якості чинника непрямого стимулювання 
інновацій обґрунтовується у праці [2, с. 15]. Проте 
ще досі окреслена тематика залишається недостатньо 
дослідженою і об’єктивно потребує уваги.

Мета і завдання статті. Метою статті є визначен-
ня інноваційних факторів модернізації сфери товар-
ного обігу в Україні та за кордоном. Завдання статті:

- проаналізувати показники інноваційної актив-
ності підприємств торгівлі;

- згрупувати чинники інноваційної модернізації 
сфери товарного обігу.

Виклад основного матеріалу. Ефективність держав-
ної політики у сфері розвитку інноваційних процесів, 

на думку П. Микитюка, визначає конкурентоспро-
можність національного господарства та його секторів, 
адже 90% приросту виробництва забезпечується за ра-
хунок впровадження нових технологій [3, с. 7].

Як доводить В. Зянько, об’єктивна необхідність 
розвитку інноваційної комерційної господарської ді-
яльності обумовлюється такими важливими фактора-
ми, як: актуалізація інтенсивних факторів розвитку 
економіки, що сприяють використанню досягнень в 
діяльності економічних агентів; зростання ролі науки 
в забезпеченні ефективності розробки та впроваджен-
ня нової техніки і технології; наявність процесів фі-
зичного та, що ще більш важливо, морального старін-
ня основних засобів і технологій (причому моральний 
знос, обумовлений інноваційними процесами, також 
зменшує термін фізичного використання необорот-
них активів); порівняльне погіршення економічних 
показників діяльності підприємств торгівлі за раху-
нок використання конкурентами більш ефективних 
техніки та технологій; наявність потреби в підтримці 
вітчизняних підприємств усіх сфер процесу суспіль-
ного відтворення. Ці чинники обумовлюють потребу в 
створенні умов їх активізації: зміцнення науково-тех-
нічного потенціалу, формування висококваліфікова-
них продуктивних сил, створення законодавчої бази, 
залучення інвестицій в інновації, формування розви-
неної ринкової інфраструктури [4, с. 33]. 

В складних умовах модернізаційних змін інно-
ваційній активності підприємств торгівлі не завжди 
приділялася належна увага. Хоча це й обумовлено 
значною мірою недостатністю фінансових ресурсів, 
але все ж складно стверджувати про підстави зміц-
нення конкурентних позицій галузі, якщо частка 
поданих підприємствами торгівлі заявок на об’єкти 
інтелектуальної власності становила у 2011 р. лише 
0,8%; кількість отриманих заявок, починаючи з 
2008 р., зменшується та становила у 2009 р. лише 
51,7% від показника 2005 р.; кількість поданих за-
явок скорочується ще швидшими темпами. Водно-
час до позитивного віднесемо перевищення темпів 
зростання кількості використовуваних об’єктів інте-
лектуальної власності відносно кількості отриманих 
охоронних документів. Хоча ця тенденція ще далеко 
не стала стійкою. 

Попри те, як слушно зазначає науковець, незва-
жаючи на загальне визнання інновацій обов’язковою 
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передумовою розвитку, за різних систем управлін-
ня та в різні періоди соціально-економічного розви-
тку змінювалися підходи до джерел фінансування, 
структурних і видових особливостей інновацій. Зо-
крема, в планових економіках переважає державне 
фінансування, в класичних ринкових – приватні ка-
піталовкладення; по мірі збільшення ролі та учас-
ті держави в суспільно-політичному і економічному 
розвитку частка державних витрат в структурі за-
гальних інвестицій на розвиток інновацій має збіль-
шуватися, в іншому випадку це призводить до зни-
ження конкурентоспроможності вітчизняних товарів 
(послуг) та їх витіснення з внутрішнього споживчого 
ринку імпортом, втрати позицій національної еконо-
міки в системі міжнародного поділу праці.

Відносно видових особливостей інновацій, то, як 
зазначає В. Зянько, для приватних інвесторів базові 
інновації є менш ефективними, на противагу покра-
щенню товарів (послуг), з огляду на більший термін 
окупності таких інвестицій та вищий рівень ризи-
ку подальшого впровадження нововведень у вигляді 
кінцевої продукції [4, с. 33].

Але, очевидно, що інтереси держави як головно-
го суб’єкта ініціювання процесів модернізації сфери 
товарного обігу є дещо іншими, адже недостатність 
розвитку базисних інновацій і винаходів революцій-
ного типу перешкоджає покращенню факторних кон-
курентних переваг галузі та їх утриманню протягом 
тривалого періоду часу.

Але модернізація сфери товар-
ного обігу потребує врахування не 
лише базових чи продуктових ін-
новацій, а й повноцінного переліку 
чинників інших важливих напря-
мів інноваційної активності. Йдеть-
ся про умови, необхідні для сти-
мулювання таких видів інновацій, 
як покращуючі (впливають на по-
кращення фінансово-господарських 
процесів на підприємствах торгівлі 
та у сфері товарного обігу загалом), 
ринкові (спрямовані на модернізацію 
та створення нових ринків, способів 
просування і продажу товарів), орга-
нізаційні (передбачають нові способи 
управління розвитком сфери товар-
ного обігу та підприємствах торгівлі, 
організації торгово-технологічного 
процесу), техніко-технологічні (ре-
алізуються у змінах в матеріально-
технічній базі торгівлі), соціальні 
(як нові форми задоволення суспіль-
них потреб у товарах (послугах), 
збільшення соціального капіталу), 
стратегічні (спрямовуються на ви-
рішення перспективних завдань мо-
дернізації і розвитку сфери товарно-
го обігу) та ін.

Згрупуємо чинники інноваційної 
модернізації сфери товарного обігу 
на рис. 1. 

Покращуючі інновації економіч-
ного характеру залежать від поточ-
ного стану розвитку систем прогно-
зування, планування, бюджетування 
і фінансування нових методів госпо-
дарювання безпосередньо на підпри-
ємствах торгівлі. Тому активізація 
їх впровадження залежить від до-
ступності для економічних агентів 

Рис. 1. Чинники інноваційної модернізації сфери товарного обігу 
(запропоновано автором)

Види інновацій Чинники стимулювання

Базові • Наявність програм довгострокової фінансово-кредитної підтримки 
інноваційної діяльності;
• розвиненість галузевої інституціональної науково-технічної 
інфраструктури, мережі комунікацій;
• дієвість податкових преференцій інноваційній активності;
• наявність фінансових ресурсів та матеріально-технічних засобів, 
прогресивних технологій

Продук-
тові 

Органі-
заційні 
та 
техніко-
техноло-
гічні

• Правовий захист об’єктів інтелектуальної власності;
• перехід до загальноприйнятих норм патентного права;
• обмеженість виявлення товарної форми досягнень науки і техніки;
• ефективність досліджень попиту на інноваційні товари (послуги) та 
співробітництва підприємств сфери обігу і маркетингових фірм

• Наявність, рівень розвитку та інтегрованість інноваційного ринку в систему 
модернізації сфери товарного обігу;
• рівень підтримки програм професійно-фахового забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств торгівлі;
• залученість та стан мотивації персоналу до удосконалення торгово-
технологічного процесу і якості торговельної послуги;
• гнучкість організаційної структури підприємств  

Еконо-
мічні 
покра-
щуючі 

• Розвиненість систем прогнозування, планування, бюджетування і 
фінансування нових методів господарювання у торгівлі;
• раціональність амортизаційної політики, наявність можливостей 
прискореної амортизації;
• ретельність бізнес-планування та згуртованість персоналу відносно 
реалізації інноваційних проектів

Ринкові 
та 
страте-
гічні

• Рівень розвитку інноваційного підприємництва у сфері товарообігу;
• створення умов справедливої ринкової конкуренції та рівного 
доступу до ресурсів і ринків;
• наявність стратегій та програм розвитку сфери товарного обігу та її 
економічних агентів, узгодженість програм, їх інтегрованість у загальну 
систему планування соціально-економічного розвитку держави, її регіонів та 
видів економічної діяльності 

Соціаль-
ні

• Наявність та ефективність реалізації державних програм соціалізації 
торговельної сфери;
• рівень соціальної відповідальності в торгівлі, ставлення до ролі 
людського капіталу та умов праці;
• професійно-кваліфікаційна готовність торгового персоналу до якісного 
обслуговування покупців

інформаційно-консультаційних послуг, підвищення 
кваліфікації персоналу, забезпеченості управлін-
ським персоналом, що володіє арсеналом сучасних 
методів економічного аналізу, планування діяльності 
організації, а також діагностики та контролю реалі-
зації бізнес-проектів розвитку.

На думку В. Осецького, конкуренція може ефек-
тивно використовуватися як координуючий інстру-
мент відтворення інноваційного потенціалу галузі, 
узгоджуючи при цьому інтереси суб’єктів – учасни-
ків процесів створення і розвитку інновацій, гене-
руючи стимули інноваційної активності, сприяючи 
впровадженню результатів науково-технічної діяль-
ності у виробництво, культивуючи ринкову компо-
ненту управлінських навичок і знань [5, с. 72]. 

Отже, конкуренція є важливим чинником інно-
ваційної модернізації сфери товарного обігу, адже 
змушує економічних агентів до постійного пошуку 
більш прогресивних способів організації та здійснен-
ня торгово-технологічного процесу, модернізації та 
ініціювання появи і розвитку нових ринкових ніш, 
способів просування, продажу товарів.

Удосконалення товарної пропозиції сфери това-
рообігу як наслідок активізації продуктових іннова-
цій значною мірою залежить від правового захисту 
об’єктів інтелектуальної власності, адже його недо-
статність руйнує стимули до створення, а в подаль-
шому й комерціалізації нематеріальних активів як 
результату інтелектуальної творчої діяльності. Так, 
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на думку В. Будкіна, саме захист приватної влас-
ності є головним стимулюючим інновації чинником, 
основою становлення мотивації суб’єктів підприєм-
ництва до інновацій [6, с. 78]. Ця теза розділяється 
й іншими науковцями, що досліджують проблеми 
приватної власності в системі мотивації інновацій-
ного підприємництва [7, с. 74]. Тому зрозуміло, що 
власність є стимулом, який змушує власників або 
представників апарату управління підприємством 
господарювати ефективно, зокрема у тих сферах, які 
є ризиковими, але необхідними з огляду на потребу 
стабільної життєздатності.

Значною мірою простежується залежність чин-
ників ринкових інновацій та організаційних, по-
зитивним наслідком активізації яких є нові спосо-
би управління розвитком сфери товарного обігу та 
підприємств торгівлі, організації торгового проце-
су. Чинниками їх стимулювання, передусім, висту-
пають наявність, рівень розвитку та інтегрованість 
інноваційного ринку в систему модернізації сфери 
товарного обігу; рівень підтримки програм профе-
сійно-фахового забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств торгівлі; залученість та стан мотивації 
персоналу до удосконалення торгово-технологічного 
процесу і якості торговельної послуги.

Особливо важливе значення для стимулювання 
організаційних інновацій відводиться мотивації пер-
соналу підприємств торгівлі, зокрема рівню оплати 
праці, збільшення якого посилює мотивацію до учас-
ті в обґрунтуванні заходів покращення систем управ-
ління.

Роль соціальних інновацій є не менш вагомою, ніж 
інновацій економічних. Такий висновок обумовлюєть-
ся тим, що серед завдань розвитку сфери товарного 
обігу завжди ставилися не лише збільшення обсягів 
господарювання підприємств та ВНП, але й задово-
лення потреб населення в якісних товарах і послугах, 
забезпечення зайнятості, оплати праці тощо. При 
модернізації торгівлі, внутрішнього ринку та сфери 
товарного обігу загалом роль соціальних інновацій по-
силюється та навіть поширюється на всі рівні систем-
ної ієрархії управління. Так, їх суспільна значимість, 
крім вказаного, полягає в посиленні соціалізації сфе-
ри торгівлі, для чого її розвиток має бути керованим 
та інституціолізованим у відповідних державних про-
грамах. Для підприємства соціальні інновації дозво-
ляють покращити його імідж у суспільстві шляхом 
реалізації соціально орієнтованої та відповідальної по-
ведінки. Покращення відношення до ролі людського 
капіталу сприяє поліпшенню умов праці, професій-
но-кваліфікаційної готовності торгового персоналу до 
якісного обслуговування покупців.

На думку вітчизняних науковців, що досліджу-
вали проблеми інституціональної економічної тео-
рії в управлінні розвитком соціально-економічних 
систем, повноцінний економічний розвиток немож-
ливий без орієнтації на концепцію формування со-
ціального ринкового господарства, спрямованого на 
синтез гарантованої правовою державою економічної 
свободи та ідеалів соціальної держави, тобто соціаль-
ної захищеності та справедливості [8, с. 66].

Розвиваючи соціальний аспект інноваційної мо-
делі розвитку економіки в умовах глобалізації, О. 
Дацій, М. Гаман та Н. Дацій відносять до принципів 
побудови сучасного соціального порядку такі: вдала 
економічна політика передусім успішна в соціальній 
сфері, ринковий механізм потребує коригування, не-
обхідним є соціальний захист від загальних життє-
вих ризиків, потрібно створити рівні можливості для 
всіх, соціальне партнерство в економіці [9, с. 221].

Д. Кокурін визначає такі структурні напрями мо-
делі соціальної інноваційної економіки, як: 1) пра-
вова держава та приватна автономія (маються на 
увазі їх розділеність, проте водночас рівність прав 
і свобод); 2) конкурентний порядок (відкритість і 
ефективність конкуренції); 3) фінансовий порядок 
(наявність фінансових мотивації та стабільності); со-
ціальний порядок (спрямованість діяльності приват-
них і державних агентів на соціальну ефективність) 
[10, с. 16]. 

Належне підвищення соціальної ефективності 
модернізаційних процесів безпосередньо у сфері то-
варного обігу передбачає спрямованість соціальних 
інновацій на: (1) удосконалення систем захисту прав 
працівників і забезпечення дотримання законодав-
ства про працю (детінізація зайнятості і оплати пра-
ці, збільшення інвестицій в інтелектуальний капі-
тал, покращення умов праці та її оплати, соціальний 
захист та розвиток соціальної підприємницької інф-
раструктури); (2) посилення соціальної відповідаль-
ності перед суспільством (збільшення зайнятості, 
розвиток систем управління безпечністю та якістю 
товарів, популяризація практик легального та інно-
ваційного господарювання); (3) покращення системи 
захисту прав споживача, якісних характеристик та 
безпеки товарів і послуг, посилення відповідальності 
за ціноутворення; (4) збільшення ролі торговельних 
підприємств у захисті довкілля; (5) дотримання ін-
ституціональних норм соціальної відповідальності 
перед конкурентами та контрагентами.

Висновки. Поява нових ринкових ніш, методів та 
способів продажу товарів залежить від стану розви-
тку інноваційного підприємництва у сфері товарного 
обігу, а також створення умов справедливої ринкової 
конкуренції та рівного доступу до ресурсів і ринків. 
На думку автора, тут важливо зазначити, що над-
мірна монополізація товарних ринків, економічних 
ресурсів, прав діяльності як інституціональних не-
доліків процесів трансформації системи державного 
управління і державного устрою при переході від 
однієї системи управління державою до іншої, обу-
мовлених значною мірою так званим «зрощуванням» 
інтересів бізнесу та влади, руйнують стимули до ін-
вестування у створення прогресивних сучасних тор-
гово-офісних та торгово-сервісних центрів, об’єктів 
торгівлі, їх інформаційно-технічного покращення. 
Адже відсутність (чи слабкість) конкуренції не сти-
мулює торговельних монополістів до масштабних 
довгострокових інвестицій.

Втім, стимулювання представників торговельного 
підприємництва до удосконалення товарів і послуг 
потребує також і переходу до загальноприйнятих 
норм патентного права, ліквідації обмежень вияв-
лення товарної форми досягнень науки і техніки 
(йдеться, передусім, про перешкоди комерціалізації 
результатів інноваційної діяльності), здійснення до-
сліджень попиту на інноваційні товари (послуги), у 
т. ч. шляхом посилення співробітництва підприємств 
сфери товарообігу і маркетингових фірм. Останнє 
важливе з огляду на виявлення сучасних та перспек-
тивних тенденцій розвитку потреб споживачів щодо 
нових товарів (послуг).
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Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку соціально-еконо-
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Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам мониторинга и оценки реализации стратегий развития социально-
экономических систем мезоуровня. Рассмотрены теоретические наработки относительно основных категорий, законодательная 
регламентация основных положений мониторинга и оценки реализации стратегических планов, а также отечественная практика 
планирования этих процессов. Предложено совершенствование отечественного механизма мониторинга и оценки реализации 
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Постановка проблеми. Закономірним етапом 
розвитку стратегічного управління на рівні окремих 
адміністративно-територіальних одиниць є розбудо-
ва механізму моніторингу та оцінювання реаліза-
ції стратегій економічного та соціального розвитку 
територій мезорівня з огляду на необхідність не 
лише планувати майбутні зміни в соціально-еко-
номічних системах, але й здійснювати постійний 
контроль та оцінку результативності їх виконання. 
Саме поєднання стратегічного планування, моніто-
рингу реалізації стратегій та оцінювання цільових 
показників стратегічних планів, тобто ефективно 
функціонуюча система стратегічного управління 
здатна вплинути на конкурентоспроможність соці-
ально-економічних систем різних рівнів управління 
завдяки фокусуванню на успіхах та невдачах, що 
мали місце в минулому та врахуванню їх у майбут-

ній управлінській діяльності на шляху досягнення 
стратегічної мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
будова в Україні системи стратегічного планування 
розвитку соціально-економічних систем мезорівня 
тягне за собою підвищений інтерес і до методологіч-
ної складової процесів моніторингу та оцінювання 
результатів реалізації розроблених для мезосистем 
стратегічних планів. Вітчизняними та закордонни-
ми науковцями, практиками, експертами зроблено 
чимало на шляху збагачення теоретичних напрацю-
вань у цій сфері. Серед дослідників слід відмітити 
О. Берданову, Б. Боврон, В. Вакуленко, А. Вігоду, 
В. Момонову, І. Санжаровського та багатьох ін., 
що працювали над адаптацією закордонного досві-
ду моніторингу та оцінювання реалізації стратегій, 
програм, проектів та планів регіонального/місько-
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го розвитку до вітчизняних умов господарювання. 
Віддаючи належне напрацюванням науковців, слід 
відмітити, що проблема вимагає свого подальшо-
го дослідження, зокрема в напрямку конкретизації 
та розмежування основних понять та опрацювання 
єдиної бази моніторингу та оцінювання результатів 
реалізації стратегічних планів як основи оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць. 

Постановка завдання. На основі викладеного у 
даній статті буде зроблена спроба дослідити теоре-
тико-методологічні аспекти моніторингу та оцінки 
реалізації стратегій економічного та соціального роз-
витку територій мезорівня, як дві взаємопов’язані 
складові процесу оцінювання рівня соціально-еко-
номічного розвитку мезосистем скрізь призму теоре-
тичних напрацювань, законодавчого унормування та 
вітчизняної практики їх запровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Науко-
ва література, особливо закордонна, оперує досить 
розгалуженим арсеналом теоретичних напрацювань 
відносно моніторингу та оцінювання у сфері страте-
гічного планування економічного та соціального роз-
витку територій. Проте вона не завжди доступна та 
зрозуміла для керівників владних структур, що за-
лучені до процесу стратегічного планування, через 
що у багатьох досі відсутнє загальне уявлення по 
зміст процесів моніторингу та оцінювання. 

Найкраще визначення категорій, на наш погляд, 
пропонує ООН, що керується наступними дефініці-
ями. Моніторинг – процес, що передбачає спостері-
гання за прогресом, який досягається в ході певної 
діяльності чи певних заходів, завдяки чому зацікав-
лені сторони отримують інформацію про досягнення 
цілей та завдань. Результати моніторингу надають 
відповідь на запитання «Чи здійснюється запланована 
діяльність?», «Чи спостерігається прогрес на шляху 
досягнення окреслених результатів?» [1, с. 16]. Вимі-
рювання ж діяльності, яка завершена чи досі триває, 
з метою визначення ступеню досягнення окреслених 
цілей, втілюється у категорії оцінка. Цілі моніторин-
гу та оцінки досить схожі – надання інформації, що 
допомагає підвищити якість управлінської діяльності 
на шляху досягнення запланованих результатів. Про-
те наголос робиться на тому, що це різні сутнісні ін-
струменти перевірки виконання програмно-планових 
документів та дещо різні процеси, які слідують один 
за одним: оцінка спирається на ту інформацію, що 
виявляється у процесі моніторингу; до того ж, вона 
забезпечує більш глибокий аналіз та надає об’єктивну 
інформацію саме про ступінь досягнення запланова-
них результатів. Відповідно, якщо у ході моніторингу 
порівнюються ті заходи та види діяльності, що вико-
нані, з тими, що були заплановані та відображені в 
стратегічних планах, то під час оцінки робиться ви-
сновок щодо результатів виконання плану з огляду на 
поставлені завдання чи запланований ефект [1, с. 18]. 

Становлення вітчизняної системи теоретичних 
напрацювань відносно моніторингу та оцінки в кон-
тексті стратегічного планування економічного та со-
ціального розвитку соціально-економічних систем 
відбувалося шляхом вивчення закордонного теоре-
тичного та практичного досвіду з подальшою його 
адаптацією до вітчизнах умов господарювання. Спо-
чатку свого адаптованого становлення процеси моні-
торингу та оцінки охоплювали лише регіональний 
рівень через посилений (саме в цей період розвитку 
процесів стратегічного планування) інтерес саме до 
регіональної політики в країні. Згодом увагу науков-
ців привернули ці ж процеси, проте вже на місцево-
му рівні, з огляду на пропагування децентралізації в 
країні. Теоретико-методологічні засади моніторингу 
та оцінювання, що були напрацьовані закордонни-
ми науковцями під впливом основних тенденцій у 
сфері стратегічного планування, які мали місце в 
Україні на різних етапах розвитку вітчизняної еко-
номіки, дозволили дослідникам узагальнити ключові 
теоретичні аспекти відносно моніторингу та оціню-
вання та адаптувати їх, відповідно до регіонального 
та міського рівнів управління соціально-економічни-
ми процесами, що відбуваються в Україні. Зокрема, 
мова йде про основні дефініції, види, форми, типи 
процесів моніторингу та оцінювання, основні цілі та 
завдання та загальні вимоги-рекомендації керівним 
владним структурам щодо організації та проведення 
моніторингу та оцінювання реалізації стратегій роз-
витку територій.

Так, згідно з поглядами канадських експертів 
(які одними з перших почали адаптувати закордон-
ний досвід стратегічного планування в Україні на 
рівні регіонального управління в рамках реалізації 
проекту «Регіональне врядування та розвиток»), мо-
ніторинг – це «процес регулярного збору та фікса-
ції даних про ключові елементи реалізації стратегії 
протягом періоду її впровадження задля визначення 
проміжних та остаточних результатів, своєчасного 
виявлення проблем та відхилень від намічених ре-
зультатів і здійснення необхідних коригувань, за-
безпечення ефективного використання ресурсів, 
мінімізації ризиків та негативних наслідків»; інши-
ми словами, дослідники зводять моніторинг до від-
стеження або вимірювання того, що відбувається зі 
стратегією [2, с. 76]. Доволі схоже визначення, що 
запропоноване цією ж групою експертів, проте, як на 
наш погляд, більш чіткіше, можна зустріти в іншій 
їх праці: «Моніторинг стратегії чи програми регіо-
нального розвитку – це процес постійного збирання 
та порівнювання фактичних даних щодо досягнення 
операційних та стратегічних цілей з запланованими 
(або з базовими) та вироблення плану дій щодо кори-
гування ходу впровадження стратегії чи програми, 
у випадку виявлення відхилень» [3, с. 38-39]. При 
цьому збір даних, як відмічають дослідники, відбу-
вається за тими показниками (індикаторами) моні-

торингу, що були окреслені саме на 
етапі стратегічного планування. 

У складі моніторингу науковці 
пропонують виділяти три напрямки 
(його складові): моніторинг кінцевих 
показників, моніторинг програм та 
моніторинг проектів та громадської 
думки [4, с. 44]. На наш погляд, до-
речніше говорити про два напрямки 
моніторингу, а саме: адміністратив-
ний моніторинг, що поєднує такі дві 
складові як моніторинг результатив-
них показників (моніторинг індика-

Рис. 1. Базові складові моніторингу реалізації стратегій 
економічного та соціального розвитку територій

Відстеження соціально-економічних 
та екологічних процесів за низкою 

індикаторів

Встановлення зворотного зв’язку між населенням та владою щодо 
виконання Стратегії (через круглі столи, опитування громадської думки)

Адміністративний моніторинг

Моніторинг громадської думки

Відстеження результатів реалізації 
програм та проектів, що лягли в основу 

стратегічного плану
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торів, базові та планові значення яких містяться у 
стратегічних планах) та моніторинг реалізації про-
грам та проектів, які виступають базовою одиницею 
реалізації стратегій, та другий напрямок – моніто-
ринг громадської (див. рис. 1). Саме комплексне 
практичне застосування у вітчизняній практиці 
стратегічного панування двох напрямків моніторин-
гу дозволить всесторонньо оцінити результативність 
впровадження стратегії не лише з позиції керівних 
владних структур, а й з позиції інших стейкхолдерів 
територіального стратегічного планування. 

З огляду на наведені теоретичні напрацювання 
відносно системи моніторингу слід констатувати, що 
моніторинг реалізації стратегії економічного та соці-
ального розвитку територій слід розглядати як спе-
ціально організовану та постійно діючу систему зби-
рання та аналізу статистичної інформації відносно 
результатів реалізації стратегічних цілей та завдань 
на шляху досягнення стратегічної мети розвитку 
мезосистеми, задля своєчасного виявлення проблем 
та відхилень від намічених результатів і здійснення 
необхідних коригувань.

Якщо моніторинг стосується процесу виконання 
стратегічного плану, то оцінювання забезпечує пе-
регляд ефективності процесу реалізації стратегії та 
успішності результатів. При цьому залежно від ці-
льового призначення оцінки науковці оперують ка-
тегоріями: оцінювання впливу, оцінювання резуль-
тативності та оцінювання ефективності.

У найбільш загальному вигляді оцінювання 
впливу, на наш погляд, можна представити таким 
чином: це процес дослідження наслідків від страте-
гічних планів, коли такі наслідки виявляються на 
етапах розроблення, реалізації (впровадження) та 
по завершенні строку дії стратегії. Відштовхуючись 
від такого визначення, доцільно говорити про різні 
види оцінювання, які виділяють науковці, залежно 
від місця цього процесу в циклі стратегічного пла-
нування: попереднє оцінювання, що здійснюється 
на етапі розроблення стратегії; проміжне оцінюван-
ня, що здійснюється в процесі реалізації стратегії та 
підсумкове оцінювання, що здійснюється по завер-
шенні реалізації стратегії [2, с. 81-83; 4, с. 42]. На 
етапі попереднього оцінювання, розробники нама-
гаються знайти відповідь на запитання: якою буде 
користь від впровадження стратегії? Під час про-
міжного та підсумкового оцінювання доцільно вже 
говорити як про оцінювання результативності, що 
вимірюється за співвідношенням фактичних показ-
ників до планових, так і про оцінювання ефектив-
ності, що визначається співвідношенням ефекту до 
витрат. Про необхідність внесення змін у змістовні 
елементи стратегій та процес її реалізації з метою 
досягнення запланованих результатів економічно-
го та соціального розвитку територій свідчать ре-
зультати проміжного оцінювання. При цьому таке 
рішення має прийматися відштовхуючись від оці-
нювання досягнення цілей та пошуку можливих 
альтернатив. Оцінювання досягнення цілей пови-
нне визначити, чи було виконане заплановане, та 
як воно вплинуло на розвиток території. Метою оці-
нювання можливих альтернатив є пошук кращих 
шляхів досягнення цілей, що були заплановані, або 
запланованих наслідків, а саме: досягнення таких 
самих результатів, але з меншими витратами; отри-
мання більших або кращих результатів з такими са-
мими витратами; досягнення пропорційно більших 
чи кращих результатів за більших витрат.

Слід вказати на існування в науковій літера-
турі неточностей відносно розуміння системи оці-

нювання у сфері стратегічного планування, а саме 
ототожнення процесу оцінювання стратегій як про-
гнозно-планових документів та процесу оцінювання 
власне результатів реалізації стратегії. Так, напри-
клад, російська дослідниця С.А. Маковкіна [5] не 
вказує на відмінності цих процесів, коли розглядає 
та порівнює різні методичні підходи до оцінювання 
міського стратегічного планування, які опрацьова-
ні у закордонних країнах та розроблені науковцями 
нашого сусіда – Російської Федерації. На наш по-
гляд, в контексті стратегічного планування доціль-
но розрізняти оцінювання результатів стратегічного 
планування (альтернативно процес може мати такі 
назви: оцінювання результатів виконання стратегії 
чи оцінювання соціально-економічного розвитку 
території за результатами реалізації програмно-
планових документів) та оцінювання стратегій чи 
інших програмно-планових документів (тобто оці-
нювання ходу опрацювання програмно-планових 
документів на перспективу). Так, якщо оцінюванню 
підлягають: процес, зміст, оформлення та результат 
(за словами С.А. Маковкіної – складові методики, 
що розроблена МЦСЕД «Леонтієвський центр» [5]), 
то мова йде саме про процес оцінювання стратегій; у 
даному випадку оцінка – експертиза програм та про-
ектів, що спрямована на аналіз їх якості та загаль-
ного кінцевого ефекту від них. У такому випадку до 
завдань оцінювання слід віднести саме ті, про які 
дослідниця говорить в іншій своїй роботі, а саме: 
«Формування судження про програму відповідно 
до критеріїв, за якими оцінюються переваги, цін-
ності, якість, ефективність, значення програми та 
можливість її застосування на практиці»; оцінюван-
ню допомагатимуть методика, методологія процесу 
стратегічного планування, сукупність соціально-
економічних показників, які використовуються для 
формування стратегії, показники та індикатори, що 
будуть використовуватися для контролю економіч-
ного та соціального стану після її прийняття, та го-
ловне – власне стратегія як цілісний документ [6]. 
Якщо ж оцінюванню підлягають параметри, індика-
тори, критерії успіху програми (складові методики, 
що розроблена Фондом «Інститут економіки міста» 
[5]), то мова йде про процес оцінювання результатів 
реалізації стратегії. У цьому випадку оцінка – екс-
пертиза стратегій, що спрямована на аналіз їх дій, 
ефекту від їх впровадження та порівняння результа-
тів зі встановленими критеріями.

Таким чином, на підставі узагальнення теоретич-
них напрацювань стосовно моніторингу та оцінюван-
ня у сфері стратегічного планування, про які йшлося 
вище, коли йдеться про дует категорій моніторинг 
та оцінювання, вважаємо за доцільне говорити саме 
про результати стратегічного планування, тобто по-
рівняння, на підставі якого приймається рішення 
про результативність та ефективність стратегії соці-
ально-економічного розвитку територій мезорівня та 
надання рекомендацій на майбутнє. В даному кон-
тексті категорія «оцінка результатів стратегічного 
планування» може бути визначена як судження про 
ефект щодо соціально-економічного розвитку мезо-
системи, який має місце на підставі дії стратегічного 
плану та виявляється шляхом порівняння досягнуто-
го результату з окресленими критеріями на підставі 
показників моніторингу, що знаходять своє відобра-
ження у стратегіях.

Описане вище стосувалося наукових узагальнень, 
проте слід поглянути на процеси і з позиції вітчизня-
ного законодавства, а також дослідити, яким чином 
враховуються напрацювання науковців та вимоги 
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нормативно-парових актів у стратегіях економічного 
та соціального розвитку територій, що розробляють-
ся в країні на мезорівні. 

Зазначимо, що чинна нормативно-правова база 
стратегічного планування в Україні є недосконалою 
щодо моніторингу та оцінювання процесу реалізації 
стратегій економічного та соціального розвитку те-
риторій мезорівня. І, в першу чергу, це стосується 
«Методичних рекомендацій щодо формування регіо-
нальних стратегій розвитку» та «Порядку розроблен-
ня, проведення моніторингу та оцінки реалізації ре-
гіональних стратегій розвитку». А це, у свою чергу, 
є однією з причин наявності неякісно розроблених 
стратегічних планів та стимулом розробки нових 
стратегій, замість корегування існуючих з ураху-
ванням впливу різноманітних факторів. Так, напри-
клад, в «Методичних рекомендаціях щодо формуван-
ня регіональних стратегій розвитку» наголошується 
лише на тому, що «місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування повинні визна-
чати критерії та запроваджувати моніторинг реалі-
зації стратегій, програм та угод регіонального роз-
витку та періодично корегувати програмно-прогнозні 
документи з урахуванням першочергових завдань 
регіонального розвитку» [7]. Така небагатослівність 
законодавства наклала свій відбиток і на стратегії 
розвитку регіонів, що були розроблені з урахуван-
ням положень зазначених Методичних рекоменда-
цій, як вихідного нормативно-правого акту з питань 
стратегічного планування на мезорівні. В стратегіях 
більшості регіонів взагалі відсутній розділ, що тор-
кався б питань моніторингу та оцінки реалізації пла-
нів. Навіть після внесення відповідних корегувань у 
стратегічні плани частка таких регіонів, за підрахун-
ками автора, становить 50% від їх загальної кількос-
ті у країні; представлено також програмні докумен-
ти, в яких інформація, хоч і виділяється як складова 
стратегічного плану, проте вона є занадто обмеженою 
(наприклад, стратегії розвитку Запорізької, Хмель-
ницької областей та м. Севастополь).

Зовсім інший вигляд мають стратегії економічно-
го та соціального розвитку регіонів, що керувалися 
при розробці регіональних стратегій розвитку поло-
женнями Державної стратегії регіонального розви-
тку на період до 2015 року, яка робить акцент на 
збір, узагальнення, періодичний аналіз показників 
соціально-економічного розвитку регіонів та визна-
чення ефективності реалізації стратегічного плану. 
В Державній стратегії регіонального розвитку про-
понується базовий перелік показників оцінки реалі-
зації стратегії, які можуть доповнюватися тими, що 
визначаються угодами щодо регіонального розвитку 
та програмами подолання депресивності окремих 
територій, через те, що саме виконання угод щодо 
регіонального розвитку та програм подолання депре-
сивності окремих територій визнаються основними 
результатами її реалізації [8]. 

Постанова КМУ «Про затвердження порядку 
розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
реалізації регіональних стратегій розвитку» 2011 
року розширила законодавче унормування питань 
моніторингу регіональних стратегій розвитку. В 
ній йдеться про основне завдання моніторингу та 
оцінки реалізації регіональної стратегії (визначен-
ня стану виконання заходів регіональної стратегії 
та аналіз соціально-економічного розвитку), про-
цедуру призначення відповідального за проведення 
моніторингу та оцінки, вимоги до показників та ін-
формації, на підставі якої проводиться моніторинг 
та оцінка, а також складові щорічного підсумко-

вого звіту про результати реалізації регіональної 
стратегії, особливості його заслуховування та опри-
люднення [9].

Окреслення базового переліку показників моні-
торингу та оцінювання реалізації стратегій у загаль-
норегіональній стратегії 2006 року («17 показників 
соціально-економічного розвитку регіонів» [8]) та у 
нормативно-правовому акті зі стратегічного плану-
вання 2011 року («15 показниками моніторингу та 
оцінювання соціально-економічного розвитку» [9]), 
на наш погляд, є позитивним моментом на шляху 
до опрацювання цілісного підходу щодо оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку територій 
мезорівня за результатами реалізації стратегічних 
планів.

У більшості регіональних стратегій розвитку, що 
містять розділ моніторингу та оцінки, представлені 
ті положення, що містяться саме у Державній стра-
тегії регіонального розвитку. Це, наприклад, стра-
тегії Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської та 
Черкаської областей. Лише окремі регіони підійшли 
до процесу планування моніторингу та оцінювання 
реалізації власних стратегій економічного та соці-
ального розвитку більш індивідуально: розробника-
ми враховано теоретико-методологічні напрацюван-
ня закордонної теорії та практики в даному питанні. 
Наприклад, у стратегії Закарпатської області виділя-
ються окремі складові (напрямки) моніторингу: мо-
ніторинг кінцевих показників, моніторинг програм 
та проектів та моніторинг громадської думки. У стра-
тегії розвитку Запорізької області втілено схематич-
ну модель моніторингу, що запропонована в межах 
проекту партнерства України та Канади «Регіональ-
не врядування та розвиток». Основу системи моніто-
рингу складають індикатори, які можна розподілити 
за рівнями стратегічного процесу на: індикатори про-
дуктів, які дозволяють відстежувати прямі (так звані 
«матеріальні») результати; індикатори операційних 
цілей – наслідки реалізації стратегії для цільових 
груп; індикатори стратегічних пріоритетів – відпо-
відно вплив стратегії на громаду, якість життя, ста-
лий розвиток регіону [10].

За тієї ситуації, коли відсутній єдиний підхід та 
регіони керуються власними міркуваннями щодо 
планування системи моніторингу та оцінки реаліза-
ції стратегій розвитку, досить важко говорити про 
оцінювання рівня соціально-економічного розви-
тку соціально-економічних систем за результатами 
реалізації стратегій (особливо про комплексне, ін-
тегральне оцінювання на базі індикаторів успіху), 
оскільки в стратегіях більшості регіонів (не гово-
рячи вже про інші адміністративно-територіальні 
утворення) не находить навіть відображення базовий 
перелік показників моніторингу та оцінки. Така си-
туація обумовлена, в першу чергу, недосконалістю 
нормативно-правового регулювання процесу страте-
гічного планування в країні: стратегії опрацьовані з 
урахуванням небагатослівних щодо моніторингу та 
оцінювання Методичних рекомендацій, частина з 
них були оновлені з урахуванням положень Держав-
ної стратегії регіонального розвитку, а з появою у 
2011 році Постанови КМУ не всі регіони розробили 
нові стратегії або навіть відкоригували чинні. Вели-
кі сумніви – з приводу того, що ситуація зміниться 
із затвердженням Державної стратегії регіонального 
розвитку до 2020 року, проект якої вже пройшов об-
говорення у листопаді 2013 року. Попри чинність 
Постанови КМУ «Про затвердження порядку розро-
блення, проведення моніторингу та оцінки реалізації 
регіональних стратегій розвитку», проект нової за-
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гальнорегіональної стратегії пропонує новий підхід 
щодо моніторингу та оцінки реалізації регіональних 
стратегій розвитку, який базується на концепції 
«вхід, процес, випуск, результат/підсумок». На базі 
цієї концепції визначається певна сукупність індика-
торів процесу реалізації стратегічних планів. Порів-
няння фактичних значень індикаторів зі значенням 
запланованих, яке має здійснюватися що півроку і 
являє собою процес моніторингу та оцінки реалізації 
стратегій [13]. У розрізі трьох стратегічних пріорите-
тів виділяються 16 індикаторів результату, 14 інди-
каторів випуску та низка індикаторів процесу; при 
цьому вказується на уніфікацію системи індикаторів 
для регіональних стратегій розвитку. З огляду на це 
слід припустити, що регіони, знову ж таки за прин-
ципом централізації, мають опрацювати регіональ-
ні стратегії розвитку до 2020 року. Питання лише 
в тому, чим керуватися: положеннями Державної 
стратегії регіонального розвитку до 2020 року при 
ще чинній Державній стратегії регіонального розви-
тку до 2015 року, чи положеннями Постанови КМУ 
2011 року, адже вони містять різний підхід щодо ви-
дів моніторингу та переліку індикаторів моніторингу 
та оцінювання реалізації регіональних стратегій роз-
витку.

Відсутність єдиного підходу щодо окреслення ін-
дикаторів виконання заходів та запланованих цілей, 
тобто показників, за допомогою яких буде здійсню-
ватися моніторинг та на етапі оцінки визначатиметь-
ся рівень прогресу щодо виконання стратегічних за-
вдань, вказує на недосконалість системи планування 
моніторингу та оцінювання в країні. З одного буку, 
це надає самостійності адміністративно-територі-
альним одиницям у виборі індикаторів з огляду на 
специфіку соціально-економічних проблем територій 
мезорівня та використання різних підходів щодо їх 
розв’язання; з іншого, вказує саме на неузгодженість 
нормативно-правового регулювання та неможливість 
проведення загальнорегіональної оцінки результатів 
впровадження стратегічних заходів соціально-еконо-
мічними системами.

Ми дотримуємося позиції, згідно якої стратегії 
економічного та соціального розвитку територій ме-
зорівня в розділі «Моніторинг та оцінювання реалі-
зації стратегічного плану» мають обов’язково місти-
ти однаковий перелік індикаторів – результативних 
показників економічного та соціального розвитку, 
що представляють таку базову складову адміністра-
тивного моніторингу, як моніторинг соціально-еко-
номічних та екологічних показників. Саме за цими 
індикаторами має відбуватися оцінювання результа-
тивності та ефективності реалізації стратегій, на під-
ставі чого можна робити висновок про ефективність 
діяльності органів місцевого самоврядування у на-
прямку сприяння досягненню стратегічної мети еко-
номічного та соціального розвитку адміністративно-
територіальних одиниць та, відповідно, результати 
їх просування у напрямку досягнення стратегічної 
мети макрорівня. Індикатори, за складовою моні-
торингу реалізації програм та проектів, – це лише 
допоміжні показники, досягнення яких у кінцевому 
підсумку впливатиме на результати соціально-еконо-
мічного розвитку територій, тобто на результативні 
показники, і, відповідно, підбираються вони на роз-
суд органів місцевого самоврядування та для контр-
олю їх поточної управлінської діяльності з урахуван-
ням специфіки проблем та проектного забезпечення 
стратегій.

Лише у тому випадку, коли стратегічні плани 
економічного та соціального розвитку територій ма-

тимуть однаковий перелік співставних результатив-
них індикаторів, можна говорити про інтегральне 
оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 
територій за результатами реалізації стратегій. 

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження, 
можна зробити такі висновки. Моніторинг та оці-
нювання реалізації стратегій економічного та соці-
ального розвитку територій слід розглядати як різні 
сутнісні інструменти перевірки виконання стратегіч-
них планів, що слідують один за одним. Вихідним 
інструментом є моніторинг – як спеціально організо-
вана та постійно діюча система збирання та аналізу 
статистичної інформації відносно результатів реалі-
зації стратегічних цілей та завдань на шляху досяг-
нення стратегічної мети розвитку мезосистеми, за-
для своєчасного виявлення проблем та відхилень від 
намічених результатів і здійснення необхідних кори-
гувань. На підставі показників моніторингу прово-
диться оцінка результатів стратегічного планування 
– судження про ефект щодо соціально-економічного 
розвитку мезосистеми, який виявляється шляхом 
порівняння досягнутого результату з окресленими 
критеріями. На етапі планування соціально-еконо-
мічного розвитку територій мезорівня важливо ви-
значити перелік показників, за допомогою яких буде 
здійснюватися моніторинг та на етапі оцінки визна-
чатиметься рівень прогресу щодо виконання страте-
гічних завдань. Серед великого їх різноманіття, що 
обумовлено специфікою проблем територій мезорівня 
та різними підходами щодо їх розв’язання, у стра-
тегіях має міститися блок результативних показни-
ків економічного та соціального розвитку, що пред-
ставляють таку базову складову адміністративного 
моніторингу, як моніторинг соціально-економічних 
та екологічних показників. Саме за цими індикато-
рами має відбуватися оцінювання результативності 
та ефективності реалізації стратегій та оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку територій, на 
підставі чого можна робити висновок про ефектив-
ність діяльності органів місцевого самоврядування 
у напрямку сприяння досягненню стратегічної мети 
економічного та соціального розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Руководство по планированию, монитору и оценке результатов 

развития: программа развития Организации Объединенных 
Наций. – Copyright ПРООН, 2009. – 225 с.

2. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку 
регіону: практичний посібник / [Вігода А., Боврон Б., Мамонова 
В. та ін.]; за ред. І. Санжаровського. – К. : Вид-во К.І.С., 2008. –  
214 с.

3. Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, про-
грам, проектів регіонального розвитку: практичний посібник / 
[М.Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд та ін.]; за ред. І. Санда-
ровського. – К. : К.І.С., 2012. – 80 с.

4. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку: 
практичний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко. – К. : ТОВ 
«София-А». – 2012. – 88 с. – (Швейцарсько-український проект 
«Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO).

5. Маковкина С.А. Методические подходы к оценке городского 
стратегического планирования // Муниципалитет: экономика и 
управление. – 2012. – № 2 (3). [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://municipal.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/02/04/.

6. Маковкина С.А. Проблематика оценки стратегических планов 
социально-экономического развития российских городов // 
Вопросы управления. – 2009. – № 3 (8). [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2009/03/13.

7. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стра-
тегій розвитку. Наказ Міністерства економіки та з питань євро-
пейської інтеграції від 29 червня 2002 р. № 224.

8. Про затвердження Державної стратегії регіонального розви-



273ауковий вісник Херсонського державного університетуН

УДК 338.432:330.31.003.13

Сокольська Т.В.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту
Білоцерківського національного аграрного університету

ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСФЕРИ 
ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
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Постановка проблеми. Формування ефективного 
агропромислового виробництва, що забезпечує потре-
би населення в продуктах харчування, задовольняє 
попит підприємств переробних галузей, а також по-
треби експорту в сільськогосподарській продукції та 
стабільність продовольчих ринків, є сьогодні страте-
гічною метою аграрної політики нашої держави. В 
досягненні цієї мети важливе місце займають питан-
ня формування, оптимального використання та від-
творення ресурсного потенціалу. 

В умовах деградації природних систем життєза-
безпечення, незавершеності ринкових реформ, неста-
більності політичної і соціально-екномічної ситуації 
в державі проблема відтворення аграрного ресурсного 
потенціалу України набуває особливої актуальності. 
Складність її вирішення зумовлена недосконалістю 
національного законодавства, що регулює економіч-
ні процеси, некомплексним підходом до здійснення 
ринкових реформ і непослідовністю економічної по-
літики. Тому на сучасному етапі розвитку ринкової 
економіки необхідно удосконалювати підходи до ви-
значення механізму та обґрунтування шляхів його 
забезпечення відтворення аграрного ресурсного по-
тенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зав, що питанням ефективного використання та від-
творення ресурсів у цілому та аграрного ресурсного 
потенціалу зокрема присвячені праці відомих ві-
тчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких 

як П. Дуглас, Дж. Б. Кларк, К. Кобб, А. Маршалл,  
К. Макс, Д. Рикардо, Б. Пасхавер, В. Месель-Весе-
ляк Г. Підлісецький, В. Трегобчук, А. Юзефович,  
В. Шиян, В. Юрчишин та ін.

Цими науковцями дослідженні окремі питання, 
пов’язані з проблемою відтворення ресурсного потен-
ціалу, проте це не знижує її актуальності та необхід-
ності розробки нових, адаптованих до сучасних умов 
підходів, до питання ресурсного потенціалу як одно-
го із чинників забезпечення економічного зростання 
агросфери.

Постановка завдання. На основі вищевикладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розробці та обґрунтуванні шляхів забезпе-
чення відтворення ресурсного потенціалу агросфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. За ви-
значенням Н. Дешевової, ресурсний потенціал аграр-
ного виробництва являє собою складну, безперервно 
відтворювальну систему, елементами якої є всі його 
компоненти (природний, трудовий, фінансовий, під-
приємницький, інформаційний, матеріально-тех-
нічний, технологічний, інституційний ресурси), а 
зв’язки між ними визначаються соціальними, еко-
номічними, політичними, інфраструктурними та ін-
шими чинниками, що зумовлюють функціонування і 
розвиток аграрної економіки [1]. 

Провідними складовими аграрного потенціалу є 
земля, матеріально-технічні засоби, трудові, фінан-
сові і різноманітні нематеріальні ресурси. Украї-
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на має значні земельні ресурси, її земельний фонд 
становить 60 354,8 тис. га, або майже 6% території 
Європи, проте земля характеризується надзвичайно 
високим рівнем освоєння. Крім того, недостатньо 
економічно та екологічно обґрунтовано розподіл зе-
мель за цільовим призначенням. У структурі земель-
ного фонду України значні площі займають ґрунти 
з незадовільними властивостями (змиті, піддані ві-
тровій ерозії, засолені, солонцюваті, перезволоже-
ні тощо) – це деградовані і малородючі ґрунти [2]. 
Площа таких ґрунтів на орних землях перевищує 6,6 
млн га, або 20% площі ріллі, а прямі щорічні втрати 
(тобто різниця між вартістю валового продукту і ви-
тратами на його отримання) досягають у середньому 
66,5 грн/га, або в цілому по Україні близько 400 млн 
грн. Ураховуючи це, землю вкрай необхідно визнати 
капіталом і включити її вартість в економічний обіг, 
що сприятиме підвищенню прибутковості сільгосп-
підприємств і здійсненню розширеного відтворення. 

Матеріально-технічні ресурси сільськогосподар-
ських підприємств поділяються на основні та обо-
ротні засоби. Основні засоби, крім вартості землі, 
включають ще і вартість машин та обладнання, тран-
спортних засобів, будівель і споруд, робочої і про-
дуктивної худоби, багаторічних насаджень та ін. Від 
їх складу значною мірою залежить можливість своє-
часного якісного виконання технологічних операцій 
виробничого процесу [3]. Саме матеріально-технічна 
база і, особливо, її активна частина (машини та об-
ладнання) значною мірою визначають масштаби та 
напрями розвитку аграрного виробництва і конку-
рентоспроможність та ефективність його розвитку. 
Проте нині вона знаходиться у критичному стані, 
зумовленому тривалою фінансовою неспроможністю 
сільгосптоваровиробників, незбалансованістю амор-
тизаційної політики і потреб господарств на від-
творення засобів виробництва, значним спадом ін-
вестиційної діяльності, що водночас унеможливлює 
позитивну динаміку економічного росту. 

Наслідоком такої ситуації стала низька ефектив-
ність вітчизняного аграрного виробництва (у 2013 
році 33,1% підприємств отримали від сільськогоспо-
дарського виробництва збитки, сума яких у розрахун-
ку на 1 підприємство становила 2,1 млн грн) [4]; ін-
тенсивна експлуатація та неефективне використання 
природних ресурсів; застарілість, надмірна енерго-й 
матеріалоємність, багатовідходність виробничих тех-
нологій, недостатній рівень вторинної переробки від-
ходів, неефективність організаційно-економічного 
механізму природокористування та природоохоронної 
діяльності; високий рівень антропогенного наванта-
ження на екосистеми, зменшення біорізноманіття та 
забруднення довкілля; відсутність позитивних струк-
турних зрушень в аграрній економіці і реальних кро-
ків у переведенні її на інноваційно-інвестиційну мо-
дель ефективного функціонування. 

Нееквівалентний обмін сільськогосподарської і 
промислової продукції призвів до значного зростан-
ня ступеня спрацювання основних засобів, знижен-
ня темпів науково-технічного прогресу. У багатьох 
сільськогосподарських підприємствах знос будівель 
і споруд становить понад 60 %, машин та обладнан-
ня – близько 70%. Вартість основних засобів зростає 
через їх індексацію без додаткового введення нових 
потужностей. Більше половини парку тракторів, 
збиральних комбайнів та вантажних автомобілів від-
працювали свій амортизаційний строк [4]. Внаслідок 
цього витрати на ремонт і технічне обслуговування 
становлять майже 70% від суми коштів на придбан-
ня нової техніки, до 40% машин простоюють з тех-

нічних причин. У більшості сільськогосподарських 
підприємств знижуються ресурсозабезпеченість і 
рівень економічної ефективності використання ма-
теріально-технічних ресурсів, та унеможливлюється 
перехід на високоефективні ресурсоємні технології 
виробництва [5]. Нині лише агрохолдинги та потуж-
ні сільськогосподарські підприємства завдяки інвес-
тиціям можуть забезпечити виконання виробничих 
процесів високопродуктивними та якісними маши-
нами й устаткуванням за використання інновацій-
них технологій на великих земельних площах. Про-
те прагнення отримувати надприбутки за рахунок 
вирощування комерційних культур, що виснажують 
землю, потребує негайного прийняття на законодав-
чому рівні заходів щодо раціонального використання 
земель сільськогосподарського призначення, впро-
вадження у практику нових технологій обробітку 
ґрунту та інших агротехнічних заходів, спрямованих 
на збереження та підвищення родючості ґрунтів, бо-
ротьбу з ерозійними процесами; виведення з інтен-
сивного обробітку малопродуктивних і деградованих 
земель. Все це потребує значних інвестицій, необхід-
них для забезпечення безперервності в нарощувані 
виробничої діяльності. Без асигнувань і підвищення 
прибутковості сільського господарства в цілому не-
можливе відновлення матеріально-технічної бази, 
впровадження прогресивних технологій, виробни-
цтво конкурентоспроможної продукції. 

В аграрному виробництві відтворювальні цикли 
тісно пов’язані з біологічними законами, перепліта-
ючись з природними. Особливістю сільськогосподар-
ського відтворення є сезонний характер виробничих 
процесів (у першу чергу, у рослинництві, але й у 
тваринництві сезонні коливання можуть бути досить 
істотними). Цим формується відмінний від більшос-
ті промислових галузей порядок створення обігового 
капіталу і відтворення робочої сили, оскільки техно-
логічний процес виробництва і реалізації сільсько-
господарської продукції триває кілька місяців [6]. 
Отже, забезпечити норматив обігових коштів за ра-
хунок власних джерел не лише неможливо, а й еко-
номічно невиправдано – надлишок обігових коштів, 
утворений у міжсезоння, «омертвляє» капітал і ство-
рює передумови для нецільового або неефективного 
використання тимчасово вільних коштів. 

Через залежність виробничого процесу від при-
роднокліматичних умов забезпечити безперервність 
відтворення в аграрному секторі можливо лише че-
рез економічний механізм відтворення, під яким ро-
зуміється сукупність управлінських і регулюючих 
заходів у сфері відтворювальних циклів як самого 
підприємства, так і держави. Такий механізм форму-
ється під впливом двох різних груп факторів. Перша 
група факторів проявляє свій вплив при використан-
ні горизонтальних економічних зв’язків сільського 
господарства з машинобудуванням, енергетикою, хі-
мічною промисловістю, будівництвом та іншими га-
лузями економіки.

Інша група факторів проявляє себе через верти-
кальні економічні зв’язки у сільському господарстві, 
забезпечуючи взаємодію живої праці та решти еле-
ментів. У результаті такі її складові, як сільськогос-
подарські угіддя та біологічна група засобів вироб-
ництва щороку циклічно розширенно відтворюються 
у межах галузі й кожного окремого підприємства. 
Якщо сільськогосподарські культури та поголів’я 
відтворюються не лише кількісно, але й якісно, то 
відтворення оброблюваних земель відбувається лише 
в якісному змісті, шляхом поліпшення їхньої родю-
чості. 
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комплексу умов і факторів, здатних прискорювати 
цей процес. Їх можна об’єднати в такі групи: при-
родно-біологічна, фінансова, інформаційна, кадрова, 
управлінська та інноваційна (рис. 1).

Усі вищенаведені фактори, що впливають на ре-
сурсний потенціал сільського господарства, тісно 
переплітаються і взаємозалежні між собою та впли-
вають на ефективність використання кожного виду 
ресурсів. 

Визначальна роль у ресурсному забезпеченні ста-
більного економічного розвитку сільського господар-
ства, інших сфер агропромислового комплексу, як і 
національної економіки загалом, належить людському 
капіталу, який як ресурс аграрного виробництва фор-
мується, насамперед, у середовищі сільського населен-
ня. Вимоги до якості останнього зростають у зв’язку 
з підвищенням техніко-технологічного рівня сільсько-
господарського виробництва та необхідністю посилен-
ня його конкурентоспроможності. Нині ж професій-
но-кваліфікаційний рівень аграріїв, які в переважній 
більшості працюють із відривом від інноваційних тех-
нологій в рослинництві та тваринництві, є низьким. 

Вищенаведені проблеми, що спостерігаються сьо-
годні в ресурсному забезпеченні аграрного секто-
ру економіки, потребують невідкладної виваженої 
державної підтримки, яка в уніфікованій світовій 
економіці виконує стабілізаційну та стимулювальну 
функції у забезпеченні сталого сільського розвитку. 
Системна та комплексна державна аграрна політи-
ка має спрямовуватися на підвищення ефективності 
використання задіяного в сільськогосподарському 
виробництві ресурсного потенціалу, що дозволить 
аграрному сектору країни бути «точкою зростання» 
і фундаментом подальших модернізаційних перетво-
рень економіки країни. 

Одним з пріоритетних напрямів такої підтримки 
має стати формування сприятливого фінансово-кре-
дитного середовища через забезпечення сільськогос-
подарських товаровиробників необхідними обсягами 
фінансових ресурсів для розширеного відтворення й 
інноваційного розвитку, фінансової стабільності та 

Відтворення аграрного 
ресурсного потенціалу

Природно-біологічна
- грунтові 
- біологічні
- екологічні
- кліматичні 
- водний режим

Фінансова
- державна підтримка
- власні кошти
- позичковий капітал

Інформаційна
- наявність 
інформаційно-
консультативних центрів
- рівень комп̓ютеризації 
виробництва

Кадрова 
- кваліфікація працюючих
- кадрова політика 
- зв'язок з освітніми 
закладами

Управлінська
- аналіз фінансово-
господарської діяльності
- плануванняе фінансово-
господарської діяльності
- контролінг
- регулювання фінансово-
господарської діяльності

Інноваційна 
- зв'язок з науковими 
установами
- готовність керівництва 
господарств до переходу 
на інноваційний рівень 
розвитку виробництва

Рис. 1. Групи факторів впливу
на відтворення аграрного ресурсного потенціалу

конкурентоспроможності на внутрішньому й зовніш-
ньому ринках. 

Наступним механізмом регулювання процесу від-
творення ресурсного потенціалу в аграрному секторі 
є розвиток сільських територій шляхом розширення 
можливостей сільських територіальних громад на 
основі збільшення ресурсів місцевих бюджетів, на-
самперед за рахунок розвитку підприємництва та за-
лучення інвестицій у виробничу й соціальну сфери.

Поліпшити фінансовий стан сільськогосподар-
ських товаровиробників як основного фактора від-
творювальних процесів може державне регулювання 
інтервенційних реалізаційних цін на сільськогоспо-
дарську продукцію та надання кредитів для відтво-
рення матеріально-технічних ресурсів. Субсидування 
частини банківського процента (вартості) інвестова-
ного капіталу дасть змогу отримувачам кредитів ско-
ротити фінансові витрати на оплату за користування 
позичковими коштами, що сприятиме зміцненню фі-
нансової стійкості сільгосппідприємств, підвищенню 
їхньої інвестиційної привабливості.

Досить важливим у механізмі регулювання про-
цесів відтворення ресурсного потенціалу є зниження 
процента плати за користування лізинговим майном. 
Значну роль у механізмі регулювання процесів від-
творення ресурсного потенціалу в сільському госпо-
дарстві відіграє субсидування будівництва об’єктів на 
інноваційній основі, реконструкція та технічне перео-
снащення діючих виробництв. Таке будівництво мож-
на розглядати як інноваційний процес, результатом 
якого є нововведення в аграрне виробництво. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за-
безпечення відтворення ресурсного потенціалу аграр-
ної сфери тісно переплітається з економічним зрос-
танням галузі, закономірностями розвитку країни в 
цілому. Економічне зростання виступає як перспек-
тива і довготривала мета розвитку, але, в свою чергу, 
реалізація цієї перспективи пов’язана зі збільшен-
ням споживання ресурсів, що використовуються для 
створення матеріальних і духовних благ. 

Функціонування економічного механізму відтво-
рення ресурсного потенціалу в сільському господар-

стві полягає у відшкодуванні 
ресурсів для повного і своє-
часного виконання виробни-
чих процесів; у відповідності 
обсягів поповнюваних ресур-
сів фінансовим і виробничим 
можливостям господарюючих 
суб’єктів. 

Стійке економічне зрос-
тання сільського господарства 
України в умовах розбалансо-
ваності ресурсного потенціалу 
неможливе. Як свідчить сві-
товий досвід, сьогодні Украї-
ні вкрай потрібні радикальні 
реформи, що враховують за-
рубіжний досвід, відобража-
ють національну специфіку і 
забезпечують розвиток на ви-
передження. Для досягнення 
цієї мети потрібна послідовна, 
виважена державна політика, 
спрямована на збалансування 
ресурсного потенціалу аграр-
ного сектору шляхом залучен-
ня інвестицій та активізації 
аграрної інноваційної діяль-
ності (належна інфраструктура 
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підтримки інновацій). Реальна програма державної 
підтримки з певною системою спеціальних економіко-
правових, фінансових і адміністративних заходів до-
зволить оперативно вирішувати питання доцільності 
підтримки тих чи інших товаровиробників, планува-
ти або програмувати (як це має місце в інших краї-
нах) агропромислове виробництво та його структурні 
перетворення з урахуванням як національного, так і 
зарубіжного досвіду. Необхідно створити також сис-
тему фінансового обслуговування аграрного сектору 
(спеціальні аграрні банки), побудувати інфраструк-
туру і правовий механізм для формування реальних 
іпотечних відносин. Всебічна модернізації країни 
має торкнутися не тільки оновлення матеріально-
технічної бази, але і в цілому забезпечити ресурс-
ну збалансованість в аграрному секторі, включаючи 
якість людського капіталу, технологічні процеси в 
контексті використання природних ресурсів, вироб-
ничу інфраструктуру. Така модернізація має забез-
печити аграрному сектору внутрішню гармонізацію 
шляхом створення еколого-економічних і соціальних 
проектів розвитку. При цьому держава зобов’язана 
всіляко стимулювати стійке економічне зростання 
сільськогосподарського виробництва шляхом консо-
лідації бюджетних коштів та збільшення прозорості 
їх використання, що дозволить отримати їх, насампе-
ред, сільгоспвиробнику, а не агрохолдингам. Одним з 
перспективних напрямів інноваційного забезпечення 
аграрного виробництва є, на нашу думку, формуван-
ня в кожному регіоні сільськогосподарських техно-
полісів, на основі приватно-державного партнерства, 
мобілізації можливостей і взаємовигідного взаємодії 
зацікавлених сторін (держави, бізнесу, науки, осві-

ти, споживачів). Одним з ключових чинників також 
має стати забезпечення зростання інтелектуального 
капіталу в аграрному секторі. Концептуальні засади 
ресурсного забезпечення сталого економічного зрос-
тання сільського господарства мають базуватися на 
зміщенні акцентів у бік провідної ролі держави в ре-
гулюванні цього процесу.

Перспективи подальших розвідок у цьому напря-
мі. В подальших дослідженнях має бути обґрунтова-
на визначальна роль людського капіталу у ресурс-
ному забезпеченні сталого економічного розвитку 
сільського господарства. 
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РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

У роботі розглянутий стан інвестиційної безпеки (ІБ) у країнах ЄС та Україні, досліджено певні складові ІБ у країнах Європи. 
Показано, що в Україні спостерігається недостатній рівень інвестицій, що здійснюються з Державного та місцевих бюджетів, вна-
слідок чого спостерігається певне викривлення структури інвестицій у порівняння з європейською економікою.
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Ставицкий А.В., Наумова Е.А. РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
В работе рассмотрено состояние инвестиционной безопасности (ИБ) в странах ЕС и Украине, исследованы определенные 

составляющие ИБ в странах Европы. Показано, что в Украине наблюдается недостаточный уровень инвестиций, которые осу-
ществляются из Государственного и местных бюджетов, в результате чего наблюдается определенное искажение структуры 
инвестиций в сравнении с европейской экономикой.

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, бюджет, регрессия, структура инвестиций, инвестиции.

Stavytskyy A.V., Naumova O.O. THE CALCULATION OF INVESTMENT SECURITY IN UKRAINE
This article deals with the levels of investment security (IS) in EU and Ukraine, researching certain components of IS in Europe. It is 

shown that in Ukraine there is a lack of investments undertaken by the State and local budgets, so there is some distortion of the structure 
of investment in comparison with European countries.
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Постановка проблеми. Під інвестиційною безпекою 
розуміють процес забезпечення такого стану інвести-
ційної сфери, за якого економіка здатна зберігати та 
підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів 

в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, які гаран-
тують стабільний економічний розвиток економіки.

Дуже важливо розуміти, який саме стан є бажа-
ним для національної економіки, а тому варто його 
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порівняти з рівнем країн, які можуть слугувати при-
кладом вдалого економічного розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми та формулювання цілей статті. Метою 
роботи є визначення бажаного рівня основних скла-
дових інвестиційної безпеки України на сучасному 
етапі та в довгостроковій перспективі. Відповідно 
до мети поставлено наступні завдання: вивчення на-
укових підходів щодо аналізу інвестиційної безпеки, 
аналіз стану основних складових інвестиційної без-
пеки у країнах ЄС, розрахунок бажаних показників 
для економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ма забезпечення необхідного рівня інвестиційної без-
пеки є надзвичайно важливою для будь-якої країни. 
На відміну від інших макроекономічних показників, 
рівень інвестицій у сучасному глобалізаційному світі 
суттєво залежить від зовнішніх чинників, які можуть 
надавати як позитивні, так і негативні імпульси для 
економіки. Тому багато вчених запропонували власні 
підходи до оцінки бажаного рівня безпеки.

Зокрема, А. Сухоруков при розробці методології 
оцінки рівня економічної безпеки пропонує вклю-
чати всі компоненти. Так, на його думку, потрібно 
передбачати «такий рівень інвестування, який за-
безпечує розширене відтворення, реструктуризацію 
та технологічне переозброєння економіки» [1]. Для 
частини складових автор пропонує свої критичні 
межі, проте у процесі аналізу випускається причин-
но-наслідковий зв’язок виникнення певних переко-
сів у українській економіці. Аналізуючи Коефіцієнт 
покриття імпорту експортом, А. Сухоруков доходить 
висновку, що пороговим значенням має бути 1, проте 
зовсім при цьому не враховується той факт, що зна-
чну частину імпорту до України займають енергоно-
сії з однієї країни, що фактично призводить до екс-
порто-орієнтованої економіки країни, а це вимагає 
оцінки її вразливості не тільки по нижній межі, але 
й по верхній, що показала криза у жовтні 2008 року.

Наведемо показники, запропоновані російським 
економістом С. Глазьєвим, що були визначені до тої 
кон’юнктури, яка сформувалась у Росії [2] (у дужках 
вказані граничні значення цих показників): знижен-
ня обсягу валового внутрішнього продукту (50%), 
питома вага в промисловому виробництві обробної 
промисловості (70%), питома вага в промисловому 
виробництві машинобудування (20%), обсяги інвес-
тицій у % до ВВП (25%), витрати на наукові дослі-
дження у % до ВВП (5%), питома вага нових видів 
продукції в обсязі продукції машинобудування (6%), 
тривалість життя населення (70 років), рівень без-
робіття за методологією МОП (7%), рівень інфляції 
за рік (20%), обсяг внутрішнього боргу у % до ВВП 
за співставний період часу (20%), обсяг зовнішнього 
боргу у % до ВВП (25%), питома вага зовнішніх по-
зик в покритті дефіциту бюджету (30%), дефіцит бю-
джету у % до ВВП (5%), обсяг іноземної валюти по 
відношенню до гривневої маси в національній валюті 
(10%), обсяг іноземної валюти в готівковій формі до 
обсягу готівкової гривні (25%), грошова маса М2 у % 
до ВВП – показник монетизації (50%), питома вага 
імпорту у внутрішньому споживанні, всього (30%), в 
тому числі продовольство (25%). 

О. Собкевич відзначає, що «можливості зміц-
нення економічної безпеки України звужуються у 
зв’язку із дефіцитом інвестиційних ресурсів і недо-
сконалістю механізмів їх залучення через національ-
ний фондовий ринок і обмеженою присутністю ві-
тчизняних суб’єктів господарювання на зарубіжних 
фондових ринках» [3].

Питання оцінки інвестиційної безпеки відображе-
но у вигляді Методики розрахунку рівня економічної 
безпеки України, затвердженої наказом Міністерства 
економіки України від 02.03.2007 р. № 60. Вона роз-
роблена з метою визначення рівня економічної без-
пеки України як головної складової національної 
безпеки держави та визначає перелік основних ін-
дикаторів стану економічної безпеки України, їхні 
оптимальні, порогові та граничні значення, а також 
методи обрахування інтегрального індексу економіч-
ної безпеки [4]. Інвестиційна безпека у цьому доку-
менті розглядається як частина економічної безпе-
ки країни, при якій обсяг іноземних інвестицій (за 
умови оптимального їх співвідношення), який здатен 
забезпечити довгострокову позитивну економічну ди-
наміку при належному рівні фінансування науково-
технічної сфери, створення інноваційної інфраструк-
тури та адекватних інноваційних механізм. При 
цьому використовуються порогові значення п’яти 
основних показників (табл. 1), однак їхні граничні 
значення майже не дотримуються.

Таблиця 1
Індикатори та порогові значення стану інвестицій-
ної безпеки за Методикою розрахунку рівня еконо-

мічної безпеки України

Показник Порогове значення

Ступінь зносу основних засобів, % не більше 35

Відношення обсягу інвестицій до 
вартості основних фондів, % не менше 6

Відношення обсягів інвестицій в 
основний капітал до ВВП, % не менше 25

Відношення чистого приросту 
прямих іноземних інвестицій до 
ВВП, %

5 – 10

Частка прямих іноземних інвес-
тицій у загальному обсязі інвести-
цій, %

від 20 до 30

Джерело: [4]

Розглядаючи інвестиційну складову економічної 
безпеки, В.І. Кириленко доходить до висновку, що в 
основі гарантування економічної безпеки має лежати 
«організація зростання обсягу інвестицій, оскільки 
воно покликано стимулювати економічну активність, 
зростання попиту … і збільшення національного до-
ходу» [5, с. 34]. Події 2008 року показали, що інвес-
тиції виступають, принаймні частково, у ролі спеку-
лятивного капіталу, що у періоди криз ніяким чином 
не підвищує економічної безпеки, а й зменшує її. Од-
нак під час економічного буму інвестиційна складова 
сприяє розвитку інфляційних процесів.

Зокрема, В.І. Кириленко визначає такий набір 
з 29 показників для аналізу інвестиційної безпеки 
країни [5]: дефіцит консолідованого бюджету тери-
торії (держави, регіону); частка заборгованості за 
податковими сплатами у доходній частині консолі-
дованого бюджету території (держави, регіону); ге-
неральний коефіцієнт надійності Найбільш великих 
банків (НВБ); коефіцієнт миттєвої ліквідності НВБ; 
генеральний коефіцієнт ліквідності НВБ; коефіцієнт 
захищеності капіталу НВБ; коефіцієнт фондової ка-
піталізації прибутку; відношення валових вкладень 
в економіку території (держави, регіону) до ВВП; 
відношення сальдованого фінансового результату ор-
ганізацій і підприємств на території до ВВП; індекс 
зміни кількості угод, укладених за всіма видами 
фондових цінностей на фондовій біржі на території 
(держави, регіону); індекс зміни біржового обороту 
за цінними паперами на фондовій біржі на терито-
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рії (держави, регіону); індекс кількості торгів, заре-
єстрованих на фондовій біржі на території (держави, 
регіону); частка фінансових інвестицій в загальному 
обсязі інвестицій на території (держави, регіону); 
відношення інвестицій в основний капітал до обсягу 
промислової продукції на території (держави, регіо-
ну); частка іноземних інвестицій в основний капітал 
в загальному обсязі інвестицій в основний капітал; 
відношення інвестицій в охорону навколишнього 
середовища до обсягу промислової продукції на те-
риторії (держави, регіону); частка витрат на науку 
та наукові дослідження і розробки у ВВП території 
(держави, регіону); відношення інвестицій в галузь 
«Наука та наукове обслуговування» до вартості осно-
вних засобів наукових досліджень і розробок на те-
риторії (держави, регіону); частка інноваційної про-
дукції в загальному обсязі промислової продукції 
території (держави, регіону); питома вага збиткових 
підприємств; індекс фізичного обсягу промислового 
виробництва; індекс зміни рентабельності продук-
ції; індекс зміни поточної ліквідності підприємств; 
відношення кредиторської заборгованості до випус-
ку промислової продукції; відношення дебіторської 
заборгованості до випуску промислової продукції; 
відношення інвестицій в основний капітал до обсягу 
промислового виробництва; ступінь зносу основних 
фондів підприємств; частка зайнятого населення в 
певній галузі до загальної кількості населення; від-
ношення зарплати в певній галузі до прожиткового 
мінімуму на території. В той же час слід зазначи-
ти, що проведення моніторингу інвестиційної безпе-
ки вимагає швидкого та легкого отримання даних, 
а підготовка такої бази даних аж ніяк не є легкою 
задачею.

Н.С. Вавдіюк та З.В. Герасимчук запропонували 
шестиблокову систему порогових показників інвести-
ційної безпеки регіону [6] (табл. 2), яку також можна 
використовувати з певною модифікацією для розра-
хунку рівня безпеки всієї країни. Проте частина еле-
ментів такої системи носить достатньо суб’єктивний 
характер.

Таблиця 2
Порогові значення індикаторів
інвестиційної безпеки регіону

Назва показника Порогові 
значення

1. Економічні

1
Індекс фізичного обсягу промисловості 
у % до відповідного періоду минулого 
року

150

2
Індекс фізичного обсягу продукції 
сільського господарства у % до відпо-
відного періоду минулого року

136

3 Обсяг обороту роздрібної торгівлі, у % 
до ВДВ 40

4 Індекс споживчих цін до грудня по-
переднього року, % 140

5
Середньодушовий рівень бюджетної 
забезпеченості за рахунок власних 
джерел доходів

Макси-
мальне 

значення 
в регіоні 
України

6 Співвідношення часток кредитних 
вкладень та обсягу реалізації товару 1

2. Правові

1 Допустима частка закордонної участі 
в капіталі підприємств регіону, % 25

3. Соціальні

1 Рівень безробіття за методологією 
МОП, % 7

2 Попит та пропозиція робочої сили, % 6

3 Приріст населення на 1000 жителів 3

4. Екологічні

1 Скидання забруднених вод, % 70

2 Викиди шкідливих речовин в атмос-
феру, т/кв. км. 5

5. Кримінальні

1 Співвідношення грошових доходів та 
витрат населення регіону 1,4

2 Загальна кількість зареєстрованих 
злочинів на 1000 населення 5

6. Політичні

1 Частка населення, що виступає за 
кардинальну зміну політичної влади 40

2

Рівень довіри населення Президенту, 
Верховній раді України, прокуратурі, 
судам, уряду, органам місцевого само-
врядування

25

Джерело: [6, с. 190]

Виклад основного матеріалу дослідження. Низь-
кий рівень вітчизняного фінансового менеджменту 
та відсутність стимулів та можливостей для довго-
строкових капіталовкладень, чіткого порядку роз-
робки інвестиційних програм; низька інвестиційна 
та інноваційна активність [7] становлять основні за-
грози інвестиційній безпеці.

Варто відзначити, що Україна на сьогодні не має 
необхідних ресурсів для повноцінної самостійної ре-
алізації навіть найбільш важливих інвестиційних за-
вдань. Це призводить до необхідності створення умов 
для вкладання приватного капіталу у соціально необ-
хідні проекти. Внаслідок цього має суттєво розвива-
тися державно-приватне партнерство. Очевидно, що 
для надання принаймні співставного з нинішнім рів-
нем життя державам доведеться вводити достатньо 
високі податки. При цьому на перший план вийде 
соціальна справедливість, яка є гарантом стійкості 
як в міжнародному масштабі, так і в межах окремих 
країн.

Враховуючи європейські прагнення України та 
очікування підписання угоди про асоціацію з Євро-
пейським Союзом, постає необхідність синхронізува-
ти оцінку інвестиційної безпеки нашої країни з краї-
нами Європи. Для здійснення цього наміру необхідно 
визначити найбільш важливі показники соціально-
економічного розвитку країн Європи, що впливають 
на стан економічної безпеки.

Перша група показників визначає розподіл інвес-
тицій за інституційними секторами. Як і в Украї-
ні, їх можна розділити на державні інвестиції, що 
здійснюються з бюджетів усіх рівнів, інвестиції Дер-
жавного бюджету, бізнес-інвестиції, що відповідають 
інвестиціям за рахунок власних коштів підприємств 
в Україні, інвестиції домогосподарств.

Друга група показників визначає напрями вкла-
дання інвестицій. В цьому блоці виділяємо окремо 
інвестиції у формування основного капіталу, інвес-
тиції у освіту, і окремо виділяється та частина з ін-
вестицій у освіту, що здійснюється за рахунок при-
ватного сектору. 

Через значну відмінність у економічному розви-
тку країн, різні виміри обсягів інвестицій та можли-
вості порівняння даних всі показники розглядалися 
як відсоток від ВВП відповідної країни. Проте навіть 
таке нормування даних не дало змоги говорити про 
загальний необхідний рівень інвестицій за кожною 
групою показників через значну зміну структури ін-
вестицій за останні роки, особливо внаслідок фінан-
сово-економічної кризи.
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Враховуючи вищенаведене, було вирішено визна-

чити середнє значення за кожною з груп інвестицій 
за останні 10 років (з 2001 по 2010). Через особливос-
ті країн з різними валютами були обраховані середні 
значення окремо для всіх країн ЄС (EU-27) та країн 
єврозони. Для кожного показника також розрахову-
вався показник середньоквадратичного відхилення 
по всіх країнах ЄС, щоб засвідчити прийнятний рі-
вень відхилення від середнього значення. Отримані 
дані знаходяться у табл. 3.

Величини показників, які знаходяться в межах 
середнього значення +/– одне середньоквадратичне 
відхилення, слід вважати такими, що відповідають 
нормальному рівню інвестиційної безпеки. Ті вели-
чини, що виходять за вказаний окіл, слід вважати 
загрозою для інвестиційної безпеки країни.

Таблиця 3
Індикатори інвестиційної безпеки у ЄС

Показники
Середнє 
значення 
(EU-27)

Середнє 
значення 
(єврозона)

Середньо-
квадратичне 
відхилення 

(EU-27)

Інвестування за інституційними секторами

Загалом, % від ВВП 20,44 20,87 3,24

Державні інвестиції 
з усіх бюджетів, % 
від ВВП

2,52 2,55 0,91

Державні інвестиції 
з Державного бю-
джету, % від ВВП

2,51 2,53 0,88

Бізнес-інвестиції, % 
від ВВП 11,67 11,62 3,38

Інвестиції домо-
господарств, % від 
ВВП

6,12 6,59 1,76

Джерело: власні розрахунки на основі даних Eurostat [8]
Порівняємо ці дані з українськими (табл. 4)

Як бачимо з наведених таблиць, Україна за загаль-
ною сумою інвестицій попадає в безпечний окіл. Про-
тягом останніх трьох років здійснюється зростання 
рівня інвестицій до європейського рівня. Однак зали-
шається проблема зміни структури інвестицій в країні. 

З табл. 4 видно, що загальна сума інвестицій 
Державного та місцевого бюджетів становить від 
1, 6% до 2, 09% від ВВП, що значно менше євро-
пейського показника 2, 52. Хоча різниця не є дуже 
суттєвою, але значний мультиплікативний ефект 
державних інвестицій, можливості для державно-
приватного партнерства залишають можливості 

для суттєвого покращення економічної ситуації. У 
цьому контексті варто зробити законодавчі кроки 
для передбачення у бюджетах всіх рівнів збіль-
шення загальних державних інвестицій до 2,5% 
від ВВП. На відміну від європейських традицій, 
в Україні явно завищений рівень інвестицій, що 
здійснюються за рахунок місцевих бюджетів, про-
те суттєво занижений рівень інвестицій за рахунок 
Державного бюджету. 

Рівень інвестицій за рахунок власних коштів під-
приємств в цілому відповідає рівню ЄС, проте є трохи 
вищим середнього рівня, що пояснюється недостатніс-
тю державних інвестицій. Інвестиції домогосподарств 
за останні три роки зростають з 5,25% до 6,53% від 
ВВП, досягаючи середнього рівня по ЄС.

Таким чином, можна зазначити, що, порівнюючи 
структуру капітальних інвестицій, Україні слід для 
забезпечення інвестиційної безпеки збільшити капі-
тальні інвестиції з Державного бюджету принаймні 
до рівня 2,5% ВВП.

Після проведення порівняння слід виявити тен-
денції розвитку інвестицій у ЄС, щоб отримати мож-
ливість прогнозувати необхідні рівні інвестиційної 
безпеки у майбутньому.

Для аналізу була обрана проста трендова модель 
виду:

0 1tj j j tjy tβ β ε= + + , 
де ty  – рівень j-ого типу інвестицій у період t;
t  – номер відповідного року; 

0 1,j jβ β  – коефіцієнти моделей;
tε  – похибка моделі.

За допомогою методу найменших квадратів була 
оцінена описана модель та здійснено прогнозування 
на наступні роки. Після цього був повторений ал-
горитм розрахунку середніх значень для країн ЄС. 
Результати обчислень можна побачити у табл. 5.

Таблиця 5
Прогнозні величини індикаторів

інвестиційної безпеки у ЄС

Показники 2012 2013

Загалом, % від ВВП 19,85 19,77

Державні інвестиції з усіх бюджетів,
% від ВВП

2,83 2,86

Державні інвестиції з Державного бюдже-
ту, % від ВВП

2,74 2,76

Бізнес-інвестиції, % від ВВП 10,98 10,87

Інвестиції домогосподарств, % від ВВП 5,97 5,95

Джерело: розрахунки автора

Таблиця 4
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

Види інвестицій
2010 2011 2012 

млн.грн. % від ВВП млн.грн. % від ВВП млн.грн. % від ВВП

Усього 189060,6 17,46 259932,3 19,96 293691,9 20,85

у т.ч. за рахунок    

коштів державного бюджету 10952,2 1,01 18394,6 1,41 17141,2 1,22

коштів місцевих бюджетів 6367,7 0,59 8801,3 0,68 9149,2 0,65

власних коштів підприємств та орга-
нізацій 114963,6 10,62 152279,1 11,70 175423,9 12,45

кредитів банків та інших позик 23336,2 2,16 42324,4 3,25 50104,9 3,56

коштів іноземних інвесторів 4067,7 0,38 7196,1 0,55 5040,6 0,36

коштів населення на будівництво влас-
них квартир 4654,2 0,43 4470 0,34 3651 0,26

коштів населення на індивідуальне 
житлове будівництво 16176 1,49 15102,9 1,16 21975,1 1,56

інших джерел фінансування 8543 0,79 11363,9 0,87 11206 0,80

Джерело: дані Держкомстату [9], власні розрахунки
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Висновки. Таким чином, у найближчі роки слід 
очікувати незначного зниження відносного рівня ін-
вестицій, в першу чергу – з боку бізнес-середовища. 
В той же час слід зазначити, що гарантування інвес-
тиційної безпеки за рахунок інвестицій держави має 
зростати. Бажано внести пропозиції щодо збільшен-
ня видатків Державного бюджету та місцевих бю-
джетів на капітальні інвестиції принаймні до 2,5% 
від ВВП у найближчі роки.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті досліджено роль і завдання держави в економіці, в якій пробігають паралельно процеси трансформації та інтеграції 
з Європейським Союзом в контексті всеохоплюючих процесів та наслідків  глобалізації. З’ясовано, що децентралізацію влади 
перш за все необхідно супроводжувати додатковою фінансово-інституційною підтримкою для менш розвинених регіонів, що 
починають процес трансформацій. Доведено, що уряд повинен обрати такий шлях розвитку, який буде характеризуватися міні-
мізацією видатків на перетворення як в економічному вимірі, так і в політично-суспільному.

Ключові слова: держава, національна економіка, управління, уряд.

Федяева М.С. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В статье исследованы роль и задачи государства в экономике, в которой пробегают параллельно процессы трансформа-

ции и интеграции с Европейским Союзом в контексте всеобъемлющих процессов и последствий глобализации. Выяснено, что 
децентрализацию власти прежде всего необходимо сопровождать дополнительной финансово-институциональной поддержкой 
для менее развитых регионов, что начинают процесс трансформаций. Доказано, что правительство должно выбрать такой путь 
развития, который будет характеризоваться минимизацией расходов на преобразования как в экономическом измерении, так и 
в политически-общественной.

Ключевые слова: государство, национальная экономика, управления, правительство.

FEDYAEVA M.S. ROLE OF THE STATE IS IN THE PROCESS OF MODERN SOCIAL-ECONOMIC TRANSFORMATIONS
The article examines the role and tasks of the state in the economy, which run parallel to the processes of transformation and inte-

gration with the European Union in the context of comprehensive processes and consequences of globalization. Found that decentral-
ization of power first of all, you must follow additional financial and institutional support for less developed regions that begin the process 
of transformation. It is proved that the government should choose the path of development, which will be characterized by minimizing 
changes in the economic dimension, and politically-public. 

Keywords: state, national economy, management, government.

Постановка проблеми. Взаємодія держави та 
економічних процесів, межі державного втручання 
в ринкові процеси завжди знаходили своє відобра-
ження в економічній теорії. Як показує історичній 
досвід, втручання держави в економічні процеси від-
бувалося в тій чи іншій мірі, проте її роль у різні 
періоди була неоднаковою. В умовах сучасних транс-
формаційних та інтеграційних процесів роль держа-
ви набуває нового значення. В процесі реалізації цих 
процесів вже допущено багато помилок, саме тому 
необхідно як найскоріше їх виправити та зменшити 
результати негативних наслідків, звернути увагу на 
характер перетворень і відповідальність держави за 
процеси трансформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня ролі та місця держави в процесі сучасних суспіль-
но-економічних перетворень розглядалися в публіка-
ціях таких науковців, як: Ф. Фукуяма [4], Дж. Грей 
[2; 3], Дж. Стігліц, М. Фрідман [15] та інших. Проте 
відсутні комплексні порівняння та аналіз даної про-
блеми дослідження, що і зумовило спробу система-
тизувати існуючи підходи вирішення поставленого 
питання. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження  
ролі і завдань держави в економіці, в якій пробіга-
ють паралельно процеси трансформації та інтеграції 
з Європейським Союзом в контексті всеохоплюючих  
процесів та наслідків глобалізації. 
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Разом з переходом від моделі соціальної дер-

жави, відійшов і старий суспільний порядок, но-
вий же ще не народився. Зміни в суспільно-еко-
номічній сфері обігнали виникнення нової системи 
етично-моральних норм, які б вказували напрямок 
руху у новому світі. У результаті сучасна еконо-
міка ігноруючи суспільні проблеми нищить гос-
подарську систему [15, с. 53-54]. А також змінює 
принципи поділу підпорядковуючих  політичних 
інститутів або ринків і відбирає у держави можли-
вість контролю над економічною сферою [17]. Ігно-
рування суспільних наслідків  в економіці є такою 
ж вагомою помилкою, як ігнорування ринкових 
механізмів [7, с. 53].

Наведені думки відомих світових наукових і 
інтелектуальних авторитетів не залишають сумні-
ву щодо небезпек, виникаючих з економічно-полі-
тичних перетворень світу. У цій ситуації питання 
про те, яку роль повинна відіграти сучасна дер-
жава є більш ніж  вагоме. І незважаючи на те, що 
прихильники неоліберальної доктрини  не дуже 
позитивно сприймають кожен прояв збільшеної 
активності держави на економічній площині, гос-
подарське і суспільне життя ставить перед нею що-
раз нові завдання.

У економічній світовій літературі триває бурх-
лива дискусія навколо форми  і сфери впливу дер-
жави в нових господарських реаліях, що виника-
ють з прогресуючого процесу глобалізації. Польща 
також долучилася до цієї тенденції. Однак в поль-
ський економіці, подібно як у багатьох постсоці-
алістичних країнах на загальносвітові глобаліза-
ційні тенденції наклалися додатково ще два інші 
процеси: системної трансформації й інтеграції у 
рамках Європейського Союзу. Кажний з них гене-
рує однаково як позитивні явища, як і негативні 
по відношенню до яких держава мусить зайняти 
принципову позицію. Таким чином ситуація ви-
мушує поєднувати традиційні функції держави і 
необхідність вирішувати нові політично-економіч-
ні виклики.

Дієвий та ефективний уряд це такий, який вміє 
використовувати наявні ринкові сили для реаліза-
ції ясно визначених цілей. Для запевнення стабіль-
ного економічного зростання також мусить  існува-
ти рівновага між ринком і державою, якої на жаль 
на початку трансформації в Польщі бракувало  
[8, с. 317].

Проаналізувавши ефекти перетворень польської 
економіки слід звернути увагу на бар’єри, що галь-
мували її розвиток. Серед них головне місце на-
лежить:

– бар’єр економічного зростання, який  полягає 
в неможливості утримання високого темпу зрос-
тання, що у свою чергу унеможливлює ліквідацію 
економічної недорозвиненості. З цим пов’язується 
також несправедлива, з точки зору суспільства, 
політика перерозподілу національного доходу  
[6, с. 611-612];

– бар’єр, зв’язаний із структурою народного гос-
подарства, виникаючий з невідповідних пропорцій 
працевлаштування в трьох секторах (землеробство, 
промисловість і послуги), а також з технологічних 
запізнень в промисловості, що негативно відобра-
жається в показниках зовнішньої торгівлі; 

– бар’єр, пов’язаний з інвестиціями, що мають 
на меті  ліквідувати технологічні і прибуткові роз-
біжності між Польщею і Заходом в контексті браку 
бюджетних коштів і слабкості приватного капіталу 
в країні;

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останні десятиліття XX ст. то період прискоре-
них суспільних, економічних і політичних змін, 
пов’язаних перш за все з прогресуючим процесом 
глобалізації, який  Френсіс Фукуяма назвав Вели-
ким Струсом. На місці традиційних, промислових 
суспільств з’явилися сучасні, постіндустріальні.  
У 90-хх роках разом з розвитком Інтернету наро-
дилося інформаційне суспільство, що характеризу-
ється значними інвестиціями в людський капітал 
і підсиленою діяльністю дослідного розвитку. Зна-
ння стали цінним товаром, а можливість здобуття 
інформації через комп’ютерну мережу швидким 
і зручним її способом отримання. Знання почали 
трактувати як ресурс, що дозволяє високорозвине-
ним країнам досягти ще більшого господарського 
успіху.

У початковій фазі глобальних економічно-сус-
пільних змін рішуче переважали оптимістичні дум-
ки та пов’язані з цим процесом надії на швидкий 
цивілізаційний і господарський розвиток світу. 
Сьогодні поруч з надалі домінуюючими голосами 
прихильників глобалізації все частіше з’являються 
більш стримані або критичні думки. Ф. Фукуяма 
стверджує, що з однієї сторони» не має жодної оче-
видної альтернативи по відношенню до ліберальних 
політичних і економічних інститутів, які існують 
навколо нас» [4, с. 19]. З другої сторони проблема 
полягає в тому, що не видно аналогічних процесів 
прогресу в моральній і суспільній сфері, що в свою 
чергу утруднює створення нового суспільного по-
рядку [4, с. 24]. 

Подібні думки висловлював  відомий англій-
ський історик Джон Грей [2]. На його думку панує 
загальне, хоч і примарне переконання, що знання 
збільшують людську свободу і створять універсаль-
ну цивілізацію. Це знайшло це своє відображен-
ня в неоліберальному культі глобального вільного 
ринку. «Ортодоксальні економісти – пише Грей – 
сьогодні притримуються думки, що тільки країни з 
вільним ринком дадуть людству добробут. Але по-
передни покоління  були певні того, що цю саму 
функцію здійснить контрольований ринок, а ще 
цього їй передувала віра в центральне планування» 
[3, с. 22-23].

Джозеф Стігліц, колишній головний економіст 
Світового Банку і також Голова ради економіч-
них консультантів Білла Клінтона, доктринально 
пов’язаний з новою кейнсіанською економікою, 
твердить, що «ринок як кожна гра вимагає правил 
і арбітрів. І це є роль держави, з якої ніхто її не 
звільнить. Тільки анахронічні ринкові фундамен-
талісти вірять ще, що ринок може діяти без втру-
чання держави» [5, с. 53]

М. Фрідман, творець монетаризму, підтверджує, 
що 15 років тому трансформацію сприймав через 
призму трьох «П»: приватизації, приватизації, при-
ватизації. Сьогодні, незважаючи на те, що і надалі 
вважає приватизацію основним елементом транс-
формації, додає ще необхідність створення стабіль-
них інститутів, які мають захищати права власності 
та стабільну монетарну політику [11, с. 15].

Тим часом прискорений процес суспільно-еко-
номічних змін, що виникає з прогресуючої глобалі-
зації, змінює обличчя сучасної держави. Вона вже 
не захищає  своїх громадян, все підлягло процесу 
приватизації, кожен відповідає за себе. Людина 
розраховує на власні сили, мусить вміти знайти 
своє місце на ринку, щоб не стати «рештками гло-
балізації» [1].
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 – бар’єр, що пов’язаний із землеробством, по-
лягає в застарілій аграрній структурі, цивілізацій-
ній відсталості села, слабкій фінансовій ситуації 
господарств, перенаселенні, помилках, що були до-
пущенні в процесі трансформації; 

– бар’єр, зв’язаний зі сферою банківської діяль-
ності і фінансів, що полягає в надмірній участі за-
рубіжних капіталів в польських банках і катастро-
фічному стані публічних фінансів;

– бар’єр в зовнішній торгівлі зв’язаний із слаб-
кою експортною пропозицією Польщі і великим 
відсотком товарів, які не представлені в експорті 
[12, c. 332-349].

Подолання вищезгаданих бар’єрів було і зали-
шається поки що незвичайно важким для Польщі, 
а інколи просто неможливе. Якщо  ми зіставимо їх 
з негативними рисами теперішньої економіки, та-
кими як: високе і постійне безробіття, яке супрово-
джується наднизьким рівнем соціального забезпе-
чення безробітних; зростаючий показник бідності 
і процес «спадкування бідності», що посилюється; 
значне диференціювання заробітних плат і доходів; 
падіння землеробства і пауперизація селян; дегра-
дація системи суспільних забезпечень; зловживан-
ня в процесі приватизації [10, с. 34-37]; майбутнє 
вимагатиме від значної частини суспільства по-
дальших самопожертв. У цій ситуації питання про 
характер і сферу економічної ролі держави є над-
звичайно важливим.

Активна роль держави  залишається поза будь-
якою дискусією, щонайменше через наступні три 
обставини. По-перше, не існує досконалий саморе-
гулювальний механізм, по-друге, жодна економіка 
не досягла урівноваженого і міцного зростання, по-
третє, не вироблено ще самостійно діючого кризо-
вого механізму, який усував би негативні явища і 
утримував економіку на шляху розвитку.

Доповідь Світового Банку підкреслює, що дер-
жава повинна реалізовувати п’ять основних функ-
цій: творити юридичні  правила і норми; керувати 
макроекономічною політикою; інвестувати в сек-
тори основних соціальних послуг, людського ка-
піталу й інфраструктури; забезпечити  найбідніші 
суспільні  групи захистом; захищати навколишнє 
середовище [8, с. 245].

Сучасний світ став більш асиметричним: крім 
центру існує периферія, біля «туристів» є і «ко-
чівники». Держава повинна пом’якшувати диспро-
порції між людьми, що досягли  успіху, і тими, які 
не знайшли місця в новій реальності. Інформацій-
не суспільство і економіка, грунтована на знаннях, 
вимагають від держави постачання трьох чинників:  
кваліфікованого людського капіталу, технологій і 
інфраструктури, а також  інвестицій, які приват-
ний сектор не спроможний залучити. Це обумов-
лює потребу введення цілком нових форм органі-
зації підприємств і методів управління. В період 
глобалізаційних викликів, умовою розвитку під-
приємництва і укріплення місця господарств стає 
відповідна синхронізація політики мікро– і макро-
рівня.

Виростає роль держави в створенні підпри-
ємницького середовища, особливо його освітньої 
складової [13, с. 202-203]. Від держави очікуєть-
ся також допомога ринковим механізмам в рамках 
посилення конкурентоспроможності власних під-
приємств. Утримання економічного зростання на 
відповідно високому рівні вимагає створення від-
повідної податкової системи, гарантуючої високий 
рівень бюджетних надходжень, що будуть підтри-

мувати відповідний рівень заощаджень та інвес-
тицій. Крім того, держава мусить частину коштів 
призначати на соціальні цілі з етично-моральних 
міркувань, а також для того, щоб зберегти суспіль-
ний порядок [15, с. 131-132].

Роль держави повинна також полягати в ство-
ренні партнерського співробітництва з приватним 
сектором, що вимагає радикальних юридичних 
змін. При цьому всьому потрібно однак пам’ятати, 
що «старі права і закономірності, а також еконо-
мічні механізми як діяли, так надалі залишаються 
в силі і дають про себе знати в ході суспільних, гос-
подарських і фінансових процесів», отже їх також 
необхідно враховувати [7, с. 16].

Серед багатьох  функцій держави на більшу ува-
гу заслуговують регуляторна та ринкова функції. 
Перша полягає в творенні суспільно-економічного 
порядку, створенні господарської системи, а також 
визначенні чітких правил гри. Істотне значення 
тут також має  і  контроль над їх виконанням.  
У цій функції держава виступає як власник нагро-
маджень та підприємець, розпоряджається бюдже-
том і використовує його для реалізації визначеної 
економічної політики. Не всі прояви економічної 
активності держави в економіці акцептовані лібе-
ралами. Вони погоджуються на виконання регуля-
торної функції держави у вигляді створення юри-
дичної оболонки (законодавчо-нормативної бази), 
гарантування суспільно-господарського порядку, 
охорони здоров’я і навколишнього середовища, ор-
ганізацію грошевої системи та управління суспіль-
ною власністю (проте остання складова викликає 
розбіжності в поглядах).

Висновки та перспективи подальших наукових 
розробок у даному напрямі. Підсумовуючи ви-
щезгадані роздуми слід було б звернути увагу на 
необхідність виконання дій, що повинні привести 
до поліпшення суспільно-господарської ситуації в 
Польщі та  підвищення її конкурентоспроможності 
на світовому ринку. Крім того наступні завдання 
є ключовими для всіх країн, що знаходяться на 
шляху трансформації.

Доля країн, що знаходяться на шляху транс-
формаційних змін, інтеграції та глобалізації буде 
залежати  більшою мірою від чинників, які не за-
лежать від країн. Проте уряд повинен обрати та-
кий шлях розвитку , який буде характеризуватися  
мінімізацією видатків на перетворення як в еко-
номічному вимірі, так і в політично-суспільному.  
А це буде залежати,  перш за все, від активної еко-
номічної ролі держави на чолі з урядом, волі по-
літиків, які зможуть поставити інтереси країни та 
суспільства над своїми власними.
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ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

В статті розглядається питання формування ринку природного газу через призму теоретичних моделей О. Вільмсона та чоти-
рьохетапної моделі розвитку ринку газу. Особлива увага приділяється ролі інститутів в функціонуванні інституційного середови-
ща ринку газу. Аналізуються можливості державної економічної політики в процесі формуванні та зміни інститутів на ринку газу.

Ключові слова: ринок газу, структура ринку, інституційне середовище, дерегуляція, економічна політика. 

Юхимец Р.С. ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
В статье рассматривается вопрос формирования рынка природного газа через призму теоретических моделей А. Вильмсона 

и четырехэтапной модели развития рынка газа. Особое внимание уделяется роли институтов в функционировании институци-
ональной среды рынка газа. Анализируются возможности государственной экономической политики в процессе формировании 
и изменения институтов на рынке газа.

Ключевые слова: рынок газа, структура рынка, институциональная среда, дерегуляция, экономическая политика.

Uhimets R.S. PREREQUISITES TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE NATURAL  
GAS MARKET

Question of the market formation natural gas by means of theoretical model O. Williamson’s and four-stage model of the gas 
market are investigated in the article. The main attention is paid to the institutes related to the functioning in the Institution of the market 
environment gas. The possibilities of the public economic policy aimed at processes of institutional growing and change in the gas market 
institutions are analyzed.

Keywords: gas market, market structure, institutional environment, deregulation, economic policy.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливи-
ми науковими та практичними завданнями. Реалі-
зація міжнародних зобов’язань щодо реформуван-
ня внутрішнього енергоринку, що виникли після 
приєднання України у 2010 році до Енергетичного 
Співтовариства, передбачає необхідність здійснення 
радикальних інституційних реформ на ринку при-
родного газу та посилення державного регулювання 
процесів трансформації інституційного ринкового се-
редовища. Це завдання обумовлює необхідність ви-
вчення теоретичних аспектів, які визначають пере-
думови і напрями інституційних трансформацій на 
відповідних галузевих ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження окремих аспектів функціонування світово-
го ринку природного газу присвячені наукові праці 
таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Р. По-
долець, О. Дячук , Г. Бурлака., І. Копитін, І. Ши-
хізаде, В. Саприкін, І. Пашковська, О. Селезньова, 
Дж. Шер., М. Слаба, Н. Хаасе, Л. Мазейсен та ін. 
Однак досі проблеми причин формування конкрет-
них інститутів, що визначають забезпечення функ-
ціонування ринку газу, залишаються невирішеними

Формулювання цілей дослідження. Мета статті –  
здійснити аналіз формування нового інституційного 
забезпечення ринку газу України під впливом імпле-
ментації зовнішніх зобов’язань в контексті зарубіж-
них теорій становлення та розвитку інститутів забез-
печення функціонування ринку газу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нова 
інституційна економіка сприймає інституційні зміни 
як поступовий процес, що розвивається протягом три-
валого часу. Чотирьохшарова модель О. Вільямсона 
розкриває сутність цих процесів, їх взаємозв’язок, що 
визначають і стають причинами інституційних змін 
та дає зрозуміти, як нормативно-правова база і ринок 
пов’язані один з одним. Дана модель покликана по-
яснити становлення саме таких інститутів, як вони 
з’явилися і чому стали так функціонувати в суспіль-

стві. О. Вільямсон розрізняє чотири ендогенні змінні, 
що характеризують різні рівні аналізу і впливу змін. 
[1, с. 10] До першого рівня змін відносяться нефор-
мальні інститути, до другого – формальне інституцій-
не середовище, до третього – інституційні механізми, 
і до четвертого власне сама поведінка на ринку. О. Ві-
льямсон передбачає основні напрямки впливу, почи-
наючи з першого рівня, де знаходяться переконання і 
норми, які закріплюються аж в четвертому рівні, що 
описує економічну продуктивність. Взаємозалежність 
причинності потоків від першого рівня до поведінки 
на ринку пояснюється тим, що процеси навчання, 
технічний розвиток, лобіювання і соціальні зміни обу-
мовлюють також вплив верхнього рівня на форму і 
зміст основних цінностей і переконань.

Перший рівень являє собою неформальні інсти-
тути, такі як широта переконань, цінності, норми. 
Норт відносить до неформальних інститутів ще об-
меження, санкції, табу, звичаї і кодекси поведінки. 
[2, с. 47] Ці неофіційні інститути стабільні і їх зміни 
відбуваються протягом тривалого періоду часу. На 
ринку газу до таких переконань і цінностей можна 
віднести уявлення про суверенітет над національни-
ми енергетичними ресурсами, брак ресурсів та енер-
гетична залежність, справедливість, необхідність 
екологічного захисту середовища, роль природного 
газу в енергетичному портфелі, відкритість еконо-
міки, політична культура, норми «доброго управ-
ління», політичні принципи та переконання, участь 
групи інтересів у розподілі суспільних благ.

До другого рівня в своїй моделі О. Вільямсон від-
ніс правила гри, за якими функціонують інститути. 
До цих формальних інститутів належить держава, 
судова система, урядовий апарат та продуковані да-
ними інститутами рішення, що формують економіч-
не навколишнє середовище даної сфери, шляхом ви-
дачі рішень, законів, норм, постанов тощо. 

Третій рівень є центральним в оцінці інституцій-
них механізмів, на якому здійснюється регулювання 
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контрактних відносин між всіма суб’єктами ринку. 
Згідно ствердженню О. Вільямсона раз на десять ро-
ків можна спостерігати процес приведення структури 
управління до нових вимог та потреб операцій (контр-
актів), що здійснюються на ринку. На даному рівні 
під інституційними механізмами розуміють вироблен-
ня нормативних документів і рішень практичного 
регулювання, контроль форм державно-приватного 
співробітництва і контрактів, регулювання економіч-
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культура. Принципи ринкової 

реформи.
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Рис. 1. Нормативно-правова база формування і функціонування ринку

ної діяльності різноманітних 
суб’єктів ринку.

Четвертий рівень – «струк-
тура і функціонування ринку», 
включає в себе власне еконо-
мічну діяльність та ведення 
бізнесу. Четвертий рівень ха-
рактеризується взаємодією 
між учасниками ринку для до-
сягнення різних цілей. Ціни, 
кількість продукції, інвестиції 
та інше постійно визначають ді-
лову поведінку суб’єктів ринку. 
На даному рівні суб’єкти рин-
ку обирають ринкові стратегії 
своєї поведінки, лобіюють свої 
інтереси з характерним опор-
тунізмом у відносинах, відбу-
вається контрактація суб’єктів 
ринку та притаманний даному 
процесу конфлікт інтересів. 
Фактична поведінка суб’єктів 
ринку обмежується інституцій-
ним середовищем (простором) 
та правилами регулювання 
(рівень 3). Саме на цьому рів-
ні відбуваються безпосередні 

контрактні відносини між суб’єктами ринку [3, с. 54].
Адаптована чотирьохшарова модель О. Вільямсо-

на формування інституційного середовища на ринку 
газу з відображенням зв’язків між рівнями струк-
тури з урахуванням чинників впливу на здійснення 
інституційних змін та характеристикою цих змін на 
ринку зображена на рис.1.

Більшість зарубіжних авторів – Д. Естрада, А. 
Мое, К. Мартінсен, П. Девіс, Е. Лейрд, П. Мак-Авой, 

Таблиця 1
Узагальнена чотирьох етапна модель розвитку ринку газу

Основні 
характеристики Зародження Зростання Розвиток Конкурентний ринок

Роки Поч. XIXст. – 
30-ті р.XXст.

30-ті р. XXст. – 
кін. 60-х р. кін. 60-х р. – 80-ті р. 80-ті р. – сьогодення

Ступінь інтеграції 
газотранспортної 
інфраструктури

Локальний ринок Національний ринок Міждержавний ринок Трансконтиненталь-
ний ринок

Попит Обмежений попит 
газ

Значне зростання по-
питу на газ

Уповільнення темпів зрос-
тання попиту на газ

Початок насичення 
попиту

Інфраструктура
Нерозвинута газо-
транспортна інфра-
структура

Початок інтеграції 
газотранспортних 
систем

Розвинута система газопос-
тачання

Високорозвинута 
інфраструктура, 
формування центрів 
торгівлі.

Інституційна струк-
тура газового ринку

Незначна кількість 
учасників ринку
Вертикально-інте-
гровані монополії

Ріст кількості учас-
ників ринку
Вертикально-інтегро-
вані монополії, часто 
державної власності

Велика кількість учасників 
ринку 
Великі споживачі отримують 
право вибору постачальника 
Сторонній доступ до інф-
раструктури, поява ринку 
потужностей

Кількість учасників 
дуже велика 
Дезінтеграція мережі 
газопостачання 
Право вибору по-
стачальника для всіх 
споживачів

Роль держави

Незначне дер-
жавне втручання, 
принцип «laissez-
faire» муніципаль-
не регулювання

Значне державне 
втручання, держав-
ний патерналізм, 
адміністративне 
регулювання, утво-
рення національних 
монополій

Питання розвитку галу-
зі у винятковому віданні 
держави, галузь соціально 
орієнтована і за державного 
контролю цін, найчастіше 
низькорентабельна, ефек-
тивні спочатку механізми 
і методи держ. управління 
перетворюються в стримую-
чий фактор управління

Державне втручання 
у вигляді регулюван-
ня, утворення надна-
ціональних регулято-
рів, загальне правове 
поле, лібералізація

Тип контрактів
Довгострокові (20-
40 років) контрак-
ти на вичерпання

Довгострокові контр-
акти «take-or-pay» 
(на 20-25 років)

Розвиток ринків форвардних 
угод

Короткострокові 
контракти і спотові 
угоди

Спосіб ціноутворення «Витрати плюс» Формула залежна від 
ціни на нафту

Формула залежна від альтер-
нативних видів палива

Залежність від біржо-
вих котирувань
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А. Конопляник, Д. Волс – вважають основним на-
прямком розвитку газових ринків поступовий пере-
хід від монополістичної організації до конкурентної. 
Дана концепція сформувалася в 80-х роках XX ст. 
у вигляді «чотирьохетапної моделі розвитку ринків 
газу». В межах «чотирьохетапної моделі» виділяють 
чотири етапи розвитку організаційної структури га-
зової промисловості: зародження, зростання, розви-
ток і конкурентний ринок [4, с. 28].

Прихильники «чотирьохетапної моделі” припуска-
ють, що у всіх країнах з розвитком газоспоживання, 
розширенням інфраструктури галузі, відбуваються 
зміни інституційної структури від менш досконалих 
форм – монополій – до більш досконалих – конку-
рентних форм. А.А. Конопляник відзначає, що «на 
певному етапі монопольна форма організації ринку 
втрачає можливості свого подальшого ефективного 
розвитку, поступаючись місцем ринку конкурентно-
му» [5, с. 16-19] (таб. 1)

Концепція «чотирьохетапної моделі» відображає 
поступове зниження ролі державного регулювання в 
газовій галузі. Цей процес супроводжується зміною 
довгострокових контрактних відносин, які панують 
на незрілих ринках, до більш гнучких короткостро-
кових контрактів, які в кінцевому результаті мають 
зробити ціни на газ залежними від біржових коти-
рувань. На підставі «чотирьохетапної моделі» ствер-
джується висновок про перевагу переходу до конку-
ренції, як до найбільш ефективної організації ринку 
і необхідності лібералізації.

Державне регулювання впродовж довгого проміж-
ку часу сприяло формуванню та розвитку інфраструк-
тури, забезпечувало стабільність газової галузі. Проте 
такий підхід управління викликає складнощі визна-
чення регулюючим органом оптимального рівня цін 
на газ, який би міг забезпечити для монополій достат-
ній рівень дохідності для підтримки і розширення до-
бування і розвитку газових мереж та змушував би їх 
до підвищення ефективності діяльності і зменшення 
витрат. Як правило, у компаній-монополістів зазви-
чай відсутні стимули для підвищення ефективності 
роботи галузі. Держава, володіючи такими важеля-
ми впливу на функціонування газової промисловості, 
спричинювала до формування двох протилежних за 
наслідками для економіки моделей, що характери-
зувалися або завищеним, або заниженим рівнем цін. 
Підвищення цін на газ для подальшого перерозподі-
лу монопольних надприбутків на соціальні потреби 
призводить до виникнення незадоволення спожива-
чів, зменшення конкурентоспроможності продукції 
(ситуація в країнах ЄС). Утримання низької ціни на 
газ задля стимулювання розвитку інших секторів еко-
номіки призводило виникнення дефіциту газу через 
недостатню кількість інвестицій у відтворення видо-
бування (ситуація в США і Україні). 

Здійснення державою трансформації інститутів 
обумовлено зміною цінностей в суспільстві, що ви-
значали потребу їх існування, або вони стають несу-
місними з іншими цінностями та інститутами. Змі-
на цінностей відбувається під впливом ендогенних і 
екзогенних факторів. Ендогенні фактори спричинені 
розвитком еволюції суспільних відносин в державі, а 
екзогенні є наслідком привнесення ззовні нових ідей 
та традицій, які отримують певний вплив та засто-
сування в чужорідному середовищі. Головною якіс-
ною ознакою, що визначають ефективність впливу 
екзогенних факторів на суспільство, є їх спромож-
ність адаптації до специфічних національних умов. 
Важливим джерелом інновацій (нововведень) є нові 

комбінації різноманітних технологій і організацій 
[6, с. 125]. Проте подібні комбінації можуть реалі-
зовуватися тільки в межах заданого інституційним 
середовищем простором можливостей. Це є тим об-
меженням, що в певній мірі стримує деякі варіанти 
втілення певних управлінських і технологічних рі-
шень. Дану думку влучно розкриває своїм доповне-
нням трактування інститутів Дж. Коммонсом, який 
дав наступне визначення: «Інститут – колективна 
дія з контролю, звільнення і розширення індивіду-
альної дії» [7, с. 654]. Відбувається асинхронність в 
змінах інститутів – з однієї сторони, і технологій, 
механізмів управління та організацій – з іншої. По-
трібно відмітити, що традиції та інститути часто є 
результатом ціленаправленої дії груп спеціальних 
інтересів. Традиції, на відміну від звичок, не від-
носяться до властивостей індивідуальної поведінки. 
Традиції не тільки еволюціонують, але й схильні до 
різкої, раптової зміни та трансформації, вони по-
стійно продукуються заново. В науковій літературі 
розповсюджена думка, що завдяки технологічним 
досягненням і глобалізації ринків ринкові сигнали 
розповсюджуються швидше із меншим спотворенням 
інформації, чим коли-небудь в минулому [8, с. 25]

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, лібералізація ряду зарубіжних і вітчизня-
ного ринку газу, що здійснюють уряди країн, не є 
природним підсумком еволюції ринків газу, як пе-
редбачається згідно «чотирьохетапної моделі», а 
революційними змінами, що здійснює держава. 
Функціонування інститутів визначається родом їх 
діяльності, культурними традиціями і багатьма ін-
шими факторами, серед яких ефективність є далеко 
не визначальним параметром. Зміни частіше відбува-
ються з ними тому, що змінюються ті цінності, які 
обумовлювали їх існування, або вони самі стають не-
сумісними з іншими цінностями і інститутами, але 
ніяк не з міркувань ефективності. Саме держава, 
керуючись політичними і економічними міркування-
ми, виступає ініціатором серйозних змін в структурі 
газового ринку. При цьому визначальним фактором 
цих змін виступає глобальна парадигма державного 
регулювання і пріоритети енергетичної політики.
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Постановка проблеми. 
Циклічний характер економіки потребує постійних 
спостережень та ретельної діагностики з боку на-
уковців і політиків, оскільки від результатів цих до-
сліджень залежить якість стратегічних завдань та 
адекватність обраної економічної моделі умовам ста-
більного функціонування економічної системи. Осо-
бливої гостроти ця проблема набуває в процесі гло-
балізації, коли глобальна нестабільність відбивається 
на окремих національних економіках, і навпаки, ло-
кальні економічні коливання в одній країні можуть 
викликати глобальні наслідки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичному дослідженню особливостей економічних 
циклів присвячені праці Дж. Кейнса, М. Фрідмена,  
В. Джевонса, В. Мітчела, Дж. Б. Кларка, Л. Валь-
раса, Р. Харрода, А. Берне, А. Філіпенка, Є. Слуць-
кого, А. Кузнєца, М. Кондратьєва, Л. Мендельсона,  
О. Білоруса, С. Мочерного, В. Геєця, Б. Панасюка,  
А. Чухна та інших зарубіжних і вітчизняних вчених. 
На окрему увагу заслуговують дослідження остан-
ніх років Р. Лукаса, Ф. Кіндланда та А. Прескотта, 
що удостоїлись видатних наукових премій. В сво-
їх дослідженнях ми також спиралися на роботи А. 
Гальчинського, І. Соловйова, І. Тараненко, Н. Сапи,  
Л. Простебі, В. Сацика, що досліджували структуру, 
особливості та методологічні основи аналізу цикліч-
ного розвитку. В цілому дослідження окресленої про-
блематики дозволили виокремити 1380 різновидів 
економічних циклів тривалістю від 20 годин до 700 
років. Водночас це досі не дозволяє зробити висновок 
щодо адекватності методологічного надбання сучас-
ним трансформаціям економічних систем. В межах 
даної проблеми нас цікавить можливість управління 
циклами економічної системи. 

Метою статті є визначити пріоритетні заходи дер-
жавного антициклічного регулювання та обґрунтува-
ти концепцію управління часом в моделі випереджа-
ючого національного економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-

зважаючи на державні орієнтири на інноваційну 
модель розвитку, економіка України досі спираєть-
ся на добувну та переробну промисловості. Сьогодні 
оптимістичний сценарій соціально-економічного роз-
витку може базуватися лише на економічній моделі 
випереджаючого розвитку, яка має враховувати час 
як невідновлюваний ресурс та спиратись на швидке 
створення механізмів високотехнологічної експорт-
но-орієнтованої економіки, рушійною силою якої є 
інтелектуальні ресурси, культурні цінності й творча 
енергія.

Невід’ємним атрибутом розвитку є циклічність, 
що, за Ю. Осіповим, являє собою постійне «впоряд-
кування хаосу і хаотизацію порядку» [1]. Згідно з те-
орією самоорганізації розвиток системи розуміється 
як послідовність тривалих періодів, які відповідають 
її стабільному стану та перериваються короткими пе-
ріодами хаотичної поведінки («біфуркаціями»), піс-
ля чого відбувається перехід до наступного стійкого 
стану [2, с. 71]. Отже, в економічній системі відбу-
ваються два протилежних процеси. З одного боку – 
упорядкування, що виникає, наприклад, за рахунок 
організації господарських процесів, з іншого – зрос-
тання ентропії. Генерування енергії економічного 
руху залежить від вибору часових структур органі-
зацій господарського життя людей, від своєчасності 
і комплексності розробки і реалізації програм інсти-
туційно-технологічних змін [3, с. 408]. Н. Сапа вва-
жає, що циклічний час є нерівномірним: він або стає 
щільнішим (частота подій збільшується у періоди 
криз і революцій), або у фазі еволюційного розвитку 
уповільнюється під дією закону історичного часу. 
Це стосується і взаємодії циклів різної тривалості, 
коли пульсація коротких циклів то уповільнюється, 
то прискорюється в залежності від того, на яку фазу 
великих циклів вони приходяться. З точки зору ви-
щезгаданої дослідниці «суспільство не є пасивним 
виконавцем об’єктивно формуючої логіки. Роль сус-
пільства – це історія синергетичних результатів сві-
домо прийнятих людьми рішень, дій, протиборства 
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соціальних сил». Відтак спостерігається зростання 
впливу людства на циклічні процеси у живій і не-
живій природі, що призводить до екологічних криз і 
катастроф. Так, зникають або видозмінюються біоло-
гічні популяції, порушується природний кругообіг у 
природі, змінюється клімат, геологічні процеси тощо 
[4, с. 166].

Відповідно, суспільство цілком спроможне управ-
ляти економічними циклами шляхом їх прогнозу-
вання на основі загальної концепції циклів (статис-
тично обґрунтованої тривалості періоду) й системи 
випереджальних індексів, а також своєчасної адапта-
ції та пом’якшення негативних наслідків законодав-
чими та адміністративними методами. Періодичність 
зміни фаз і стадій у розвитку економіки зумовлена 
численними причинами і умовами, які треба врахо-
вувати в процесі розробки державної економічної 
політики [5]. Наприклад, зміну фаз економічного 
циклу якісно відображає динаміка ринкової відсо-
ткової ставки, в складі якої виділяють чотири голо-
вні фактори: прибутковість, кредитний ризик, рівень 
ліквідності й інфляції [6, с.320-321]. 

Основні методи подолання кризових явищ в еко-
номіці передбачають адаптацію держави до світо-
вих досягнень економічного розвитку за допомогою 
інноваційних теорій (Шумпетер, Кузнец, Менш, 
Кляйнкнухт, Ван Дайн), надлишкових обсягів в ка-
пітальному секторі (Форрестер), теорії робочої сили 
(Фрімен), цінових (Ростоу, Беррі), монетаристських 
теорій (Дельбеке, Шокерт, Корпінен, Батр), соціо-
логічних концепцій (Перес-Перес, Міллендорфер, 
Скрепанті, Ольсен, Вібе, Гаттеі, Сільвер, Вайдліх), 
теорій воєнних циклів (Голдстайн) [7, с. 54].

Проведений аналіз у [8] дозволяє розглядати до-
сягнення економічної рівноваги як циклічний і про-
гнозований процес. Так, зміна ключових економіч-
них показників інформує про економічний стан і 
дозволяє ідентифікувати фазу циклу, в результаті 
чого можна прогнозувати подальший перебіг подій з 
високою ймовірністю й обирати найбільш раціональ-
ну стратегію розвитку.

Сучасні кризи легше досліджувати у взаємозв’язку 
з політичними циклами. Як знаходимо у [9], «безпо-
середньо перед виборами спостерігається прискорен-
ня економічного зростання і – з незначним часовим 
лагом – зростання інфляції, а в період після виборів 
темп інфляції знижується, і, як наслідок дефляцій-
ної політики, знижуються темпи економічного зрос-
тання». За [10, с. 307] кожен цикл завершується, як 
правило, політичною кризою або (через декілька ци-
клів) революційною ситуацією. 

Серед головних підходів до антициклічного регу-
лювання економіки виділяють неокейнсіанський та 
неоконсервативний. Перший використовує фіскаль-
но-бюджетні механізми та прагне регулювати сукуп-
ний попит, другий використовує грошово-кредитну 
політику та прагне регулювати сукупну пропозицію. 
Однак на практиці жодний з підходів у чистому ви-
гляді не використовується [11, с. 20]. В. Сацик на-
дає повнішу типологію антициклічної політики й 
виділяє монетарну та фіскальну антициклічні полі-
тики. Перша має забезпечувати мінімізацію «ВВП-
розривів» та цінову стабільність, друга являє собою 
«політику автоматичної фіскальної стабілізації» [12, 
с. 112-113]. 

Є. Малік та Н. Алексєєва згрупували можливі 
заходи уряду щодо подолання негативного впливу 
економічного циклу, виділивши головні ознаки його 
етапів [13, с.16] Авторський погляд на етапи циклу 
економічних систем викладено у [14], згідно якого 

найбільш швидкої реакції з боку уряду потребує 
етап відхилення, характерними особливостями яко-
го є падіння темпів зростання головного параметра 
цільової функції, наприклад, національного доходу, 
відбувається зменшення швидкості енергії або відхи-
лення від вектору руху, що забезпечував ефективний 
динамізм системи, а також наочне збільшення ентро-
пії. І. Тараненко аналізує циклічність ВВП за інте-
гральною моделлю, розробленою в результаті аналізу 
різних моделей економічного циклу [15, с. 343]. Ми 
відобразили динаміку ВВП, дещо розширивши часо-
вий діапазон (рис). 

Рис. Динаміка ВВП України за 1996–2013 роки
Джерело: побудовано на основі [16]

Вищеназвана дослідниця фіксує «перегрів» еко-
номіки у кінці 2007 року та рівень «буму» з кін-
ця 2007 до липня 2008 року, розглядаючи динаміку 
по кварталах. В подальшому знову спостерігається 
зростання, проте за [17, с. 90] довгострокове зростан-
ня не означає, що розвитку економіки притаманні 
тільки постійні темпи, або такі, що прискорюються. 
Зазвичай економічне зростання визначається збіль-
шенням середньорічних темпів (у відсотках) за де-
сятирічний або двадцятирічний період. Це знімає 
коливання у зростанні під час економічних підйомів 
і спадів, структурної перебудови економіки та дає 
краще уявлення про довгострокові тенденції [17, 
с. 84], для чого ми побудували криву ВВП у відсо-
тках до попереднього року (рис.), згідно якої найви-
щою точкою зростання є 2004 рік. Якщо судити за 
динамікою ВВП, можна сказати, що вітчизняна еко-
номіка знаходиться на етапі стагнації, однак важко 
не погодитись з В. Сациком, що аналізу повинна під-
лягати цілісна система основних макроекономічних 
індикаторів. Серед показників визначення та оцінки 
економічних циклів у вітчизняній практиці вчений 
виділяє ВВП, промислове виробництво та обсяг роз-
дрібного товарообороту підприємств [12, с. 119]. На 
наш погляд, в цій групі бракує показника, який би 
відображав довгостроковий розвиток, оскільки ра-
ціональна національна економіка припускає забез-
печення саме довгострокового благополуччя народу, 
тобто найвища ефективність функціонування еконо-
міки повинна поєднуватися з гуманістичними ціля-
ми розвитку. Проте, наприклад, ВВП може зростати 
за рахунок тимчасового збільшення експорту невід-
новлюваних ресурсів (що не тільки не говорить про 
розвиток, а навпаки, ставить під загрозу добробут 
та високий рівень життя майбутніх поколінь), або 
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за рахунок стимулювання економіки закордонними 
кредитами (що підвищує ризики втрати економічної 
незалежності). 

В 2009 році В. Сацик констатував стадію вітчизня-
ної економіки як рецесію [12, с.129-130]. Цілком ло-
гічно, що сучасна революційна економіко-політична 
ситуація в Україні свідчить про завершення циклу. 
Наступна фаза економічного циклу наразі повністю 
залежить від політики уряду. Для відродження кра-
їна потребує концептуально нової економічної моде-
лі, яка б повністю змінила її устрій. В основу такої 
моделі можуть бути покладені пропозиції проекту 
«Нова економіка» Всеукраїнської спілки вчених-еко-
номістів [18]. Безперечно, на сучасному етапі вкрай 
необхідне стимулювання інвестиційної та іннова-
ційної активності, тому пріоритетними складовими 
національного розвитку мають стати інтелектуаліза-
ція виробничої діяльності та використання високих 
технологій, а також екологічність, що потребує удо-
сконаленої державної політики ефективного стиму-
лювання інновацій, розвитку наукомістких галузей 
та скорочення енергоємних виробництв. Важливою 
проблемою економічного розвитку, яка безпосеред-
ньо пов’язана з його циклічністю, є саме оптимальне 
формування пропорцій відтворення. Якщо структур-
на політика спирається на об’єктивні закони, то вона 
прискорює прогресивні структурні зрушення, якщо 
ж направлена проти руху об’єктивного (тотального) 
розвитку – уповільнює дані процеси, наближаючи 
тим самим загибель системи [5]. 

На жаль, за роки незалежності економіка Укра-
їни в структурному плані залишилася технологічно 
низькоукладною, в якій домінують галузі, що виро-
бляють продукцію з низьким рівнем доданої вартос-
ті. Основна вітчизняна виробнича база, що дістала-
ся в спадок від СРСР, стала ще більш зношеною та 
морально застарілою. Тому серед пріоритетів струк-
турних зрушень необхідно виділити демонополізацію 
виробництва та його переорієнтацію на високотехно-
логічне та експортоорієнтоване, що зможе знайти 
нові ринки (наприклад, біотехнології, програмна 
продукція, фармакологія). Досвід післявоєнної Япо-
нії та сучасного Китаю свідчить про доцільність збе-
реження в державній власності найбільш провідних 
в технологічному сенсі виробництв та необхідності їх 
прямого державного інвестування. 

Окремо слід зазначити, що заходи державного анти-
циклічного регулювання, розроблені провідними еко-
номічними школами, в цілому спрямовані на управлін-
ня внутрішніми чинниками циклічності, а у більшості 
країн, що розвиваються, внутрішні економічні чинни-
ки, що зумовлюють циклічність, нівелюються більш 
потужними зовнішніми чинниками, наприклад, коли-
ванням цін на сировинні товари, що складають основу 
їх експорту, несприятливою кон’юнктурою зовнішніх 
ринків капіталу тощо [11, с. 20]. 

Внутрішні фактори циклічного розвитку тісно 
пов’язані із законом ентропії [10, с.295], згідно якого 
Україна розсіює свою енергію, виражену в інтелекту-
альному капіталі, грошах, ресурсах, часі – як невід-
новлюваному ресурсі тощо. В цих умовах, на нашу 
думку, ставка має бути зроблена, в першу чергу, на 
самосвідомість нації, що свого часу допомогло еко-
номіці Китаю. В. Кузьменко, розвиваючи ідею М. 
Кондратьєва щодо крупніших соціальних потрясінь в 
періоди підвищувальних хвиль, виявив, що в періо-
ди знижувальних хвиль, як правило, відбувався ду-
ховний підйом нації, що супроводжувався розквітом 
культури [10, с. 297]. Проблемою вітчизняного сус-
пільства в даному ракурсі є відсутність мотивації сус-

пільства та якісної організації культури часу. Тобто, 
на наш погляд, в основу управління національними 
економічними циклами має бути покладено саме ор-
ганізацію управління часом. Як справедливо зазначає 
А. Гальчинський, за умови глобалізації економічних 
процесів економія часу реалізується як один з визна-
чальних чинників економічного прогресу [19, с. 4]. 

Крім того, управління часом вбачається в його пе-
ріодичному прискоренні та гальмуванні в залежності 
від економічного циклу. П. Самуельсон порівнював 
економічні цикли з хвилями епідемічних захворю-
вань, капризами погоди або коливаннями темпера-
тури у дитини [20]. За статистикою на кожні 2000 
випадків грипу реєструється одна смерть. Як відомо, 
якщо своєчасно застосовувати відповідних медичних 
заходів, одужання наступить швидше. Бездіяльність 
не тільки подовжує хворобу, але й може призвести 
до летального результату. Безумовно, економічні 
хвороби, які, за законами циклічності, неминучі, 
необхідно лікувати. 

З одного боку, чим швидше відбувається розвиток, 
тим скоріше відбудеться спад (внаслідок «перегріву» 
економіки), з іншого боку, якщо економіка знахо-
диться на низхідній хвилі, цю фазу необхідно швид-
ше пережити. Тобто управління часом може забез-
печити прискорення періодів занепаду і подовження 
періодів розвитку. Уповільнення часу у фазі підйому з 
метою її подовження можливе шляхом інвестування у 
«довгі гроші», наприклад, розвиток інтелектуального 
капіталу вимагає часу і виступає свого роду гальмом 
економічних процесів, проте, з іншого боку, саме ін-
телектуальний капітал являє собою рушійну силу роз-
витку, що з часом принесе результат. 

За теорією А. Ейнштейна, швидкість часу за-
лежить від обставин, і час уповільнюється поблизу 
великих мас. Отже, нарощування економічної маси 
країни гальмуватиме плин часу. Під економічною 
масою країни розуміємо сукупність всіх економічних 
ресурсів (факторів виробництва) (за виключенням 
кредитних), що розраховується як сукупна вартість 
цих ресурсів. Чим більше економічна маса країни, 
тим повільніше вона рухається за кривою життєво-
го циклу, а значить, тим більш прогнозованими та 
очікуваними стають переломні моменти і нові стадії. 

Штучне прискорення часу в періоди занепаду 
можливе за рахунок прискорення всіх економічних 
процесів в країні. В першу чергу, це стосується бю-
рократизації, що гальмує всі процеси в Україні, та 
нераціональної системи оподаткування, що стиму-
лює тіньову економіку. Взірцем дебюрократизації та 
спрощення оподаткування може стати Сінгапур, що 
завдяки унікальній інфраструктурі, гнучкій системі 
оподаткування та відсутності бюрократії став однією 
з найбільш привабливих країн для розвитку бізне-
су. Так, процес реєстрації компанії в Сінгапурі від-
бувається в Інтернеті і займає від декількох годин до 
декількох днів.

Безперечно, значущість часу стрімко зростає. Все 
більше дослідників відзначають суттєве зростання 
швидкості перебігу часу в сучасному суспільстві, 
що відображається у прискоренні науково-техніч-
ного прогресу, економічних та суспільних процесів. 
Як влучно зазначає С. Погодаєв, слово «успіх» по-
ходить від «спіх», що значить – успіти, встигнути. 
Успішні люди прискорюють свій біологічний час, 
встигають зробити більше за інших протягом доби. 
Успішні фірми прискорюють свій корпоративний час 
і обганяють конкурентів на ринку. Успішні країни 
прискорюють свій національний ринковий час і об-
ганяють інші країни [21]. 
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Отже, пропаганда знань та нав’язування розви-
ваючого дозвілля з боку держави можуть стати запо-
рукою саморозвитку суспільства. 

Для профілактики коливань економічного зрос-
тання і виникнення криз необхідно, не дочікуючись 
закінчення циклу, заздалегідь переходити до нового 
етапу інноваційно-інвестиційної діяльності, забезпе-
чуючи тим самим безперервний науково-технічний 
прогрес, що виключатиме різкі коливальні процеси 
хвильової динаміки в економіці [10, с. 342].

Висновки з проведеного дослідження. Модель ви-
переджаючого національного економічного розвитку 
має враховувати організацію управління часом та 
економічними циклами за допомогою застосування 
різних теорій економічних циклів, структурної пере-
будови економіки та підготовки кадрів для реструк-
турованих галузей, профілактики економічних коли-
вань шляхом інноваційно-інвестиційної діяльності, 
організації мотивації до праці та розвитку культури 
часу населення країни. Перспективами подальших 
досліджень в даному напрямі є розробка моделі наці-
онального економічного розвитку та альтернативних 
індикаторів оцінки економічного розвитку. 
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Постановка проблеми. Зменшення попиту в краї-
ні на авіаційні перевезення, зумовлене складною по-
літичною та економічною ситуаціями, призвело до 
впровадження жорсткої економії та оптимізації ви-
трат на перевезення. Сучасне становлення авіаційно-
го бізнесу відбувається під впливом загальносвітових 
тенденцій, що значно ускладнені внутрішніми про-
блемами країни. Різка зміна структури попиту потре-
бує від авіакомпаній не тільки орієнтації на кінцевого 
споживача. Нові умови господарювання вимагають 
мінімізації собівартості авіаційних перевезень при 
збереженні належного рівня їх безпечності та еколо-
гічності. Виходом із зазначеної ситуації можуть ста-
ти інновації в основні фонди авіаційних перевізників 
з метою оптимізації таких операційних витрат, як: 
паливно-мастильні матеріали (ПММ), плата за понад-
нормові викиди в атмосферу та шум, аеронавігаційні 
збори, страхування пасажирів, витрати на ремонт та 
технічне обслуговування та ін. Концентрація іннова-
цій в зазначеній сфері призведе до зменшення собівар-
тості перевезень та підвищення конкурентоспромож-
ності національних авіаперевізників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування та управління капіталу піднімав у сво-
їх роботах Бланк І.А. [1]. Інноваційно-інвестиційну 
діяльність на транспорті досліджував Сич Є.М. [2]. 
Проблему оновлення та формування парку повітря-
них суден вивчали Панченко В.Н., Жаворонкова Г.В., 
Кам’янецька О.В., Янчук М.Б. [3; 4], однак питання 
оптимізації витрат та зменшення собівартості рейсу за 
рахунок впровадження інновацій в основні фонди ком-
паній за умов дестабілізації економічної та політичної 
ситуації в країні залишилося недостатньо розкритим.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
удосконаленні управління інноваціями в основні 
фонди українських авіаційних перевізників, що на-
дасть можливість контролювати процес та оператив-
но реагувати на зміни кон’юнктури ринку.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Аналіз бази даних Aviation Week за світовими паркам 
показує, що минулого року середній вік виведених з 
експлуатації літаків склав 23,2 року проти 26,6 року 
в 2011 р. Це найнижчий показник більш ніж за два 
останніх десятиліття [5]. Зазначені тенденції в світо-
вій авіації пов’язують із ростом цін на пальне та необ-
хідністю зменшення викидів у атмосферу. Міжнарод-
на асоціація повітряного транспорту (ІАТА) зменшила 
прогноз прибутків світових авіакомпаній у 2014 році 
на 5%. Традиційно основним фактором, що впливає 
на зниження прогнозів, IATA називає підвищення 
цін на нафту, які можуть досягти 108 доларів за ба-
рель марки Brent. Це на 3,5 долара за барель вище 
попередньої вартості, закладеної в прогноз [6]. Вра-
ховуючи, що витрати на паливо становлять близько 
30-40% у структурі загальних витрат авіаперевізни-
ків, коливання цін на нафту традиційно впливають на 
показники прибутковості авіакомпаній. Негативно на 
обсяги перевезень вплине і політична криза в Україні.

Традиційно на високому рівні має знаходитись 
також безпека польотів. За даними Національного 
бюро з розслідувань авіаційних подій та інциден-
тів з цивільними повітряними суднами в Україні за 
останні роки кількість інцидентів при виконання ко-
мерційних транспортних перевезень у 2012 р стано-
вила, у 2013 р. вона зменшилася до 87, однак 2013 
рік приніс 2 серйозні аварії та 1 катастрофу. В 2011 
зафіксовано 3 катастрофи, 2 аварії та 97 інцидентів 
[7]. З наведених даних можна зробити висновок, що 
ситуація з безпекою на авіаційному транспорті має 
тенденцію до покращення, в тому числі і за раху-
нок оновлення основних фондів, що безпосередньо  
задіяні в процесі перевезення пасажирів. Рухаючись 
у розріз зазначеним тенденціям українська авіація 
ризикує при впровадженні «відкритого неба» повніс-
тю втратити довіру споживачів та дозволи на екс-
плуатацію міжнародних маршрутів, без яких рента-
бельна робота авіакомпаній сьогодні є неможливою.
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Авіаційна галузь, що традиційно має низьку рен-
табельність жорсткі, визначені на державному рівні, 
умові функціонування та високі стандарти, на фоні 
нестабільності в країні, опинилася в ситуації, коли 
стратегічне планування та управління інноваційни-
ми процесами потребує динамічності, гнучкості та 
особливо жорсткої системи контролю результатив-
ності. Зовнішні та внутрішні фактори, що вплива-
ють на український ринок авіаційних перевезень зу-
мовлюють формування відповідних стандартів якості 

послуг, що також потребує інноваційного підходу до 
процесу формування та управління капіталом.

В процесі власного розвитку система управління 
формування капіталу розширила коло власних про-
блем та інтересів і стала розглядати не лише вартість 
та структуру капіталу, а також питання оцінки ефек-
тивності його залучення та використання, джерел 
формування, оптимізації форм залучення та інше. Од-
нак на сучасному етапі розвитку управління відсут-
ня комплексна стратегія впровадження інновацій в 

Таблиця 1
Показники, що рекомендуються для визначення

на другому етапі реалізації управління інноваційним процесом

Етап впро-
вадження 
інновацій 

Спосіб оцінки в залежності від 
етапу інноваційного процесу Спосіб здійснення оцінки Нормативи
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Коефіцієнт відновлення осно-
вних фондів за всім обладнан-
ням, що надійшло (Кв)

відношення вартості основних засобів, які щойно 
надійшли на підприємство за звітний період і їх 
вартості на кінець цього ж періоду

Кв > норми амортиза-
ційних відрахувань

Коефіцієнт відновлення осно-
вних фондів по введеним у 
дію (Квд)

відношення вартості основних засобів, які введе-
но у дію за звітний період і їх вартості на кінець 
цього ж періоду

Квд > норми амортиза-
ційних відрахувань

Коефіцієнт вибуття основних 
фондів по всім, що вибули 
(Квиб)

відношення вартості вибулих за звітний період 
основних фондів до їх вартості на початок цього 
ж періоду

в залежності від об-
сягів перевезень

Коефіцієнт вибуття по лік-
відованим основним фондам 
(Клікв)

відношення вартості ліквідованих за звітний 
період основних фондів до їх вартості на початок 
цього ж періоду

в залежності від об-
сягів перевезень

Коефіцієнт приросту (Кпр) відношення вартості приросту основних фондів 
до їх вартості на початок періоду

в залежності від об-
сягів перевезень

Коефіцієнт зносу (Кз) визначається як відношення суми зносу до пер-
вісної вартості основних засобів. Кз < 0,5

Коефіцієнт придатності (Кп) відношення залишкової вартості основних фондів 
до первісної Кп < 0,5

Аналіз вікового складу устат-
кування

для аналізу діюче устаткування групується за 
видами, а потім за тривалістю використання. 
При цьому обчислюється їх питома вага у загаль-
ній кількості обладнання

Основна частина фон-
дів від п’яти до семи 

років 

Аналіз виконання плану ре-
монту основних засобів окре-
мо за планерами та двигунами 
(Кпр)

порівнюються фактичні показники виконання 
ремонту з плановими Кпр ≥ 1

Фондомісткість показує по-
требу основних фондів для 
перевезення одного пасажира 
або тони вантажу

відношення первісної середньої вартості осно-
вних фондів за планом і звітом до виручки за 
перевезення пасажирів чи вантажів

повинна мати тенден-
цію до зменшення

Фондовіддача характеризує 
економічний ефект, що отри-
мується підприємством за той 
чи інший проміжок часу у ви-
гляді певного об’єму і якості 
послуг

відношення виручки за перевезення пасажирів 
чи вантажів до середньорічної вартості виробни-
чих основних засобів

повинна мати тенден-
цію до збільшення

Фондоозброєність і технічна 
озброєність праці

розраховуються відношенням відповідно се-
редньої вартості основних виробничих фондів і 
середньої вартості активної частини основних за-
собів (двигунів та планерів) до середньої чисель-
ності працівників 

у АК фондоозброєність 
завжди достатньо ви-

сока

Для характеристики ступеня 
залучення літаків до переве-
зень використовують коефі-
цієнт використання парку 
наявних літаків

відношення кількості літаків, що використову-
ються до загальної кількості наявних літаків у 
АК

має бути близьким до 
одиниці

Аналіз інтенсивного викорис-
тання повітряних суден (ПС)

характеризується показниками отриманої вируч-
ки від перевезень за одну годину нальоту

повинна мати тенден-
цію до збільшення

Аналіз екстенсивного ви-
користання ПС пов’язаний з 
розглядом балансу часу його 
роботи, що ділиться на кален-
дарний, режимний, можли-
вий, плановий і фактичний 
фонди

порівняння календарного і режимного фондів 
часу дозволяє встановити можливості кращого 
використання літака за рахунок збільшення 
естафет, а режимного і можливого – за рахунок 
скорочення витрат часу на перед польотний ре-
монт та обслуговування

має бути не меншим, 
ніж середньогалузевий

коефіцієнт співвідношення 
темпів приросту продуктив-
ності нового ПС і його вартос-
ті в порівнянні з літаком, що 
експлуатується

відношення темпу приросту економічності нового 
літака в порівнянні з тим, що в експлуатації до 
темпу приросту вартості нового ПС в порівнянні 
з тим, яке зараз експлуатують

в ідеалі має бути > 1
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основний капітал авіакомпаній, що надає можливість 
оцінити та реалізувати власні можливості відповідно 
до поставлених стратегічних цілей, моделювати свою 
перспективну позицію та забезпечити її досягнення.

Сьогодні, організація управління інноваціями в 
основний виробничий капітал – необхідна умова пер-
спективи сталого розвитку кожного підприємства. 
Зазначений процес має певні галузеві особливості та 
залежить від етапу життєвого циклу підприємства та 
розвитку галузі, прогресивності технологій, що ви-
користовуються, міри фізичного зносу устаткування, 
рівня завантаженості основних виробничих фондів 
та ін., отже має певні індивідуальні особливості для 
кожного підприємства.

Однак, на нашу думку, певний, стандартний ряд 
процедур при здійсненні управління основними ви-
робничими фондами надасть змогу комплексно оці-
нити необхідність інновацій для кожної конкретної 
авіакомпанії та на основі визначеної оцінки розробити 
комплекс дій, спрямованих на підтримку фінансової 
стійкості в поточному та перспективному періодах.

В роботі пропонується реалізувати процес управ-
ління інноваційною діяльністю авіакомпанії (АК) че-
рез п’ять основних етапів: 1) підготовчо-аналітичний; 
2) визначення потреб АК у основних фондах; 3) визна-
чення інноваційних можливостей АК; 4) вибір раціо-
нального варіанту стратегії інвестиційного проекту; 5) 
практичне застосування вибраного варіанту стратегії.

На першому етапі пропонується провести пер-
спективний та ретроспективний аналіз, планування, 
прогнозування, перехресне порівняння отримання 
статистичної інформації та її дослідження. Отримана 
інформація потребує первісної обробки, групування 

результатів спостережень. На основі узагальнюючих 
показників необхідно сформувати характеристику 
динаміки явищ, прогнозування розвитку ринку, ви-
значити основні тенденції та можливості розвитку 
АК. При цьому варто дослідити ринок та вивести 
основні фактори, що впливатимуть на конкуренто-
спроможність послуги, як то ціна, якість та ін. На 
основі визначених факторів варто сформувати стра-
тегічні цілі розвитку і розпочати інноваційний про-
цес розробкою стратегії його здійснення.

На другому етапі для визначення обсягів іннова-
цій в основний капітал АК пропонується здійснити 
аналіз технічного стану її основних фондів (ОФ) за 
наступними показниками таблиці 1.

Аналіз використання перевізних потужностей 
дозволить визначити кількість надлишкових ОФ, 
визначення їх фактичного та можливого нальоту і 
комерційного завантаження рейсу, фактичного та 
планового, дозволить знайти додаткові резерви ін-
тенсивного використання з мінімальними вкладен-
нями у інтенсивне відтворення.

Загальновідомим фактом є підпорядкованість ін-
новаційної діяльності операційній. Звідси третім ета-
пом має стати визначення інвестиційних можливос-
тей АК за основними показниками таблиці 2.

Попередня ідентифікація інноваційних можли-
востей АК дозволить визначити масштаби інновацій-
них проектів, які критично не вплинуть на загаль-
ну стійкість та платоспроможність. Від масштабів 
інновацій залежатимуть також склад та структура 
їх джерел. Наступним етапом стане вибір об’єктів 
інноваційних вливань та вивчення майбутніх надхо-
джень від їх реалізації (Таблиця 3). 

Таблиця 2
Показники визначення інноваційної спроможності АК

Етап впро-
вадження 
інновацій 

Спосіб оцінки в залежності 
від етапу інноваційного про-

цесу
Спосіб здійснення оцінки Нормативи
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Аналіз ліквідності у т.ч.:

коефіцієнт загальної ліквід-
ності (Кз.л.)

(найбільш ліквідні активи + швидко реалізовані 
активи + повільно реалізовані активи) / (найбільш 
термінові зобов’язання + короткострокові пасиви)

Від 1,5 до 2

коефіцієнт абсолютної ліквід-
ності (Кал)

(грошові кошти та їх еквіваленти + поточні фінан-
сові інвестиції) / (найбільш термінові зобов’язання 
+ короткострокові пасиви)

0,2< Кал > 0,35

коефіцієнт проміжної ліквід-
ності (Кпл)

(найбільш ліквідні активи + швидко реалізовані 
активи) / (найбільш термінові зобов’язання + ко-
роткострокові пасиви)

Кпл > 1, за умов кри-
зи рівень 0,8 визна-

ється достатнім

Аналіз фінансової стійкості за наступними коефіцієнтами:

фінансової незалежності (ав-
тономії, Ка) 

Відношення власного капіталу до загальної кіль-
кості залучених коштів

Ка > 0,5 нормальний 
запас міцності

фінансування (Кф) співвідношення залучених та власних засобів Критичне значення 
Кф = 2

фінансового леверіджу (К
фл

) довгострокові зобов’язання і забезпечення / власні 
кошти К

фл
<0,25

Коефіцієнт структури покрит-
тя довгострокових вкладень 
(К

п.д.в
)

Відношення довгострокових пасивів до необоротних 
активів

Збільшення Кп.д.в 
свідчить про посилен-

ня залежності АК

забезпеченості власними обо-
ротними коштами. Квок 

всього власний капітал – всього необоротні активи 
– необоротні активи, утримувані для продажу та 
групи вибуття

Квок > 0 свідчить про 
стійкість АК

маневреності власного капі-
талу 

відношення власних оборотних коштів до власного 
капіталу Від 0,1 до 1

Аналіз рентабельності у т. ч.:

Рентабельність сукупного 
капіталу (R

ск.
) прибуток до оподаткування / всього джерел засобів повинен мати тенден-

цію до збільшення  

Рентабельність власного капі-
талу (R

e
) 

чистий прибуток / Середньорічна вартість власного 
капіталу

повинен мати тенден-
цію до збільшення

Коефіцієнт рентабельності ви-
робничих фондів (R

вф
)

відношення чистого прибутку АК за звітний період 
до середньої вартості виробничих фондів 

повинен мати тенден-
цію до збільшення
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Аналіз альтернативних можливостей інновацій в 
капітал пропонується проводити відповідно до його 
доходності, при цьому визначають середню ставку 
доходу, що порівнює чисті доходи з початковою вар-
тістю проекту. 

При оцінці об’єктів інновацій в основні фонди ви-
користовується ряд стандартів вартості майна, які 
застосовуються в залежності від мети оцінки, саме: 
обґрунтована ринкова вартість; інноваційна вартість; 
внутрішня або фундаментальна вартість (аналітична 
оцінка об’єкта, яка базується на знаннях та враху-
ванні його фінансового стану, а також перспектив 
одержання прибутку та чистого доходу); ліквіда-
ційна вартість; балансова (бухгалтерська) вартість 
об’єкту; відновлена (поточна) вартість (це балансова 
вартість з урахуванням переоцінки активів на дату 
оцінки вартості).

А оцінку результативності інновацій пропону-
ється здійснювати на основі грошових потоків про-
екту, які базуються на прогнозній інформації про 
передбачений обсяг регулярних пасажирських пе-
ревезень, величині операційних витрат, аналітич-
них висновках про початкові та наступні потреби 
в активах довгострокового користування та чисто-
го оборотного капіталу. Для розрахунку грошового 
потоку плановий строк реалізації капіталовкладень 
рекомендується поділити на три відрізки часу за 
періодами виникнення грошових коштів: перший – 
розробка та початкові інновації; другий – експлуа-
тація інноваційного проекту; третій – завершення 
проекту.

Після складання плану грошового потоку іннова-
ційного проекту слід перейти до оцінки його ефектив-
ності, яку необхідно проводити за таких принципів: 
1) оцінка повернення капіталу проводиться на осно-
ві показника грошового потоку, що формується на 
основі чистого прибутку та амортизації матеріальних 
активів в процесі експлуатації проекту; 2) вартість 
інновацій та грошовий потік необхідно привести до 
теперішньої вартості; 3) в реальних умовах реаліза-
ції інновацій грошовий дохід виступає як потік, що 
формується під впливом таких факторів, як середня 
реальна ставка відсотка, темп інфляції, ступень ри-

зику, отже при дисконтуванні повинні прийматись 
різні ставки відсотків; 4) завжди має існувати варіа-
ція розмірів дисконтної ставки в залежності від мети 
оцінки.

На п’ятому етапі інноваційної стратегії про-
водиться контроль та управління результатами 
реалізації проекту. При здійсненні контролю про-
водиться зіставлення фактичних результатів із пла-
новими, аналіз відхилень та внесення необхідних 
корективів. При зменшенні фактичного доходу від-
носно запланованого проводиться корегування екс-
плуатації інноваційних проектів. В рамках управ-
ління результатами діяльність АК класифікується 
на таку, що додає вартості послугам (збільшує їх 
цінність в очах споживача) і ту, що не додає вар-
тості. Остання в процесі управління мінімізується, 
при цьому, ведеться робота над: скороченням часу 
на реагування потреб ринку, удосконаленням якості 
та обслуговування клієнтів. За результатами прове-
дених заходів діяльність, що не призводить до під-
вищення конкурентоспроможності, збільшення до-
ходності перевезень та покращення іміджу компанії 
має звестись до мінімуму.

Висновки з проведеного дослідження. Консер-
вативні фінансові та адміністративні інструменти, 
що використовуються з метою оновлення основних 
фондів авіакомпаній, не здатні забезпечити стійкий 
розвиток в сучасних економічних умовах, а загаль-
носвітовий курс на використання новітніх техноло-
гій авіакомпаніями українські авіаперевізники не 
здатні підтримувати через дефіцит фінансових ре-
сурсів та нестабільний фінансовий стан. На основі 
проведеного аналізу в роботі запропоновано комп-
лексну удосконалену систему управління іннова-
ціями в основні фонди АК з метою оптимізації їх 
якісного рівня.

Поетапна реалізація інноваційної стратегії на-
дасть авіакомпанії можливість послідовного контр-
олю за процесом впровадження та експлуатації 
інновацій, дозволить досягти бажаного ефекту від-
повідно до визначеної мети, надасть можливість 
оперативно реагувати на зміну зовнішніх умов 
функціонування ринку авіаційних перевезень. За-

Таблиця 3
Вибір альтернативних інноваційних проектів за їх майбутніми надходженнями.

Етап впро-
вадження 
інновацій 

Спосіб оцінки в залежності від 
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Метод визначення середньої 
ставки доходу ARR

відношення суми середнього майбутнього річ-
ного доходу до 0,5 суми початкових інвестицій

обирається той проект 
у якого ARR більше

Методи дисконтування грошо-
вих потоків у т.ч.:

метод розрахунку чистого при-
веденого доходу (NPV)

сума дисконтованих грошових потоків за 
мінусом суми дисконтованих інвестиційних 
витрат

NPV > 0

метод визначення індексу при-
бутковості (RI)

відношення суми дисконтованих грошових 
потоків до суми дисконтованих інвестиційних 
витрат

RI > 1

метод визначення внутрішньої 
норми прибутковості (IRR)

визначається з рівняння, за умов, що чистий 
приведений доход дорівнює нулю

IRR < вартості капі-
талу, що використову-

ється

Методи, що не враховують 
фактор часу у т.ч.:

недисконтований період окуп-
ності інвестицій (РР)

при визначенні періоду окупності необхідно 
поєднати інвестиційні витрати з очікуваними 
чистими грошовими потоками та визначити, 
коли ця сума дорівнює нулю

обирається той проект 
у якого РР менший

визначення рентабельності 
інвестицій (ROI)

відношення обсягу прибутку після оподатку-
вання до загального обсягу інвестицій

ROI>0, вважається по-
зитивною тенденція до 

збільшення
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пропонований процес реалізації стратегії в сукуп-
ності з комплексною оцінкою інноваційних можли-
востей АК, детальним аналізом і вибором проектів 
надасть змогу підвищити рентабельності перевезень 
без значної втрати фінансової стійкості та ліквіднос-
ті перевізника.
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