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Горбатюк Л.М.
асистент

Полтавської державної аграрної академії

ПОТРЕБА ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА  
У ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку зерновиробництва у Полтавській області. Висвітлено проблеми реалізації 
зерна. Досліджено інвестиційне забезпечення технічного оновлення основних засобів. На основі вивчення літературних джерел 
розраховано потребу в необхідних видах матеріально-технічних ресурсів, які б створювали умови для ефективної діяльності 
зернової галузі. Обґрунтовано, що досягнутий рівень забезпечення галузі основними засобами виявився у вісім разів нижчим від 
нормативної потреби, обсяги якої визначено в ННЦ ІАЕ. 

Ключові слова: зерно, інвестиції, канали реалізації, технічне оновлення, основні засоби.

Горбатюк Л.М. ПОТРЕБНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА В ХОЗЯЙ-
СТВАХ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье проанализировано современное состояние развития зернопроизводства в Полтавской области. Отражены 
проблемы реализации зерна. Исследовано инвестиционное обеспечение технического обновления основных средств. На 
основе изучения литературных источников рассчитана потребность в необходимых видах материально-технических ресурсов, 
которые бы создавали условия для эффективной деятельности зерновой отрасли. Обосновано, что достигнутый уровень обес-
печения отрасли основными средствами оказался в восемь раз более низким, чем нормативная потребность, объемы которой 
определены в НЦ ИАЭ. 

Ключевые слова: зерно, инвестиции, каналы реализации, техническое обновление, основные средства.

Gorbatyuk L.М. INVESTMENT NEEDS FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN THE POLTAVA REGION
This paper examines the current state of development of grain production in the Poltava region. The problems of grain sales are 

highlights. Researched investment providing upgrading fixed assets. On the basis of literature calculated need for appropriate types of 
inputs that would create the conditions for the effective operation of the grain industry. Proved that the level of support for the industry 
fixed assets was eight times lower than the regulatory requirements, the scope of which is defined in IAE NNC.

Keywords: grain, investments, distribution channels, technical update, fixed assents.

Постановка проблеми. Економічна криза, що 
спричинила негативну ситуацію в економіці країни, 
призвела до руйнування матеріально-технічної бази у 
зернопродуктовій галузі. Значна частина основних за-
собів (будівлі, споруди, технічні засоби тощо) з різних 
причин вийшли з ладу і виведені з експлуатації. Си-
туація, що склалася з ресурсним забезпеченням галу-
зі, потребує їх модернізації, відновлення втраченого 
технічного потенціалу та його подальшого розвитку, 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу 
відповідно до сучасних вимог конкурентоспроможно-
го виробництва. Це, у свою чергу, передбачає удоско-
налення методології обґрунтування потреби в осно-
вних засобах для виробництва зернових культур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фунда-
ментальний економіко-теоретичний аналіз інвести-
ційного процесу в умовах ринку здійснено в працях 
Дж. Кейнса, Д. Йоргенсона, У. Шарпа. Вагомий вне-
сок у дослідження проблеми інвестиційного забезпе-
чення сільського господарства належить вітчизняним 
науковцям, серед яких: В.Г. Андрійчук, М.І. Кісіль, 
М.Ю. Коденська [1], Л.В. Смолій, Г.М. Підлісецький 
[2], П.Т. Саблук, П.М. Майданевич. Проте недостат-
нє висвітлення в економічній літературі проблем ін-
вестиційного забезпечення зерновиробництва обумо-
вили вибір теми статті.

Мета дослідження: обґрунтувати потребу інвести-
цій в зерновиробництво Полтавської області, спираю-
чись на теоретичні дослідження в цій галузі.

Постановка завдання. Виходячи з мети дослі-
дження, ми визначили наступні завдання:

– проаналізувати сучасний стан розвитку зерно-
виробництва Полтавської області та розглянути його 
інвестиційне забезпечення;

– розрахувати потребу інвестицій на виробництво 
зернових. 

Виклад основного матеріалу. Для сільських то-
варовиробників зернова галузь є основним джерелом 
прибутку, що дозволяє забезпечити просте чи розши-
рене відтворення. Ціни на зерно визначають ціни на 
хліб, макаронні, кондитерські вироби, молочні про-
дукти, м’ясо, яйця. В нашій країні зернове виробни-
цтво має не тільки важливе соціально-економічне, а 
й політичне значення для розвитку національної еко-
номіки, забезпечення продовольчої безпеки держави, 
тому розміщене у всіх областях. У 2012 році порів-
няно з 1990 р. виробництво зернових зменшилося на 
4793 тис. т (9,4%) і становило 46216,2 тис. т.

Полтавська область характеризується сприятли-
вими умовами для вирощування більшості зернових 
культур. У 2011-2012 роках область займає перше 
місце по Україні за їх виробництвом. 

Виробництво зерна у всіх категоріях госпо-
дарств області збільшилося за досліджуваний пері-
од на 48,8% і становило у 2012 році 3645 тис. т, у 
тому числі у господарствах населення – у 6 разів. 
Змінилось співвідношення виробництва зерна за ка-
тегоріями господарств. Якщо у 1990 році сільсько-

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
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господарські підприємства виробляли 96,7% зерна, 
населення – 3,2%, то у 2012 році відповідно 81,2% і 
18,8% (табл. 1).

Частка сільськогосподарських підприємств у ви-
робництві зернових культур в Україні і Полтавській 
області становить у 2012 році 78,1 та 81,2% відповід-
но, господарств населення – 21,9 та 18,8%.

Найбільшими виробниками зерна в області у 2012 
році є: господарства Миргородського – 348 тис. т (8% 
валового збору зернових у Полтавській області), Но-
восанжарського – 282 тис. т (6,5%), Глобинського – 
272 тис. т (6,3%), Машівського – 348 тис. т (5,6%), 
Семенівського – 222 тис. т (5,1%). Найменше зерно-
вих виробили у 2011 році сільськогосподарські під-
приємства Котелевського (87 тис. т), Шишацького 
(88 тис. т) та Диканського (90 тис. т) районів.

У структурі реалізації зернових за каналами ре-
алізації спостерігаємо зменшення продажу зерно-
вих культур переробним підприємствам, населенню 
та значне збільшення реалізації (починаючи з 2000 
року) за іншими каналами. Так, переробним підпри-
ємствам реалізовано зерна у 2012 році 4,6%, що на 
61,7% менше порівняно з 1991 роком. Проте за ін-
шими напрямками протягом досліджуваного періоду 
частка зернових збільшилася на 89,1% і у 2012 році 
становила 89,8% (табл. 2).

За словами спеціалістів Полтавського управління 
сільського господарства, це пояснюється відсутністю 
прямих зв’язків з переробними підприємствами та 
збільшенням посередницьких зв’язків, великим ру-
хом агрохолдингів. Для прикладу, Полтавський ком-
бінат хлібопродуктів завантажений лише на 15% у 
зв’язку з відсутністю коштів. До інших каналів від-
носять реалізацію посередницьким та підприємниць-
ким структурам, аграрному фонду по форвардних 
угодах та орендну плату.

Обґрунтування потреби в інвестиціях може мати 
різні методичні підходи, залежно від поставленої 
стратегічної мети інвестування, рівня соціально-еко-

номічного розвитку, інвестиційних можливостей, 
підготовленості до освоєння інвестицій, виробничого 
напрямку та структури інвестуємого об’єкта [1, с. 3].

За нашими розрахунками, у технічне оновлення 
зерновиробництва Полтавської області у 2012 році 
інвестовано 541,3 млн грн, у тому числі на 1 га по-
сівної площі – 569,2 грн, що на 128,1 грн більше по-
рівняно з 2008 р. (рис. 1).

 

462,7

224,8

541,3

314,6

394,8

569,2

398,3

336,1

220,4

441,1

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 роки

інвеситції в технічне оновлення зерновиробництва - всього, млн. грн у т.ч. на 1 га зернових, грн

Рис. 1. Динаміка інвестицій у технічне оновлення 
зерновиробництва Полтавської області  

за 2008-2012 рр.
Джерело: дані Головного управління сільського господар-
ства у Полтавській області

Визначимо потребу в основних засобах для ви-
робництва зернових культур на основі нормативів, 
що розроблені науковцями ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» шляхом вибору раціонального складу бу-
дівель і споруд, комплексу технічних засобів та за-
собів загального призначення на базі інтенсивних 
технологій. Відповідно до даних нормативів забезпе-
чення виконання всіх передбачених технологічною 
картою операцій для досягнення урожайності зерно-
вих без кукурудзи на рівні 36 ц/га потребує 9,7 тис. 
грн, причому 32,4% з цієї суми припадає на будівлі 

Таблиця 1
Виробництво зерна у Полтавській області за категоріями господарств 1990-2012 рр., тис. т

Роки
Усі категорії господарств

у тому числі

сільськогосподарські підприємства господарства населення

тис. т у % до 1990 тис. т частка у загальному 
обсязі виробництва тис. т частка у загальному 

обсязі виробництва

1990 3450 100,0 3338 96,7 112 3,2

1995 2016 64,0 1823 82,5 193 8,7

2000 1408 40,8 1170 83,1 238 16,9

2005 2851 82,6 2283 80,0 568 20,0

2008 4531 131,3 3790 83,6 741 16,4

2009 3830 111,0 3192 83,3 638 16,7

2010 2854 82,7 2355 82,5 499 17,5

2011 5055 146,5 4332 85,7 723 14,3

2012 3645 148,8 2959 81,2 687 18,8

Джерело: Статистичний щорічник Полтавській області за 2012 рік [3, с. 96-97]

Таблиця 2
Структура реалізації зернових за каналами реалізації у сільськогосподарських підприємствах 

Полтавської області, %

Показники
Роки

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Переробним підприємствам 66,3 42,5 7,5 6,5 6,7 6,4 4,6

На ринку 7,5 16,6 36,1 7,9 4,0 0,3 1,4

Населенню 25,5 32,0 17,5 2,9 0,9 0,9 4,2

За іншими каналами 0,7 9,3 38,9 82,7 88,4 91,2 89,8

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області за 2012 рік [4, с. 87]
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і споруди, 53,8% – машини та обладнання, 8,3% – 
транспортні засоби, 5,4% – вимірювальні прилади, 
інвентар, інструмент, решта – на робочу худобу. Для 
досягнення урожайності кукурудзи на зерно на рів-
ні 75 ц/га потребує 18, 4 тис. грн в розрахунку на  
1 га посівів, причому 30,7% з цієї суми припадає 
на будівлі і споруди, 56,0% – машини та обладнан-
ня, 7,6% – транспортні засоби, 5,6% – вимірюваль-
ні прилади, інвентар, інструмент, решта – на робочу 
худобу [2, с. 32].

Статистична інформація щодо наявності основних 
засобів, їх вартості і продуктивності безпосередньо в 
галузі зерновиробництва відсутня, тому що трактори, 
сільгоспмашини і обладнання мають загальногоспо-
дарське призначення, за винятком зернозбиральних 
комбайнів. Тому використовуємо інформацію щодо 
вартості основних засобів та суму амортизаційних від-
рахувань за видом економічної діяльності «Сільське 
господарство, мисливство та лісове господарство». Ця 
інформація може бути використана як вихідна для 
наших розрахунків при визначенні вартості основних 
засобів у сільському господарстві та зерновиробництві 
(табл. 3).

За показником загальної суми амортизаційних 
відрахувань (А) за видом економічної діяльності 
«Сільське господарство, мисливство та лісове госпо-
дарство» визначаємо частку амортизаційних відра-
хувань (ЧАп), яка відноситься до сільськогосподар-
ських підприємств, за формулою [2, с. 17]:

ЧАп= А
Ап 100*

ЧАп =
8,251650
100*9,244206 = 97,05 % 

                           (1)
ЧАп= А

Ап 100*

ЧАп =
8,251650
100*9,244206 = 97,05 % .

Отже, частка амортизаційних відрахувань сіль-
ськогосподарських підприємств у загальній сумі за 
видом економічної діяльності «Сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство» складає 97,05%.

Потреба абсолютного приросту вартості основного 
капіталу у зерновиробництві визначається за наступ-
ною формулою:

ОЗ = ОЗ
н
 – ОЗ

ф
, 

де ОЗ
н
 – вартість основних засобів, що забезпе-

чуватиме розширене відтворення, встановлена у від-
повідності до нормативів, тис. грн; ОЗ

ф
 – фактична 

наявність основних засобів у галузі, тис. грн. Розра-
хунки наведено у табл. 4.

Аналіз проведених розрахунків свідчить, що вар-
тість основних засобів на 100 га посівів зернових у 
Полтавській області протягом 2006-2010 рр. збіль-
шилася на 124,75 тис. грн (74,7%). Нормативна по-
треба основних засобів на 100 га посівів зернових 
становить 2776,2 тис. грн. У 2010 році спостеріга-
ється збільшення рівня забезпеченості основними за-
собами відповідно до нормативів на 4,5%. Додатко-
ва потреба в інвестиціях на формування основного 
капіталу в зерновиробництві сільськогосподарських 
підприємств складає у 2010 році – 2484,5 тис. грн.

Висновки з даного дослідження. Досягнутий рі-
вень забезпечення галузі основними засобами вия-
вився у вісім разів нижчим від нормативної потре-
би, обсяги якої визначено в ННЦ ІАЕ. Інвестиційне 
відродження зерновиробництва Полтавської області 
потребує додаткових інвестицій, які б забезпечували 
потребу в необхідних видах матеріально-технічних 
ресурсів і створювали умови для ефективної діяль-
ності галузі.

Таблиця 3
Вихідна інформація для визначення вартості основних засобів у сільському господарстві 

та зерновиробництві Полтавської області, за роками

Показники 2006 2007 2008 2009 2010

Вартість основних засобів за видом економіч-
ної діяльності «Сільське господарство, мис-
ливство та лісове господарство», млн грн

3751 3899 4990 5142 6446

Амортизація видом економічної діяльності 
«Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство», млн грн

1813,5 2266,3 1692,0 2392,5 2516,51

Сума амортизаційних відрахувань у сільсько-
господарських підприємствах, млн грн 83,0 104,3 161,3 195,9 244,2

у тому числі у рослинництві, млн. грн 63,9 80,9 130,8 152,2 191,1

Сума операційних витрат у рослинництві, 
млн. грн 1211,0 1570,4 2697,0 2918,8 4428,9

Сума операційних витрат у зерновиробництві, 
тис. грн 998,1 1313,4 2193,9 236,4 2442,7

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області за 2006-2010 рр. [4], дані Державного коміте-
ту статистики. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських 
підприємствах за 2006-2010 рр., розрахунки автора

Таблиця 4
Розрахунок потреби інвестицій в основний капітал зерновиробництва
у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області за роками

Показник 2006 2007 2008 2009 2010

На 100 га посівів зернових, тис. грн

вартість основних засобів у зерновиробництві 166,9 125,7 301,9 262,2 291,65

нормативна потреба основних засобів 2776,2 2776,2 2776,2 2776,2 2776,2

Рівень забезпеченості основними засобами від-
повідно до нормативів, % 6,0 4,5 10,9 9,4 10,5

Фактично інвестовано у придбання основних 
засобів на 100 га посівів зернових, тис. грн 24,0 26,8 44,6 22,2 34,0

Додаткова потреба в інвестиціях на формуван-
ня основного капіталу в зерновиробництві на 
100 га посівів, тис. грн

2609,3 2650,0 2474,3 2514 2484,5

Джерело: розраховано автором
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Постановка проблеми. Сучасне економічне та по-
літичне життя в нашій державі відволікає увагу від 
повсякденних проблем, що виникають у суспільстві. 
Зокрема, задоволення своїх потреб все частіше лиша-
ється виключно справою самого індивідуума. Розви-
ток наукових досліджень та науково-технічних розро-
бок в певній мірі здатні вирішувати такі задачі. Проте 
така інноваційна діяльність переслідується рядом ри-
зиків, зокрема окупністю та затратністю проектів, ак-
туальністю створеної продукції та попиту на неї, здат-
ністю задовольнити потреби суспільства.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Ве-
лика кількість науковців у своїх дослідженнях за-
чіпляли проблеми задоволення потреб людини. 
Розгляд обраної тематики буде актуальним, не-
зважаючи на спрямування загального курсу еко-
номічного, політичного та соціального напрямку 
України. Розроблення та розгляд обраної проблеми 
з різних кутів зору знайшло своє відображення у 

працях, Дж.М. Кейнса, В. Геєца, А. Чухна, П. Лео-
ненка, В. Мандибури, І. Буяна, В. Осецького, І. Ма-
лого, О. Злобінової, Т. Заславської, Ю. Кіндзерсько-
го. А. Ткача, А. Халецької, М. Папієва, М. Диха, 
О. Мельниченко, А. Баланда, Б. Данилишина, В. Ку-
ценко, О. Ватаманюк, І. Мазур та інших. Проте по-
вне розкриття задоволення потреб суспільства через 
призму наукових досліджень та науково-технічних 
розробок з врахуванням сучасних економічних умов 
України не знайшло свого кінцевого відображення.

Мета статті – дослідити реальний стан задово-
лення потреб суспільства через призму наукових до-
сліджень та науково-технічних розробок. Визначити 
можливості та перспективи держави щодо проведен-
ня такої діяльності, стан фінансування та відсоткову 
відмінність між створеною інноваційною продукцією 
та її провадженням. Встановити рівень зацікавленос-
ті держави в задоволенні потреб індивідуума за су-
часних економічних умов України. 
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Виклад основного матеріалу. Багатогранність по-

няття держави, функцій та підходів до її розумін-
ня дозволяють розглядати її з позиції самостійного 
суспільного організму, котрий має не тільки логіку 
своє діяльності, а й власні нужди та інтереси, що по-
декуди відрізняються від інтересів суспільства. Для 
зменшення негативного ефекту від такої діяльності 
раціональним є зміна самого середовища функціону-
вання держави. Проведення постійних інноваційних 
змін у структурі управління та важелів впливу на 
економічні процеси може не допустити до пересліду-
вання власних інтересів укоріненими організаційни-
ми структурами управління.

Сучасні економічні реалії в Україні вимагають від 
держави проведення ефективної соціальної політики, 
що зачіпає політику формування доходів та ціни, за-
йнятості населення, соціальний захист та соціальні 
гарантії, що набувають особливої актуальності. Осно-
вна мета проведення соціальної політики полягає у 
зменшенні різниці між соціальними прошарками у 
суспільстві, підтриманні можливостей задоволення 
нужд, потреб та створенні умов для стимулювання 
економічної активності населення (незалежно від 
приналежності до соціальних прошарків та груп). 
При ефективній соціальній політиці відбувається ре-
алізація інтересів соціально незахищених прошарків 
суспільства.

Д. Норт у своїх дослідженнях розглядає держа-
ву як певну організацію, наділену перевагами щодо 
примусу, влада якої поширюється на географічну 
територію [1]. Кордони такої території обмежують 
здатність держави отримувати податки з населен-
ня. В даному випадку населення розглядається як 
фізичні та органічні можливості, що наділяють кон-
кретну особу або групу осіб. Людина котра наділена 
певними перевагами над іншими, тобто має владу, 
одночасно отримує здатність добиватися поставленої 
мети шляхом використання даної влади для корек-
ції діяльності інших індивідуумів. У сучасному світі 
суспільство може виражати власне волевиявлення, 
тому підкорення особи примусом влади відбувається 
тільки у випадку, коли кінцева мета прийнятих рі-
шень та дій відповідає інтересам великої маси осіб. 
Це створює певні передумови для маніпулювання, 
оскільки зазвичай винесена на загальний розсуд кін-
цева мета часто переховує меркантильні інтереси 
окремих верств населення.

З іншого боку, дослідники розглядають державу 
не з точки зору сили та примусу, як засіб задоволен-
ня потреб нації, а саме з позиції встановлення пра-
вил поведінки, як певної системи, що утворилася на 
основі взаємних очікувань населення. Задоволення 
очікувань призводить до зменшення невизначеності 
в політиці держави, а відповідно, дає підстави ствер-
джувати про розширення можливостей щодо задово-
лення нужд усього суспільства (за рахунок зменшен-
ня ризиків при проведенні господарської діяльності). 
В даному випадку держава розглядається з позиції 
суспільного договору, тобто теорія держави, в основу 
якої покладено саму ідею договору, як контрактна 
угода, що укладається між рівними індивідуумами з 
приводу надання суспільних послуг [2].

У сучасному світі одним із потужніших проявів 
наявності колективних інтересів та спільних нужд 
і потреб є створення суспільних об’єднань у вигля-
ді політичних партій. Проблема полягає у тому, що 
будь-яка партія буде старатися представляти свою 
діяльність, виключно спрямовану на задоволення 
потреб своїх прихильників. Така філософія поведін-
ки вимагає практично будь-якою ціною домагатися 

як можливо більшої кількості однодумців, що часто 
призводить до викривлення кінцевої мети та підне-
сення її таким чином, щоб кількість членів партії 
росла.

Боротьба за владу не може проходити непоміт-
но, тому реалізація інтересів та задоволення потреб 
кожної із партій призводить до неодмінних їх сути-
чок. Це породжує наявність цілої системи важелів та 
протидій у гонці за владою над життєдіяльність всіх 
верств населення.

Виконуючи свої функції, держава повинна не до-
пускати виникнення суперечностей у різних сферах 
суспільного життя та забезпечивши таким чином 
певну рівновагу у задоволенні потреб суб’єктів еко-
номічної та соціальної діяльності. Функції сучасної 
держави мають поступово адаптуватися до вимог су-
часності, спрямовуватися на вирішення проблем як 
на рівні держави, так і у світовій практиці.

Варто наголосити, що біологічні, духовні потреби 
людини і біологічні та психологічні завдатки її жит-
тєдіяльності – дві внутрішні людські протилежності. 
Вони є властивостями природного та соціального по-
ходження, відрізняються сутністю, змістом, форма-
ми прояву, кожна з них являє собою певну цінність, 
має особливу життєву значимість. «Народившись» з 
зовнішнього по відношенню до людини середовища, 
вони природно знаходяться в стані взаємозв’язку та 
взаємодії з природою та суспільством. Нужди і за-
вдатки різним чином, з різних причин взаємодіють з 
різними сферами природи і суспільства, здійснюють 
в них різні за змістом та значимістю функції. Напри-
клад, нужди людини виникають з моменту її зачаття 
і «не вщухають» протягом всього її життя. Тілесні ж 
та духовні властивості людини, завдяки яким вона 
стає здатною здійснювати процес праці як джерело 
блага, мають формуватися протягом 16 років для 
працівників простої праці і 20-24 років для молод-
ших людей, що обирають шлях навчання в коледжі, 
училища, вищих навчальних закладах. До того ж, 
на певному етапі життя людина втрачає здатність до 
праці, хоч необхідність задоволення нужд залиша-
ється [3, с. 158].

Саме тому постає потреба наукових досліджень та 
науково-технічних розробок, що здатні полегшити 
не тільки вхід індивідуума в економічне життя, а й 
вирішити проблеми задоволення потреб суспільства 
в Україні. Відсутність вагомих зрушень у забезпе-
ченні конкурентоспроможності вітчизняної економі-
ки значною мірою пов’язана із станом інноваційної 
діяльності в Україні, яка характеризується низьким 
рівнем інноваційної активності промислових підпри-
ємств. Проблемою в інноваційній сфері залишається 
низька сприйнятливість підприємницького сектору 
до інновацій, що обмежує зростання продуктивнос-
ті праці, зниження енергомісткості виробництва, 
не створює підґрунтя для модернізації та структур-
ної перебудови економіки, не забезпечує її якісного 
оновлення [4].

Більш детально про сучасний стан інноваційних 
досліджень та створення науково-технічних розробок 
новітньої продукції наведено у таблиці 1.

Згідно з аналітичною довідкою про реалізацію 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 
отриманих результатів частка науково-технічної про-
дукції (НТП) у 2013 р. (що становить 11720 одиниць) 
налічує 82,9% від загальної кількості НТП, створе-
ної за рахунок загального фонду державного бюдже-
ту. Проте впроваджено було не більше 57,7%.

Скласти чітке уявлення між створеними та впро-
вадженими благами (науковими дослідженнями та 



14 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 1. 2014

науково-технічними розробками) в Україні, що здат-
ні задовольняти потреби сучасного суспільства, роз-
глянуто на рис. 1.

 

Рис. 1. Розподіл створеної і впроваджених наукових 
досліджень та науково-технічних розробок за 

видами продукції, од. [5, с. 10]

Як видно з рис. 1, частка наукових досліджень 
та науково-технічних розробок створеної за пріори-
тетними напрямками коливається від 87,2 до 100%. 
Технології, що можуть полегшити задоволення по-
треб суспільства, впроваджуються на рівні 56,2%, 
тобто з різних причин досить велика частка таких 
досліджень та розробок лишається у незадовільному 
стані.

Вирішення соціальних проблем, пов’язаних із за-
доволенням нужд людини, повинно відбуватися не 
перенесенням відповідальності та перекладанням 
обов’язків, а підвищенням ефективності від госпо-
дарської діяльності. Найважливіша задача для дер-
жави сьогодення – це створення, перш за все, умов 
для самозабезпечення населення країни. Найбіль-
ший соціальний ефект може бути досягнутий не в 
умовах перерозподілу суспільного продукту з метою 
створення видимого ефекту існування соціальної до-
помоги, а наданням підтримки там де вона дійсно 
потрібна.

У своїй праці «Дослідження природи та причин 
багатства народів» Адам Сміт зазначив, що кожній 
людині, доки вона не порушила законів справедли-
вості, надається можливість цілком вільно переслі-

дувати по своєму власному баченню свої інтереси 
та конкурувати своєю працею та капіталом з пра-
цею та капіталом іншої особи та цілої групи лиць 
[6]. Ним було доведено, що в умовах ринкових від-
носин стає цілком можливим задоволення нужд та 
оптимальне використання наявних ресурсів у сус-
пільстві. Відповідно до поглядів М. Портера пер-
шочергова ціль держави – це забезпечення своєму 
населенню досить високий та постійно зростаючий 
рівень життя [7].

Стан, коли індивідуум потребує задоволення своїх 
нужд, деякі дослідники розглядають з позиції відсут-
ності ряду необхідних ресурсів, без котрих стає не-
можливим продовження життя. Цікавим є факт, що 
задоволення нужд людини може бути викликаним і 
перенасиченням одним з видів ресурсів, у результаті 
чого виникає необхідність позбутися зайвих компо-
нентів. При таких умовах людина починає проводи-
ти пошуки об’єкту задоволення потреби, аналізуючи 
власні уявлення та можливості, що потенційно здат-
ні задовольнити її нужди.

Життєвий цикл індивідуума – це постійна вза-
ємодія із зовнішнім середовищем, налагодження 
з ним рівноваги для задоволення власних потреб. 
Коли така рівновага досягається, це говорить про 
припинення взаємодії по одному з напрямків, а, від-
повідно, порушення даної рівноваги дає підстави до 
пошуку інших можливостей для взаємодії.

В умовах дефіциту державного і місцевого бюдже-
тів, відмови приватного сектору від значної частки 
соціальних зобов’язань, створюється своєрідне серед-
овище, котре не може бути заповнене в інновацій-
но-орієнтованому українському просторі формами 
компенсації витрат на задоволення різноманітних 
проявів нужд суспільства. Наслідком чого є значне 
зниження рівня життя населення, розподілення на-
селення за соціальним рівнем та суттєве зниження 
показників людського капіталу.

Саме тому потребує детального розгляду фінансу-
вання та результативність ДіР у розрізі пріоритетних 
тематичних напрямках, що наведено у таблиці 2.

З даної таблиці очевидно, що досить велику кіль-
кість окремих видів НТП створено за тематичними 
напрямками, котрі отримали значно менші обсяги 
фінансових надходжень, зокрема:

Позиція 6 – частка видатків – 4,6%, частка ство-
рених матеріалів – 42,9% та видів виробів – 27,7%;

Позиція 7 – частка видатків – 8,9%, частка ство-
рених матеріалів – 32,5% та технології – 17,6%.

Серед всіх інших позицій найменшу частину фі-
нансування отримала позиція 4, що становить 0,3%.

Значним обмеженням, що впливає на розвиток 
соціально-економічної сфери в Україні, є значна 
диференціація доходів населення. Низька якість 
життя більшості громадян України, розшарування 
населення за рівнем доходів спричиняє зростання 
соціальної напруженості та наростання суспільного 
попиту на соціальний патерналізм. Реалізація важ-
ливих інноваційних проектів для України потребує 
значних обсягів інвестиційних ресурсів, важливою 
складовою яких є надходження іноземних інвести-
цій. Однак Україні не вдалося сформувати дієвий 
механізм залучення іноземних інвестицій. Інвести-
ційна привабливість вітчизняної економіки пере-
важно залежить від економічної динаміки окремих 
секторів. При цьому в практиці економічної полі-
тики України майже відсутнє використання дієвих 
регуляторів і стимулів для активізації інвестицій-
ної діяльності [4].

Цілий ряд дослідників сучасності виділяють на-

Таблиця 1
Загальний обсяг створеної продукції 
за результатами наукових досліджень 

та науково-технічних розробок у розрізі за видами 
із зазначенням частки аналогічної продукції, 
створеної і впровадженої за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки,
станом на 2013 рік [5, с. 8-9]

Вид науково-
технічної про-
дукції (НТП)

Загальна 
кількість 
створеної 
НТП, од.

Частка НТП, 
створеної за 
пріоритетни-
ми напряма-

ми, %

З них впро-
ваджено, %

Видів виробів 577 87,2 49,7

У т.ч. техніки 376 86,7 50,0

Технології 1296 97,3 56,2

Матеріали 608 99,3 32,5

Сорти рослин 
та породи 
тварин

184 100,0 26,1

Методи, теорії 4018 94,9 51,0

Інше 7452 71,8 67,6

Усього 14135 82,9 57,7
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ступні фактори, що впливають на рівень задоволення 
потреб у суспільстві та підвищують показник біднос-
ті в державі:

- вартість робочої сили знаходиться на низькому 
рівні;

- значна відмінність у рівні доходів різних соці-
альних прошарків у суспільстві;

- високий рівень прихованої зайнятості та отри-
мання доходів «у конвертах»;

- зменшення кількості соціальних програм, що, у 
свою чергу, вимагає збільшення особистих видатків 
населення;

- складний механізм соціальної підтримки;
- непропорційне збільшення пільг у порівнянні з 

можливостями, щодо їх фінансового забезпечення;
- різке погіршення демографічної ситуації.
Висновки з дослідження і перспективи подаль-

ших розвідок у даному напрямку. Розвиток подій, 
що відбувається сьогодні у державі, значно заго-
стрює проблему задоволення потреб, як суспіль-
ства у цілому, так і в розрізі по кожній окремій 
групі людей. Вирішення поставленої задачі потре-
бує залучення не тільки додаткових фінансових ре-
сурсів та іноземних інвесторів, а й консультантів, 
що мають свіжий погляд до вже укоріненої про-
блеми. Проте і сама держава повинна відігравати 
не останню роль у цій справі, зокрема через про-
ведення наукових досліджень та науково-техніч-
них розробок. Така діяльність далеко не завжди 
буває прогнозована у своїй окупності. Як видно з 
проведеного аналізу, частка впроваджень суттєво 
відрізняється від часки створеної продукції. Зви-
чайно, такі перспективи не завжди стимулюють до 
залучення додаткового капіталу та ресурсів, про-
те саме через новостворені інноваційні розробки та 
проекти, технологічні інновації та нові продукти, 
що орієнтовані саме на сучасні вимоги суспільства, 
відбувається оптимальне задоволення потреб насе-
лення на всіх його рівнях.
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Таблиця 2
Фінансування і результативність ДіР за пріоритетним напрямом 

«Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» 
у розрізі пріоритетних тематичних напрямів [5, с. 33]

Тематичний на-
прям

Обсяг фі-
нансуван-

ня, 
млн. грн.

% у загаль-
ному обсязі 
видатків за 
пріорите-

том

Кількість створеної НТП за видами, од.

види ви-
робників

у т. ч. 
техніки технології матеріали

сорти рослин 
та породи 

тварин

методи, 
теорії інше

1 208,6 60,16 19 16 95 3 - 512 359

2 9,68 2,79 1 1 48 3 - 41 78

3 76,27 22,0 - - 9 1 - 113 143

4 0,89 0,26 1 - 8 - - 6 -

5 4,55 1,31 2 - 3 12 4 13 2

6 15,93 4,59 13 - 33 33 - 23 16

7 30,81 8,89 11 4 42 25 - 37 7

Разом
за пріоритетом 346,73 100,0 47 21 238 77 4 745 605

де:
1 – цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості 
життя;
2 – створення стандартів і технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки 
продуктів харчування;
3 – проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;
4 – геномні технології в біомедицині та сільському господарстві;
5 – молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та 
харчової промисловості;
6 – конструювання та технології створення лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речо-
вин та використання наноматеріалів;
7 – технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних пре-
паратів.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

В статті розглянуто економічну сутність категорії «виробничі потужності». Дано характеристику даному поняттю з різних на-
укових позицій. Наведено класифікацію виробничих потужностей, проаналізовано фактори, що на неї впливають. 

Ключові слова: основні засоби, продуктивність засобів праці, види виробничої потужності, номенклатура і асортимент.

Красильникова Е.Е. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ФАКТО-
РЫ, КОТОРЫЕ ИХ ОПРЕДЕЛЯЮТ

В статье рассмотрена экономическая сущность категории «производственные мощности». Данное понятие охарактеризова-
но с разных научных позиций. Приведена классификация производственных мощностей, проанализированы факторы, на нее 
влияющие.

Ключевые слова: основные средства, производительность средств труда, виды производственной мощности, номенклату-
ра и ассортимент.

Krasilnikova K.E. THE ECONOMIC SUBSTANCE OF THE PRODUCTION FACILITIES AND THE KEY FACTORS AFFECTING
The article considers the economic essence of the category «production capacity». It characterized from different scientific positions. 

The production capacities are classified, analyzed the factors that affects on them.
Keywords: fixed assets, the capacity of the equipment, types of production capacity, the nomenclature and assortment.

Постановка проблеми. Одним з найважливіших 
показників, що характеризують можливості підпри-
ємства, є його виробнича потужність. Кожне підпри-
ємство як товаровиробник має певну виробничу по-
тужність, яка справляє вирішальний вплив на багато 
важливих параметрів його виробничої діяльності. 
Вона є основним ресурсом виробничого процесу ор-
ганізації. Рішення про виробничі потужності мають 
стратегічний характер, оскільки торкаються об’ємів 
і типів потужностей, які необхідно додатково мати 
або скоротити на певний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань, пов’язаних з обґрунтуванням, пла-
нуванням і аналізом рівня використання виробничої 
потужності, резервами поліпшення її використан-
ня на підприємствах і в галузях, присвячені праці 
багатьох учених, серед яких: І.Б. Швець, Й.М. Пе-
трович, Р.П. Атаманчук, А.С. Федонін, Г.А. Швида-
ненко, Л.Й. Ітін. Дослідження науковців пов’язані 
переважно з обґрунтуванням виробничої потужності 
у стабільних умовах виробництва або на підприєм-
ствах, які тривалий час виготовляють продукцію з 
незмінними технічними та споживчими якостями. 
До таких підприємств належать галузі важкої про-
мисловості і, перш за все, машинобудування. Разом 
із тим науково обґрунтованого визначення виробни-
чої потужності, яке враховувало б мінливі ринкові 
умови й економічні, а не технічні результати її ви-
користання, у даний час у спеціальній науковій літе-
ратурі в Україні немає.

Постановка завдання. Основним завданням до-
слідження, результати якого наведені в статті, було 
визначення економічної суті виробничої потужності 
в теорії та практиці господарської діяльності підпри-
ємств та факторів, які на неї впливають.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здат-
ність галузей промисловості, підприємств та їх 
підрозділів виготовляти якомога більше продукції 
перебуває у безпосередній залежності від кількос-
ті і досконалості засобів праці, якими вони осна-
щені. Засоби праці, передусім їх активну частину, 
– основні виробничі засоби, можна вважати голо-

вним чинником формування виробничої потужнос-
ті підприємств. 

Під впливом науково-технічного прогресу осно-
вні засоби змінюються кількісно і якісно. Це про-
являється в ускладненні технічних характеристик 
обладнання, зростанні одиничної потужності машин. 
З’являються нові машини, які можуть одночасно ви-
конувати декілька операцій і тим самим прискорю-
ють виробничий процес за рахунок його поточності. 
Це сприяє зростанню виробничої потужності за раху-
нок якісно нових можливостей обладнання.

В економічній літературі по-різному формулю-
ється визначення категорії «виробнича потужність». 
Проте детальний її аналіз показує, що вони різнять-
ся між собою. 

Найменш поширене визначення поняття «вироб-
нича потужність» зустрічається в Порядку здійснен-
ня контролю за ввезенням товару на митну територію 
України окремих товарів цільового призначення [4]. 
Виробничі потужності відповідно до зазначеного до-
кумента – це «потужності суб’єкта господарської ді-
яльності, що використовується в процесі переробки та/
або виробництва товарів». Це єдине визначення, яке 
зустрічається в нормативних документах. Тут їх ото-
тожнюють з основними засобами виробництва, з систе-
мою машин, які є матеріальною базою виробничої по-
тужності та найбільш динамічним її елементом. Дану 
систему можна розглядати як єдине ціле – потокові 
лінії які функціонують в цехах і на дільницях. Струк-
тура системи машин суттєво впливає на формування 
виробничої потужності і являє собою сукупність стій-
ких, організаційно-технічних зв’язків між підсистема-
ми і окремими елементами в кожній підсистемі. 

Інші дефініції кваліфікують виробничу потуж-
ність як кількісну категорію. В найбільш загально-
му розумінні виробнича потужність визначається 
максимальною кількістю продукції, яка може бути 
виготовлена або обсягом переробленої сировини в 
одиницю часу. Тому вона, перш за все, – кількісна 
величина.

Д.А. Штефанич та Г. Гигельс, В.С. Маврищев і 
К.І. Невельська пропонують під виробничою потуж-
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ністю розуміти «максимально можливий випуск про-
дукції високої якості в номенклатурі і асортименті, 
передбачених на плановий період, або обсяг перероб-
ки сировини при повному використанні обладнання і 
виробничих площ, враховуючи застосування передо-
вої технології, поліпшення організації виробництва і 
праці» [13, с. 6; 2, с. 16; 14, с. 291; 12, с. 30]. Такі 
ж погляди на поняття «виробничої потужності» у 
розробників «Методических указаний к разработке 
Государственных планов экономического и социаль-
ного развития СССР» П.С. Данилова [3, с. 38-39] та 
Н.П. Коновалової [6, с. 32].

Виробничу потужність як потенційно можливий 
обсяг випуску продукції в одиницю часу роботи об-
ладнання на встановлену дату за допомогою органі-
зованої сукупності наявних у підприємства засобів 
праці, здатних злагоджено функціонувати в часі і 
просторі, при досягнутому рівні їх технологічного 
освоєння робітниками [8, с. 8] пропонують розуміти 
І.М. Петрович та Р.П. Атаманчук Дане визначення 
виробничої потужності розглядає виробничу потуж-
ність як функцію сукупності засобів праці, яка ха-
рактеризує потенційні можливості щодо максималь-
ного випуску продукції та економічний потенціал 
засобів праці.

М.А. Вахрушина стверджує, що лише основні за-
соби можна оцінювати кількісно. Показник вироб-
ничої потужності дає якісну оцінку їх стану. Також 
вона стверджує, що виробнича потужність характе-
ризує роботу основних засобів при умовах, де мож-
на максимально використати потенційні можливості 
виробничого обладнання. При цьому сама собі запе-
речує, говорячи про те, що величина виробничої по-
тужності не залежить від умов, в яких функціонують 
засоби праці [1, с. 30].

Важливим елементом, який має відображатися в 
визначенні поняття «виробнича потужність», є нор-
ми продуктивності обладнання, досягнуті передови-
ками виробництва, які повинні прийматися за базу 
для розрахунку виробничої потужності [10, с. 8]. 
Крім того, важливо також врахувати номенклатуру і 
асортимент продукції підприємства, які можуть сут-
тєво впливати на величину виробничої потужності. 
Якщо плановий асортимент найбільш повно відпо-
відає наявному складу і структурі основних виробни-
чих засобів підприємства, то це дозволяє найбільш 
повно завантажити виробничий апарат і таким чи-
ном досягти максимального виробництва. Водночас 
надто великий асортиментний ряд не дозволяє мак-
симально використовувати обладнання через різні 
строки виконання технологічних операцій по різних 
продуктах. Тому асортимент продукції, який береть-
ся для розрахунку виробничої потужності, є важли-
вим показником.

Номенклатура продукції може бути планова і 
оптимальна. Очевидно, що оптимальна номенкла-
тура забезпечує вищу продуктивність обладнання, 
оскільки відповідає досягнутому рівню спеціалізації, 
який забезпечує найбільшу загрузку засобів праці, 
найефективніше використання матеріальних і трудо-
вих ресурсів. 

За радянських часів виробнича потужність визна-
чалася по номенклатурі і в асортименті, передбачених 
планом – так стверджують автори навчального посібни-
ка «Экономика социалистической промышленности» 
[14, с. 291]. З часом плановий асортимент і номенкла-
туру почали змінювати на ближчий до оптимального 
залежно від профілю підприємства. 

Інколи розрахунок виробничих потужностей ді-
ючого підприємства здійснюється з урахуванням 

складу та структури основних виробничих засобів.  
А.С. Федонін та Г.А. Швиданенко вважають, що 
асортимент і номенклатура продукції підприємства 
також можуть бути результативними показниками. 
Факторним в такому випадку буде наявність вироб-
ничих площ, технологічного обладнання і процесів. 
Тому асортимент і номенклатура встановлюється 
з урахуванням наявних основних засобів. З цього 
можна зробити висновок, що на новоствореному під-
приємстві в основу розрахунку виробничої потужнос-
ті закладено асортимент і номенклатуру продукції, а 
на діючому – наявні основні засоби.

Саме від наявних основних засобів, від їх доско-
налості і дієздатності залежить можливість підпри-
ємства виготовляти максимальну кількість продук-
ції. Активна частина основних виробничих засобів є 
основним фактором формування виробничої потуж-
ності підприємств. Проте не слід виключати інших 
факторів, зокрема умов, в яких діє підприємство в 
даний період [8, с. 6].

Визначення виробничої потужності як макси-
мальної продуктивності засобів праці сприяє розу-
мінню виробничої потужності як технічної категорії, 
незалежно від соціально-економічного ладу. Всупе-
реч цьому К. Маркс писав: «Машина точно так же 
является экономической категорией, как и бык, 
который тащит плуг. Современное применение ма-
шин – только одно из отношений нашего современ-
ного экономического строя. Но способ эксплуатации 
машин – это совсем не то, что сами машины»  
[7, с. 405]. 

Технічний підхід до визначення виробничої по-
тужності має певні недоліки, серед яких – відрив 
від виробничих відносин та від умов, в яких вони 
функціонують. Тому для визначення суті виробничої 
потужності слід також враховувати суспільно-еконо-
мічні умови, в яких вони функціонують [1], оскільки 
процес виробництва завжди проходить при певних 
суспільних умовах.

Така позиція не суперечить науковим по-
глядам Є.Г. Лібермана. Він в своєму підручни-
ку «Организация и планирование производства на 
машиностроительных предприятиях» також робить 
акцент на врахуванні соціально-економічних умов 
функціонування виробничого обладнання. Він про-
понує враховувати спеціалізацію виробництва, його 
виробничу структуру, ступінь прогресивності техно-
логічних процесів, режим роботи підприємства і його 
цехів, використання робочого часу, якість обслугову-
вання робочих місць, планування виробництва, ква-
ліфікацію працівників та використання досвіду но-
ваторів виробництва [9, с. 208]. 

Узагальнюючи вищесказане під виробничою по-
тужністю, слід розуміти можливість підприємства 
виготовляти продукцію певної якості і в макси-
мальних обсягах і номенклатурі, які задовольня-
ють потреби народного господарства, відповідають 
складу та виробничо-технічній характеристиці на-
явних засобів праці, повному їх використанні за 
весь календарний фонд часу по прогресивних нор-
мах продуктивності обладнання, враховуючи нові 
технології і раціональні норми організації праці 
на підприємстві. Це особливо важливо в умовах 
інтенсивного господарювання, коли мова йде про 
найбільш раціональне використання всіх видів ре-
сурсів і, перш за все, капітальних вкладень, які 
спрямовуються на приріст виробничих потужнос-
тей діючих підприємств.

Наука та практика господарювання виокремлю-
ють різні види потужності підприємства:
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Виробнича потужність має динамічний характер 
і змінюється відповідно до організаційно-технічного 
розвитку виробництва та залежно від зміни факто-
рів, які її визначають. Врахування таких факторів 
особливо актуально в постійно змінюваних умовах 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які обу-
мовлені економічними процесами ринкової транс-
формації. И.М. Петрович, Р.П. Атаманчук [8, с. 6], 
Т.А. Фролова [11] такими факторами вважають: 
кількісний і якісний склад обладнання, ступінь про-
гресивності технології, рівень спеціалізації підпри-
ємства та організації виробництва, якість сировини 
та матеріалів, рівень пропорційності в пропускній 
здатності між групами машин, підвищення рівня 
уніфікації і стандартизації готової продукції, осво-
єння техніки працівниками підприємства. Г. Гигельс 
[2, с. 17] додає такий фактор, як технічні норми об-
ладнання, які відображають найбільш досконалі тех-
нологічні режими і краще освоєння техніки. 

Достатньо однобокі погляди на питанні факторів 
виробничої потужності у С.В. Мочерного [5, с. 20] та 
М.А. Вахрушиної [1, с. 32]. Вони роблять акцент без-
посередньо на обладнанні і практично не звертають 
уваги ні на продукцію, ні на виробничі площі, ні на 
працівників. Вони вважають, що величина виробни-
чої потужності залежить від кількості ведучого об-
ладнання та його продуктивності, фонду роботи об-
ладнання та планового асортименту продукції.

До факторів, які впливають на величину виробни-
чої потужності, також відносять: якість продукції, 
що виробляється, розміри і склад виробничих площ, 
можливий фонд часу роботи устаткування та вико-
ристання площ протягом року, прогресивні техні-
ко-економічні норми продуктивності і використання 
обладнання, зняття продукції з виробничих площ, 
норматив тривалості виробничого циклу та трудо-
місткості продукції, структуру основних виробничих 
фондів та питому вагу їх активної частини, ступінь 
прогресивності технологічних процесів, режим робо-
ти підприємства, використання робочого часу, пла-
нування виробництва і кваліфікація працівників, ви-
користання досвіду новаторів виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. У нових 
умовах економічного розвитку все більш актуаль-
ним є питання формування якісно нових виробни-
чих потужностей промислових підприємств, здатних 
гнучко реагувати на зміну факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Хоча розвиток промисло-
вості в даний час перебуває на стадії використання 

створених раніше потужностей і застарілої структу-
ри виробництва, процеси оновлення матеріально-тех-
нічної бази вже почалися. Проте вони носять стихій-
ний характер, відбуваються безсистемно, не мають 
відповідного науково-методичного й організаційного 
забезпечення, що іноді призводить до негативних ре-
зультатів. 

Розв’язання цієї наукової та практичної пробле-
ми можливе на основі дослідження й оцінки фак-
торів формування та використання виробничих по-
тужностей. Здійсненню економічних перетворень 
та ефективному використанню виробничих потуж-
ностей перешкоджає недостатня вивченість еконо-
мічних процесів і їх закономірностей, що існують у 
виробництві, що обумовлює необхідність розробки 
нових підходів до управління процесами формування 
й використання виробничих потужностей промисло-
вих підприємств.
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Ознака класифікації Вид виробничої потужності

За даними балансу 
виробничих потужностей

Вхідна – виробнича потужність на початок планового або звітного періоду.
Вихідна – виробнича потужність на кінець планового або звітного періоду
Середньорічна – це потужність якою володіє підприємство на початок і кінець року з ураху-
ванням приросту і вибуття наявних потужностей.
Ввідна – введена в експлуатацію виробнича потужність з початку певного періоду.
Вивідна – виведена з експлуатації виробнича потужність з початку певного періоду.
Балансова – потужність, яка за своє кількістю відповідає умовам співставлення різних за 
потужністю одиниць обладнання, які співпрацюють в єдиному технологічному процесі.

За метою розрахунку

Проектна – величина можливого випуску продукції заданої номенклатури чи переробленої 
сировини за одиницю часу, заданої при реконструкції чи проектуванні виробничої одиниці.
Поточна – фактично досягнута виробнича потужність.
Резервна – потужність, яка враховує необхідність зупинки обладнання для профілактичних 
і ремонтних робіт на підприємстві.
Перспективна виробнича потужність відбиває очікувані зміни номенклатури продукції, 
технології та організації виробництва, закладені у плановий період.
Ефективна – межа виробництва, яку підприємству невигідно перевищувати із-за великого 
зростання витрат виробництва.

Залежно від розвитку 
і поточного стану 
виробництва

Пускова – потужність в період пуску виробництва.
Фактична – потужність, що склалася у поточних умовах пуску виробництва.
Планова – розраховується на плановий період на основі техніко-економічних показників 
виробництва.
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АДАПТАЦИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Статья посвящена анализу адаптации жизнеспособных социально-экономических систем как механизму противостояния 
кризисным явлениям. Рассмотрены аспекты кризисных явлений, влияющих на СЭС. Раскрыто содержание термина «адапта-
ция» применительно к жизнеспособным социально-экономическим системам.
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Лєх Т.А. АДАПТАЦІЯ ЖИТТЄЗДАТНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ КРИЗИ 
Стаття присвячена аналізу адаптації життєздатних соціально-економічних систем як механізму протистояння кризовим яви-

щам. Розглянуто аспекти кризових явищ, що впливають на СЕС. Розкрито зміст терміну «адаптація» стосовно до життєздатних 
соціально-економічних систем. 
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Lyekh T.A. ADAPTATION OF VIABLE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN CRISIS 
This article analyzes the adaptation of sustainable socio-economic systems as a mechanism to confront the crisis. The aspects of 

the crisis affecting the SES. Disclosed by the term «adaptation» as applied to a viable socio-economic systems. 
Keywords: vitality, social and economic system, adaptation, crisis, stability.

Постановка проблемы. В современном быстро 
меняющемся мире восприятие нового, адаптация к 
происходящим социально-экономическим, полити-
ческим, технологическим изменениям и обоснован-
ное предвидение будущего развития становятся важ-
нейшими факторами жизнеспособности социальных 
систем. Актуальность определения перспектив раз-
вития отечественной экономики как жизнеспособ-
ной социально-экономической системы (СЭС) обус-
ловлена усилением и интенсификацией социальных 
и экономических кризисов при повышении степени 
интеграции мирового хозяйства. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемам управления жизнеспособностью 
социально-экономических систем посвященное зна-
чительное количество исследований зарубежных 
и украинских исследователей, таких как Ст. Бир, 
Р. Эшби, А.В. Бакурова, В.М. Бондаренко, С.Б. Ви-
ноградський, Т.С. Клебанова, Ю.Г. Лысенко, 
А.А. Мадых, В.В. Меженская, Н.А. Нестеро-
ва, А.В. Овечко, В.Л. Петренко, В.А. Польшина, 
О.А. Сергиенко, С.А. Соломаха, Р.А. Руденський, 
В.М. Тимохин.

Постановка задачи. Несмотря на значитель-
ное количество научных публикаций по вопросам 
исследуемой проблематики, вопросы адаптации в 
жизнеспособных СЭС сейчас освещенные недоста-
точно. Результаты проведенных исследований не 
могут в полной мере удовлетворить нужды теории 
и практики управления жизнеспособностью СЭС 
как экономической системой, которая обеспечивает 
непрерывность и эффективность своего функциони-

рования за счет внутренних механизмов адаптации 
к изменяющимся под влиянием кризисных явлений 
внешним факторам. 

Изложение основного материала исследования. 
Управление жизнеспособностью СЭС связано с ре-
шением совокупности вопросов прогнозирования, 
планирования, гибкости, адаптации, обеспечения 
эффективного функционирования и развития СЭС в 
условиях нестабильной внешней среды. В современ-
ной научной мысли сформировался ряд теоретичес-
ких и практических направлений, которые исследуют 
разные аспекты жизнеспособности производственно-
экономических и социально-экономических систем. 
Основное внимание сосредоточено на понимании 
сущности жизнеспособности, которая раскрывается 
в двух аспектах: 

- адаптивности системы к внешним условиям 
функционирования; 

- способности системы к функционированию и 
развитию. 

Глубокий системный кризис, в котором оказа-
лось сегодня мировое сообщество в целом и Украи-
на в частности, заставляют переосмыслить многие 
стратегии, подходы, планы и надежды. Поэтому 
важно формулирование новой стратегии развития, 
которая предполагает постепенное соединение в еди-
ную самоорганизующуюся систему экономической, 
экологической, социальной и гуманитарной сфер 
деятельности. В этом смысле устойчивое разви-
тие предполагает, как минимум, экономическую 
эффективность, биосферосовместимость и социаль-
ную справедливость при общем снижении антро-
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погенного давления на биосферу. Поэтому важной 
проблемой в современной экономической теории яв-
ляется всесторонний анализ и разработка методов, 
моделей, механизмов и инновационных техноло-
гий управления и принятия решений для обеспече-
ния функционирования и безопасного и устойчивого 
развития экономических объектов и субъектов всех 
уровней иерархии [1, с. 72-73]. 

Термин кризис, в переводе с греческого, о–пово-
ротный пункт, исход, резкий, крутой перелом, тяже-
лое переходное состояние. В зависимости от тематики 
научного исследования, ученые по-разному опреде-
ляют сущность кризиса. Так, А.Б. Борисов опреде-
ляет кризис как резкое ухудшение экономического 
состояния страны, проявляющееся в значительном 
спаде производства, нарушении сложившихся про-
изводственных связей, банкротстве предприятий, 
росте безработицы, и в итоге – в снижении жизнен-
ного уровня, благосостояния населения. По мнению  
А.Г. Грязновой, экономический кризис – фаза де-
лового цикла, низшая точка экономического раз-
вития. Характеризуется резким падением рыноч-
ной конъюнктуры, дестабилизацией национальной 
экономики, усилением диспропорций в обществен-
ном воспроизводстве. По словам М.С. Гусева и  
А.А. Широва, под экономическим кризисом можно 
понимать переход экономической системы из одного 
равновесного состояния в другое равновесное состоя-
ние, отличающееся от первого заметным снижением 
совокупного дохода. Иное толкование представляет 
В.А. Дергачев, он пишет: «Экономический кризис –  
тяжелое переходное состояние на пути к определен-
ной цели, а при отсутствии таковой более умест-
но квалифицировать происходящее как тенденции 
устойчивого упадка хозяйства». Нестандартную 
трактовку предлагают А.П. Бутенко и А.В. Миро-
нов, сравнивая экономический кризис с социально-
экономическим тупиком. Они говорят, что экономи-
ческий кризис представляет собой не органический 
порок, а функциональное расстройство или времен-
ное нарушение внутренних связей, возникновение 
диспропорций и разрывов в еще работоспособной 

системе, что, хотя и приводит к срыву ее функци-
онирования, к спаду производства, однако требует 
вовсе не ломки, а переналадки расстроившейся, еще 
жизнеспособной системы [2].

Прошедший финансово-экономический кризис 
стал результирующим итогом воздействия накопив-
шихся проблем в экономики страны. Этим обус-
ловливается необходимость разработки парадигмы 
устойчивого социально-экономического развития, 
призванной отражать и объяснять изменяющую-
ся экономическую реальность. При этом формируе-
мая научно обоснованная система взглядов и теорий 
должна уточняться, развиваться под воздействием 
экономических процессов. 

В научной литературе справедливо указывается 
на взаимосвязь социального и экономического. Но 
следует признать, что определяющая роль здесь при-
надлежит экономической составляющей, являю-
щейся в системе данной взаимосвязи доминантной. 
Социальная сфера относится к экзистенциальным 
общественным целям, неотделимым от человека и 
создаваемого им хозяйственного уклада [3]. 

Кризис – крайнее обострение противоречий в со-
циально экономической системе, угрожающее ее 
жизнеспособности. Кризис является объективной 
фазой в жизни промышленного предприятия, пред-
ставляющего собой производственно-хозяйственную 
систему.

Социально-экономическая система в любом своем 
виде и любой форме имеет две тенденции своего су-
ществования:

а) функционирование – это поддержание жиз-
неспособности, сохранение функций, определяющих 
ее целостность, качественную определенность, сущ-
ность характеристики;

б) развитие – это приобретение нового качества 
укрепляющего жизнедеятельность в условиях изме-
няющейся среды.

Функционирование и развитие взаимосвязаны и 
отражают диалектическое единство основных тен-
денций социально экономической системы. Эту связь 
можно видеть в ее внутренних взаимосвязях (рис. 1)

Таблица 1
Адаптация в жизнеспособных СЭС

Понятие «адаптация» Аспекты адаптации в жизнеспособных СЭС

1. Совокупность сложных 
приспособительных реакций системы

Совокупность управленческих решений и их реализация с целью 
повышения социальной и экономической эффективности в условиях ци-
клических колебаний экономики

2. Процесс приспособления строения и 
функций организмов к условиям среды

Процесс приспособления организационной структуры СЭС и функций 
каждой подсистемы к динамичным социально-экономическим условиям: 
1. Организационная структура должна обеспечивать гибкость и надеж-
ность технологической системы, качество продукции и производитель-
ность труда, снижение издержек. 
2. Основной целевой функцией подсистем должна стать функция обес-
печения соответствия между плановыми показателями эффективности и 
текущими рыночными условиями

3. Сдвиг в функции или форме, поддержи-
вающей существование системы в опред-
еленной среде

Сдвиг в функции в сторону самоорганизации в СЭС, что означает само-
стоятельность в принятии решений, выборе способов и методов органи-
зации и реализации своей экономической деятельности, а также ответ-
ственность за результаты своей деятельности

4. Результат конкретного приспособитель-
ного процесса – адаптациогенеза протекаю-
щего в определенных место обитаниях

В СЭС экономические результаты обеспечивают результаты социальной 
адаптации. По утверждению П. Раменского, «социальная адаптация 
обеспечивается адаптацией экономической подсистемы»

5. Адаптивность – способность к достиже-
нию соответствия между целями управле-
ния и достигаемыми в процессе хозяйствен-
ной деятельности результатами

Адаптивность является одним из свойств жизнеспособного предпри-
ятия. Жизнеспособность понимается как способность к самостоятельно-
му функционированию в условиях внешней среды. Жизнеспособность и 
самоорганизация неотделимы

6. Анализ фактов «уравновешивания» в 
процессе взаимодействия организма со 
средой

Анализ фактов соответствия различных параметров СЭС параметрам 
конкурентов и текущим потребностям соответствующих рынков. 
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Рис. 1. Управление процессами 
нейтрализации проявления кризиса 
в социально-экономической системе

Термин «адаптация» в биологии, медицине, фило-
софии, социологии и других науках связан с целевой 
установкой на выживание и сохранение субъекта как 
вида в условиях агрессивных воздействий внешней 
среды [4, с. 93]. Существуют различные трактовки по-
нятия «адаптация», которые можно использовать для 
социально-экономической системы (СЭС) (табл. 1).

В условиях кризисных явлений возникла угроза 
потери отечественными СЭС жизнеспособности, что 
и предопределило использование в них механизмов 
адаптации. Таким образом, адаптация социально-
экономической системы – это деятельность, направ-
ленная на достижение главной цели – сохранение 
жизнеспособности.

Люди являются главным ресурсом, осуществля-
ющим адаптацию на всех уровнях иерархии. Уме-

ние адаптироваться к изменяющимся условиям 
отдельных индивидов и группы индивидов в лице 
трудового коллектива делает организацию жиз-
неспособной. Для этого они должны воспринять 
новые модели поведения, а также наработать новые 
индивидуальные и групповые стереотипы поведе-
ния, позволяющие увидеть проблему эффективного 
управления под новым углом зрения – соответствия 
объемов производства продукции рыночному спросу 
[4, с. 94].

Характерной особенностью управле-
ния социально-экономическими системами в 
современных экономических условиях является 
переход от кибернетического подхода в управле-
нии к синергетическому. Если базовым принципом 
кибернетического подхода является организация, 
которая требует повышения степени управляемос-
ти, то синергетический подход опирается на са-
моорганизацию, повышение степени жизнеспо-
собности социально-экономической системы. При 
объединении кибернетического и синергетическо-
го подходов в управлении экономической системой 
возникает комплексная проблема обеспечения жиз-
неспособности системы в любой среде, которая мо-
жет решаться синтезом структуры жизнеспособной 
социально-экономической системы в разных услови-
ях. В научных публикациях последних лет рассма-
триваются разные аспекты оценки жизнеспособнос-
ти разных социально-экономических систем: страны, 
региона, предприятия. Вопросам жизнеспособнос-
ти предприятий была посвящена Международная 
конференция труда (96-а сессия 2007 г. Междуна-

Таблица 2
Внутренние факторы, влияющие на устойчивость предприятия [7, c. 20]

№
п/п Факторы Краткая характеристика Авторы

1. Финансовые 
показатели

• производительность труда;
• коэффициент отдачи основного и оборотного капитала;
• рентабельность продукции;
• рентабельность основного и оборотного капитала;
• коэффициенты финансовой устойчивости.

Шайагзамова Е.Ф., 
Кузнецов А.И., Ковалева В.В., 
Волкова О.Н., Ефимова О.В., 
Емельянов Е.Н., 
Поварницына С.Е.

2.

Налаженная 
система 
планирования 
производства

• осуществляется операционное и финансовое планирова-
ние, увязанное с выбранной стратегией;
• определена стратегия предприятия, операционное и фи-
нансовое планирование осуществляется на основе стратеги-
ческого плана.

Эседова Г.С., Емельянов Е.Н., 
Поварницына С.Е.

3. Наличие 
инвестиций

Наличие денежных средств и материальных ценностей, воз-
можность использования их для целей развития бизнеса.

Эседова Г.С., Бекетов Н.В., Де-
нисова А.С.

4. Инновационная ак-
тивность

• внедрение новых технологий в управлении и производ-
стве;
• управление предприятием активно, постоянно нацелено 
на инновации, основывается на выбранной стратегии;

Эседова Г.С., 
Шайагзамова Е.Ф., 
Бекетов Н.В., Денисова А.С.

5. 
Система 
менеджмента 
качества

• формализованы и отлажены основные бизнес-процессы;
• разработана, ведется и активно используется при 
выработке решений в управлении система отчетности 
(ежедневной, еженедельной, ежемесячной, …, стратегичес-
кой);
• наличие системы управления качеством продукции ISO.

Эседова Г.С., 
Шайагзамова Е.Ф.

6. Персонал 
предприятия

• повышение квалификации персонала (курсы);
• в работе персонала преобладает клиенто-
ориентированный подход, он лоялен к предприятию и его 
руководству;
• интеллектуальные ресурсы предприятия соответствуют 
решаемым задачам;
• наличие профессионального опыта у руководителя;
• хорошая организация труда.

Эседова Г.С., 
Шайагзамова Е.Ф., 
Бекетов Н.В., Денисова А.С., 
Емельянов Е.Н., 
Поварницына С.Е.

7. PR, маркетинг

• PR активность (узнаваемая торговая марка, реклама, 
участие в выставках, как внутри региона, так и за пред-
елами)
• наличие общеэкономических и маркетинговых знаний

Шайагзамова Е.Ф., 
Емельянов Е.Н., 
Поварницына С.Е.,
Бекетов Н.В., Денисова А.С.

8. Идея организации

• На этапе start-up наличие актуальной и конкурентоспо-
собной бизнес-идеи старта бизнеса
• Наличие актуальной идеи развития уже существующего 
бизнеса

Емельянов Е.Н., 
Поварницына С.Е.
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родного бюро труда) где на международному уров-
не были сформулированы направления содействия 
жизнеспособным предприятиям [5]. 

В современных условиях проблема разработки 
внутренних механизмов адаптации к негативным 
внешним воздействиям приобретает особую актуаль-
ность для предприятий малого и среднего бизнеса. 
Крупные предприятия при наличии широкого досту-
па к внешним ресурсам, а также ресурсам внутрен-
ней адаптации к кризисным тенденциям, таким как: 
расширение рыночных связей, диверсификация ра-
бот, услуг, привлечение высококвалифицированных 
кадров и др., могут позволить себе более широкий 
спектр инструментов по поддержанию устойчивости 
предприятия.

Однако малые и средние предприятия, тем не ме-
нее, обладают изначально гибкой структурой, спо-
собной активно подстраиваться под изменения вне-
шней среды и использовать внутренние механизмы 
регуляции. Способность сопротивляться внешним 
факторам, непрерывно оказывающим влияние на ор-
ганизацию, является необходимым условием разви-
тия бизнеса на современном этапе [7, c. 20]. 

Проведенный Н.Л. Лобахиной анализ понятия 
устойчивости, наряду с факторами внешней среды, 
оказывающими влияние на малое предприятие, по-
казал, что существенное влияние оказывают факторы 
внутренние, масштабы последствий которых сложно 
недооценить. Системный подход к принятию реше-
ний и организации работы предприятия играет едва 
ли ни самую важную роль в обеспечении устойчивос-
ти организации в целом (табл. 2).

Социально-экономические системы функци-
онируют в сложной, часто агрессивной внешней 
среде, которая влияет, как на всю систему, так и 
на ее отдельные элементы. Активность элементов 
социально-экономических систем порождает вну-
тренние возмущения, которые также влияют на сис-
тему, поэтому некоторые элементы экономических 
систем могут «выходить из строя». Необходимо 
знать, какие изменения в структуре системы могут 
вызвать ухудшение или улучшение ее функциониро-
вания. Итак, основным свойством структуры, важ-
ной с точки зрения обеспечения жизнеспособности 
экономической системы, является ее стабильность 
по отношению к внешним влияниям и внутрен-

ним возмущениям, которые возникают в результа-
те изменения свойств элементов и связей структуры 
системы [6].

Выводы. Развитие теоретических принципов 
управления жизнеспособностью СЭС с учетом влия-
ния социально-экономического кризиса как проявле-
ний агрессивной внешней среды позволит повысить 
ее адаптивные качества, обеспечить стойкое функци-
онирование и постоянное развитие. Усовершенство-
вание процессов управления жизнеспособностью СЭС 
является поэтапной процедурой, поэтому после обо-
снования концептуальных принципов управления 
жизнеспособностью СЭС необходимо детально изучить 
возможность прогнозирования негативных влияний и 
построения внутренних автоматических механизмов 
адаптации к ним. Перспективой дальнейших иссле-
дований являются обоснования критериев оценива-
ния жизнеспособности СЭС и разработка механизмов 
адаптации жизнеспособных СЭС к прогнозируемым и 
неплановым внешним воздействиям. 
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Постановка проблеми. Людський капітал є сис-
темним соціально-економічним явищем, якому при-
таманні певна структура як сукупність його складо-
вих елементів та відносин між ними, їх взаємозв’язків 
та функціональне призначення (роль) як цілого, так 
і його складових. Структурно-функціональний ана-
ліз людського капіталу, спрямований на визначен-
ня та характеристику його головних форм, видів та 
функцій, є важливим напрямом розкриття його бага-
тоаспектного та багаторівневого змісту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часний період обґрунтуванню сутності, структури, 
видів людського капіталу присвячено багато праць 
вітчизняних і зарубіжних фахівців з економічної те-
орії, соціології, менеджменту. Форми та види люд-
ського капіталу розкривають праці А. Андриянової, 
П. Бурдьє, Б. Буркинський, В. Горячук, А. Добри-
ніна, С. Дятлова, Р. Капелюшнікова, Ю. Корчагіна, 
Ю. Колосова, Е. Олексієвої, Г. Рожкова, І. Розмаїн-
ського, Е. Романовської, Е. Циренової та ін. Функції 
людського капіталу досліджують А. Артем’єв, Л. Бо-
рисенкова, Н. Корольова, І. Лазарева, Е. Лобачова, 
Л. Ревуцька, О. Святодух.

Постановка завдання. Метою статті є характерис-
тика людського капіталу як цілісної системи, яка 
інтегрує складові елементи (форми) і відносини між 
ними та виконує певні функції на індивідуальному, 
корпоративному, національному рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фор-
мами людського капіталу є його взаємопов’язані 
структурні елементи (складові), виокремлення 
яких базується на визначенні та застосуванні пев-
них критеріїв структурування його змісту. У су-
часний період найпоширенішими підходами до 

визначення форм людського капіталу індивіда як 
взаємопов’язаних елементів його структури є інвес-
тиційний і ресурсний. 

Інвестиції у людський капітал слід розділяти на 
прямі інвестиції безпосередньо у людину, у якій втілю-
ється людський капітал і непрямі, або опосередковані 
інвестиції у людину, здійснення яких створює умови 
для формування, накопичення, підвищення якості та 
ефективного використання людського капіталу індиві-
да. Це інституційно-соціальні інвестиції у суспільні 
інститути, що забезпечують накопичення, реалізацію 
та розвиток людини, формують середовище функціону-
вання та відтворення людського капіталу. 

За критерієм прямих інвестицій у людину, її ре-
сурси (активи) можна виокремити такі форми люд-
ського капіталу індивіда, як: капітал здоров’я, 
освітній, професійного навчання, інтелектуальний, 
«trainability» (англ. – навченість) [1], трудовий, 
інформаційний, організаційно-підприємницький, 
культурний, соціальний, капітали мобільності і ро-
динного виховання. 

За критерієм інституційно-соціальних інвестицій 
у людський розвиток виокремлюються соціальні ка-
пітали суспільства та індивіда. По-перше, ці інвес-
тиції формують соціальний капітал суспільства як 
«інституційне середовище – сукупність діючих фор-
мальних і неформальних норм (правил) та організа-
цій, які дозволяють соціальним групам і суспільству 
в цілому організувати своїх членів для вирішення 
своїх спільних економічних (на основі ефективного 
використання ресурсів) і соціальних (на основі соці-
альної справедливості) завдань» [2, с. 69]. По-друге, 
на рівні особистості інституційно-соціальні (непрямі) 
інвестиції у людину, створюючи інституційне серед-
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овище її життєдіяльності, є чинником формування 
такої складової людського капіталу, як соціальний 
капітал індивіда. 

Треба підкреслити, що серед зазначених форм 
людського капіталу слід виділяти базові, тобто 
ті, які є джерелом і основою інших форм, і похід-
ні (комплексні), що визначаються базовими форма-
ми, певним чином їх узагальнюють, інтегрують. На 
нашу думку, базовими формами людського капіта-
лу є капітал здоров’я, освітній капітал, капітал про-
фесійного навчання, культурний капітал, капітали 
забезпечення інформацією, мобільності та родинно-
го виховання. Саме на їх основі формуються похідні 
(комплексні) форми людського капіталу: інтелекту-
альний, трудовий, організаційно-підприємницький, 
соціальний капітали. Вважаємо, що по відношенню 
до всіх базових форм людського капіталу можна ви-
користовувати висловлення А. Андриянової про ка-
пітал здоров’я, який, на її думку, є ядром людського 
капіталу: «Тільки після його формування навколо 
нього надбудовуються інші складові людського ка-
піталу. Він як би тримає всю цю «надбудову» з со-
ціально-економічних та соціально-психологічних 
елементів. Тому погіршення або поліпшення стану 
здоров’я людини буде негайно відображатися на всій 
«надбудовній» структурі людського капіталу, впли-
ваючи на якість його активів» [3]. Базові форми люд-
ського капіталу складають його ядро, яке забезпечує 
певний рівень формування, накопичення та викорис-
тання похідних (комплексних) форм і людського ка-
піталу як інтегративної цілісності його складових. 

За критеріями об’єкта прямої інвестиції і виду 
ресурсу людини визначається зміст похідної (комп-
лексної) форми людського капіталу у вузькому ро-
зумінні, а за критерієм результуючої різноманітних 
інвестицій у людину – у широкому розумінні. Відпо-
відно до такого підходу:

– інтелектуальний капітал у вузькому розумінні 
– це сукупність розумових здібностей людини, які ство-
рюються інвестиціями у її інтелектуальний розвиток, 
формують її інтелектуальні ресурси та забезпечують 
продуктивну інтелектуальну діяльність і отримання 
доходу від неї. Інтелектуальний капітал у широкому 
розумінні – це похідна (комплексна) форма людсько-
го капіталу, рівень відтворення якої є результуючою 
впливу базових форм на інтелектуальні ресурси, ха-
рактеристики та інтелектуальний розвиток людини;

– трудовий капітал у вузькому розумінні є су-
купністю здатностей людини до продуктивної праці, 
що забезпечує зростання вартості та отримання до-
ходу. У цьому випадку об’єктом прямих інвестицій 
у людину є її трудові навички, вміння, що склада-
ють її трудові ресурсі (активи). У широкому розу-
мінні формування трудового капіталу безпосередньо 
пов’язано з інвестиціями у всі базові форми людсько-
го капіталу;

– організаційно-підприємницький капітал – це 
підприємницькі здібності людини, що формуються 
на базі інвестицій у її бізнес-освіту, родинне вихо-
вання у процесі ведення сімейного бізнесу, культуру 
підприємницької діяльності та є джерелом доходів. 
Як пише Ю. Корчагін, підприємницька здатність – 
найважливіша складова людського капіталу як ін-
тенсивного фактора розвитку. І в сучасній економіці 
людський капітал замінив у якості четвертого факто-
ра виробництва, а точніше зростання і розвитку під-
приємницьку здатність, поглинувши її як свою важ-
ливу складову [4].

– соціальний капітал за визначенням фран-
цузького соціолога і філософа П. Бурдьє «являє со-

бою сукупність реальних або потенційних ресурсів, 
пов’язаних з володінням стійкої мережею (durable 
networks) більш або менш інституціоналізованих 
відносин взаємного знайомства і визнання – інши-
ми словами, з членством у групі [5]. Ядро соціаль-
ного капіталу людини складає довіра. На думку  
Е. Романовської і Ю. Колосової, соціальний капітал –  
це сукупність відносин, які пов’язані з очікуван-
ням того, що інші учасники будуть виконувати свої 
зобов’язання без застосування санкцій. Ця одночасна 
концентрація очікувань та зобов’язань виражається 
узагальнюючим поняттям довіри [6]. Ознакою соці-
ального капіталу як похідної (комплексної) форми 
людського капіталу індивіда є його визначеність як 
базовими формами (джерелом яких є прямі інвести-
ції у людину), так і інституційно-соціальними (не-
прямими) інвестиціями у людський розвиток. 

Людський капітал має різноманітні види, ви-
значення яких базується на певних критеріях, ви-
бір яких обумовлено багатьма чинниками: рівень 
дослідження – мікро- чи макроекономічний; сфери 
використання – виробництво, споживання; джерела 
формування – загальні, спеціальні тощо. В сучасній 
науковій літературі, присвяченій дослідженню люд-
ського капіталу як системного соціально-економічно-
го явища, наведено багато різних та у певних випад-
ках суперечливих класифікацій його видів залежно 
від обраних авторами критеріїв. Треба вказати, що, 
по-перше, доцільним є виокремити видів людського 
капіталу за критерієм сфери його застосування: 

– людський капітал виробництва як сукупність 
здібностей, навичок та вмінь людини, що забезпечу-
ють зростання вартості і доходу в процесі суспільно-
го виробництва;

– людський капітал споживання – сукупність 
здібностей людини, вмінь та навичок, що забезпечу-
ють максимізацію корисності;

– людський капітал інноваційної діяльності як 
сукупність здібностей, навичок та вмінь людини 
створювати та впроваджувати інновації.

По-друге, використання критерію суспільної до-
цільності [7; 8], на базі якого розрізняють а) пози-
тивний людський капітал, який забезпечує корисну 
віддачу від інвестицій суспільства у людину, якість 
її життя, освіту, науку, охорону здоров’я, поширен-
ня інформації тощо; б) негативний людський капі-
тал, який не забезпечує будь-якої корисної віддачі 
від інвестицій у людський розвиток, є некоректним, 
оскільки людський капітал як запас створюється ін-
вестиціями, які на момент їх здійснення дуже час-
то неможливо розділити на суспільно необхідні та 
шкідливі, оскільки віддача від них буде отримана 
у майбутньому і вона може бути як соціально по-
зитивною, так і негативною. Наприклад, особи, що 
здійснюють економічні злочини, можуть мати вищу 
освіту як і законослухняні громадяни. Отже, з точки 
зору авторів монографії, інвестиції у освіту майбут-
ніх злочинців були для суспільства недоцільними. 
Дійсно, але це виявилося тільки після їх здійснення. 
Стосовно капіталу здоров’я, то, як справедливо вва-
жає І. Розмаїнський, його динаміка майже не зале-
жить від раціонального зіставлення майбутніх вигід 
і витрат, оскільки при прийнятті рішень про вкла-
дення в здоров’я вони не відомі, а визначаються в 
основному ступенем «життєрадісності», особливостя-
ми орієнтації на середню думку, звичками, соціаль-
ними нормами і правилами [9]. Отже, інвестиції у 
людину на момент їх здійснення є джерелом її люд-
ського капіталу, а їх соціальну доцільність чи шкід-
ливість можна оцінити тільки після використання 
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його власником як ресурсу досягнення певних цілей, 
у тому числі і протиправних. По-третє, деякі науков-
ці, визначаючи види людського капіталу, застосову-
ють критерій ступеня ліквідності його складових. На 
цій основі розрізняють види людського капіталу, які 
можуть або не можуть відчужуватися від людської 
особистості. До невідчужуваних видів людського ка-
піталу (неліквідного людського капіталу) Г. Рожков,  
О. Олексієва відносять капітали здоров’я (біофізич-
ний), культурно-моральний, трудовий капітал, ін-
телектуальний, організаційно-підприємницький 
капітали; до відчужуваних (ліквідного людського ка-
піталу) – соціальний, клієнтський (бренд-капітал), 
структурний, організаційний капітали [10; 11]. На 
нашу думку, класифікація видів людського капіта-
лу, що розглядається, має недоліки та суперечності. 
Так, на рівні фірми, за Л. Едвінссоном, який заклав 
основи управління інтелектуальним капіталом орга-
нізації, специфічний людський капітал її працівни-
ків і структурний капітал є складовими інтелекту-

ального капіталу, а вже його елементами є капітали 
організаційний і клієнтський. Крім того, на нашу 
думку, окремі складові інтелектуального капіталу 
людині і фірми можуть бути ліквідними (відчужу-
ваним) – це права інтелектуальної власності (напри-
клад, патенти) та кодифіковані знання (доповіді, 
креслення, лекції, розробки та ін.).

Особливості людського капіталу, його визначаль-
не місце та провідна роль в економіці знань кон-
центровано відображає система його функцій. У су-
часний період в економічних наукових джерелах 
функції людського капіталу не отримали ще комп-
лексного розгляду, обґрунтування та систематизації, 
відсутнім також є єдиний підхід до визначення їх ви-
дів [12-16]. На нашу думку, розглядаючи роль люд-
ського капіталу у соціально-економічному розвитку 
як цілісну систему його функцій, треба, по-перше, 
визначити її рівні – функції людського капіталу  
індивіда (індивідуальний рівень), фірми (корпоратив-
ний рівень), суспільства (національний рівень); по-

Таблиця 1
Класифікація функцій людського капіталу

Функції людського капіталу

Власні Вмінені

Функція Зміст функції Функція Зміст функції

1. Індивідуальний рівень

Ресурсна

Базовий ресурс людини, а саме її: 
а) складної (інтелектуальної) праці, 
яка потребує підготовки, навчання, 
творчого підходу, новацій та проду-
кує інтелектуальний (знаннємісткий) 
продукт; б) інноваційної діяльності, 
спрямованої на розробку та впро-
вадження інновацій, у тому числі і 
інноваційного підприємництва;

На індивідуальному рівні власні функції людського капі-
талу є ї його вміненими функціями. Зміст функцій може 
змінюватися залежно від конкретних обставин та цілей ви-
користання людського капіталу його власником

Відтворювальна

Основа створення та накопичення 
запасу знань, здібностей, навичок та 
вмінь людини, необхідних для висо-
копродуктивної діяльності

Комерціалізаційна Забезпечення власнику певного рівня 
доходу та його зростання

Соціалізаційна Основа соціалізації людини, набуття 
нею певного соціального статусу

2. Корпоративний рівень

Зміст та характер реалізації власних функцій людського 
капіталу найманого працівника (ресурсної, відтворюваль-
ної, комерціалізаційної і соціалізаційної) відображають не 
тільки особливості (інтелектуальні, біофізичні, моральні 
та ін.) індивіда, а і специфіку бізнесу

Виробнича Виробництво продукції, надання по-
слуг тощо

Інноваційна Пріоритетний ресурс інноваційної 
діяльності фірми

Економічна Забезпечення фірмі певного рівня 
прибутку та його зростання

Ринкова
Провідний факторів конкуренто-
спроможності фірми на національ-
ному та світовому ринках

Організаційно-адап-
таційна

Забезпечення організаційного роз-
витку фірми як основи її пристосу-
вання (навчання) до нових умов та 
правил ведення бізнесу

Соціально-адапта-
ційна

Забезпечення реалізації соціальної 
ролі бізнесу, його соціальної відпо-
відальності.

3. Національний рівень

Національний людський капітал – це інтегративна ціліс-
ність людських капіталів індивідів та фірм, яка є осно-
вою соціально-економічного розвитку в умовах економіки 
знань.

Соціально-іннова-
ційна

Забезпечення суспільного розвитку 
на базі інновацій: техніко-техно-
логічних, економічних, управлін-
ських, соціальних тощо

Синергетична

Досягнення позитивного синерге-
тичного ефекту від використання 
людського капіталу суспільства у 
всіх сферах його життєдіяльності

Кумулятивно-ретран-
сляційна

Накопичення людського капіталу 
у часі та базі спадковості, переда-
вання, формування нових знань та 
навичок.
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друге, встановити сферу функціонування людського 
капіталу, по відношенню до якої будуть визначатися 
напрями реалізації його суспільної ролі: економіч-
на, соціальна, політична, культурна тощо. По-третє, 
оскільки користувачем людського капіталу може 
бути не тільки його власник (носій), а і користувач 
(орендар), доцільним є виокремлення його а) власних 
функцій, які є напрямами реалізації ролі людсько-
го капіталу у забезпеченні певного рівня розвитку 
(економічного, соціального, культурного тощо) його 
власника; б) вмінених функцій як напрямів викорис-
тання людського капіталу, спрямованого на досяг-
ненню цілей користувача (користувачем людського 
капіталу є його власник, а також особа, організація, 
суспільство, що використовують послуги людського 
капіталу індивіда для досягнення певних цілей). 

Власні і вмінені функції людського капіталу за-
лежно від рівнів їх реалізації наведено у таблиці 1.

Зміст, ступінь реалізації власних і вмінених 
функцій людського капіталу на індивідуальному, 
корпоративному, національному рівнях залежать від 
багатьох факторів та умов, які, у сукупності, відо-
бражають рівень соціально-економічного, політично-
го, духовного розвитку суспільства та людини.

Висновки з проведеного дослідження. У структу-
рі людського капіталу індивіда виділено такі форми: 
1) базові – капітали здоров’я, освітній, професійно-
го навчання, інформаційний, культурний, мобільнос-
ті і родинного виховання; 2) похідні (комплексні) –  
це інтелектуальний, трудовий, організаційно-підпри-
ємницький, соціальний капітали людини, які визна-
чаються базовими формами, є результуючою прямих 
і інституційно-соціальних інвестицій у людину. Вихо-
дячи з цього, людський капітал індивіда є інтегратив-
ною цілісністю його базових і похідних (комплексних) 
форм, відтворення яких здійснюється на основі пря-
мих і інституційно-соціальних інвестицій у людину. 

Визначено види людського капіталу за критерієм 
сфери його застосування: людський капітал виробни-
цтва, споживання, інноваційної діяльності. Виокремле-
но: власні функції людського капіталу, які є напрямами 
реалізації його ролі у забезпеченні певного рівня розви-
тку (економічного, соціального, культурного тощо) його 
власника; вмінені функції як напрями використання 
людського капіталу, спрямованого на досягнення цілей 
користувача – особи, організації, суспільства. 
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Постановка проблеми. Сьогодні розвиток України 
загалом та окремих її регіонів зокрема – це сукуп-
ність суперечностей, як теоретичних, так і практич-
них. Проблема забезпечення ефективності державно-
го управління і дієвості його впливу на суспільний 
розвиток є однією з найбільш важливих у сучасних 
політико-економічних дискусіях. Особливої актуаль-
ності набуває проблема оцінки ефективності держав-
ного управління на основі систематизації існуючих 
підходів і обґрунтування придатних для вирішення 
цієї задачі критеріїв. Саме тому постає необхідність 
реальної оцінки досягнутого, аналізу ключових про-
блем і визначення перспектив модернізації економі-
ки нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти модернізаційних процесів в укра-
їнському суспільстві знайшли місце в роботах 
О.Ю. Амосова, А.А. Гриценка, Е.М. Лібанової та 
багатьох інших вітчизняних дослідників [1-3]. Про-
блеми модернізації загальнодержавної та регіональ-
ної політики проаналізовані в роботах П.Т. Бубен-
ка, Б.М. Данилишина, В.П. Решетило [4-6] та інших 
вчених. Розмаїття публікацій створило значний 
масив інформації, з якого дуже потрібно створити 
структуровану базу даних, що потрібна для визна-
чення суперечностей модернізації економічного роз-
витку та шляхів їх вирішення. 

Постановка завдання. Саме оцінка суперечливої 
єдності оточуючих явищ спонукає уточнити методо-
логічну базу досліджень, розглянути існуючі підходи 
та зробити відповідні висновки. Однією з поширених 
і плідних сучасних наукових шкіл є інституціона-
лізм, у межах якого є багато напрацювань щодо ана-
лізу поєднання економічних і політичних аспектів 
суспільного життя, зокрема формування ефективної 
політики держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сис-
темна модернізація українського суспільства є склад-
ним і суперечливим процесом. Ключовим драйвером 
модернізаційних процесів має стати трансформація 

підсистеми публічного управління, зокрема на регіо-
нальному рівні.

За досвідом колишніх республік СРСР, вклю-
чаючи і Україну, найсуперечливішою проблемою є 
забезпечення справедливого розподілу результатів 
економічного зростання, з одного боку, і агресивне 
проведення структурних реформ, з іншого. Це мож-
ливо лише за наявності інститутів високої якості, 
здатних виробляти і реалізовувати політику нарощу-
вання інституційного капіталу, теорії якого набули 
поширення в сучасному світі, замінивши доктрини, 
що почергово домінували упродовж повоєнних ча-
сів. Трансформація наукових доктрин від закінчення  
Другої світової війни до нашого часу дозволяє побу-
дувати своєрідний ланцюжок пріоритетних об’єктів 
досліджень: уречевлений капітал (до 1960-х років) → 
природний капітал (1960-і роки) → людський капі-
тал (1970-і роки) → фінансовий капітал 1980-і роки) 
→соціальний капітал (1990-і роки) → інституційний 
капітал – (2000-і роки) [3, с. 32].

В експертному співтоваристві існує консенсус 
стосовно структуроутворюючої роль держави, що 
припускає, з одного боку, наявність політичної волі 
правлячого режиму як єдино необхідного елемента 
початку модернізації (модернізація завжди почина-
ється зверху), з іншого боку – переважне викорис-
тання примусово-розподільних можливостей дер-
жави (модернізація є перерозподілом економічних і 
неекономічних ресурсів між галузями національної 
економіки). Таким чином, основним методом нашої 
модернізації є державне регулювання економіки.

Зазначений висновок пояснює політичні переду-
мови вибору економічного розвитку й економічні пе-
редумови політичних рішень. Необхідно одночасно 
розробляти основи діяльності груп інтересів, осно-
ви регулювання й теорію держави. Подібне розумін-
ня групових основ регулятивної діяльності держа-
ви властиво дослідникам вірджинської та чиказької 
шкіл політичної економії в рамках теорії суспільного 
вибору.
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Вірджинська школа розглядає регулятивну діяль-
ність держави, акцентуючи увагу на процесах вима-
гання ренти. Політична система в принципі не при-
стосована для справедливого суспільних благ, вона є 
квазіринковим механізмом посередництва в переда-
чі багатства й отриманні рент. Зміст діяльності всіх 
агентів політичного ринку – пошук ренти. Держав-
не, зокрема регіональне регулювання здійснюється 
не тільки з метою обрання або переобрання, але й 
для максимізації власної вигоди у вигляді податків, 
хабарів, відкатів або вдалого розв’язку конфлікту 
інтересів, наприклад ефекту «дверей, що обертають-
ся». Регулювальник в особі чиновника, політика або 
правлячого режиму, проводячи регулювання певної 
галузі або економіки в цілому, наприклад політики 
економічної модернізації, повинен або збільшувати 
ймовірність утримання влади, або збільшувати свій 
дохід від регулювання, тобто регулювати тільки ви-
сокоприбуткові галузі.

Дослідники чиказької школи вивчали економічну 
діяльність держави й економічні підстави прийнят-
тя рішень у рамках економічної теорії регулювання. 
Найбільш повне наповнення вона одержала в моделі 
груп інтересів, яка спирається на тезу про політичну 
сферу як ринок з власними законами попиту і про-
позиції, а також покупцями, постачальниками й по-
середниками. Будь-яке регулювання з боку держави 
здійснюється в обмін на галузевий попит по регулю-
ванню з високою імовірністю підпадання регулюючої 
установи під контроль галузі із часом.

Крім того, регулювання пропонується у відповідь 
на суспільний попит з корегування провалів ринку 
або несправедливих практик господарювання, на-
приклад, цінової дискримінації. Державні органи як 
раціональний суб’єкт і його представники – політи-
ки й бюрократи – також діють раціонально з метою 
збереження власної влади, надаючи перемігшим у 
конкурентній боротьбі групам необхідне їм правове 
забезпечення. Модернізація також є державним ре-
гулюванням економіки, що постачається у відповідь 
на запит певних груп інтересів, які найбільше вигра-
ють від модернізаційних процесів.

Українська практика регулювання має низку осо-
бливостей, головна з яких конфліктно поєднує кор-
поративістський характер системи функціонального 
представництва й кліенталістський характер при-
йняття рішень. З урахуванням цих причин еконо-
мічна модернізація спочатку може бути спрямована 
на задоволення запитів одних груп інтересів, напри-
клад, інноваційних компаній, але в ході реалізації 
неминуче переорієнтується на вбудовані в систему 
корпоративні групи інтересів, наприклад, гірничо-
металургійного комплексу.

Вплив груп інтересів на політичний процес від-
бувається на різних рівнях організації суспільства –  
загальнодержавному, регіональному, міському.  
З огляду на різномаїття функціонування регіо-
нальних політичних співтовариств, яке викликане 
об’єктивними розходженнями в соціально-економіч-
ному та політичному становищі регіонів України, 
значний інтерес становлять особливості взаємин груп 
інтересів і органів регіональної влади. 

Як сучасні регіональні групи інтересів мож-
на розглядати промислові та фінансові структури, 
які сформувалися регіональні в результаті процесів 
структурної перебудови економіки та перерозподілу 
прав власності. Маючи великі та різноманітні ресур-
си, групи інтересів активно впроваджуються в по-
літичне життя регіонів, змінюючи згідно зі своїми 
завданнями плин політичного процесу та склад по-

літичної еліти. При цьому політична активність груп 
найчастіше має за мету задоволення переважно влас-
них інтересів. У зв’язку з цим виникають проблеми 
відповідності інтересів груп процесу соціально-еко-
номічного та політичного розвитку регіонів, а також 
суспільним потребам. 

Але діяльність груп інтересів у регіонах не завжди 
має розглядатися як перепона на шляху формуван-
ня ефективної інституціональної системи. У цьому 
випадку критерієм ефективності інститутів, у ство-
ренні яких беруть участь групи спеціальних інтер-
есів, є їх спроможність здійснити внесок до розвитку 
економіки України. Це передбачає поєднання взає-
модії регіональних владних структур, бізнес-груп як 
інституційних новаторів для проведення соціально-
економічної політики. Великі місцеві підприємства і 
корпорації залишаються ледве не єдиними структу-
рами, які генерують інновації. 

Для формування критичної маси інституційних 
структур інноваційного розвитку необхідно створен-
ня фінансово-промислових груп (ФПГ), які здатні на 
інноваційні та структурні зміни в економіці. Тому у 
всьому світі ФПГ підтримуються державою, тому як 
вони створюють можливості для ефективної взаємо-
дії банківських, фондових інститутів і підприємств 
реального сектора економіки, поліпшують умови 
взаємного кредитування, скорочують трансакційні 
витрати. 

Структурна неоднорідність простору країни в 
природно-географічному ресурсному, економічному, 
екологічному аспектах виступає об’єктивною переду-
мовою модернізації регіонального управління. Тому 
інституційний підхід до розвитку територій, вивчен-
ня ефективності діяльності управлінських структур 
представляє особливу актуальність.

Підвищенню якості управління на регіональному 
рівні покликані сприяти наступні заходи:

– стимулювання ефективності інструментів стра-
тегічного планування, упорядкування функцій 
(ефективне виконання законодавчих рішень з роз-
межування повноважень між рівнями державної 
влади та місцевого самоврядування);

– створення системи моніторингу регіональних 
соціально-економічних показників, стану норматив-
но-правової бази, ходу соціально-економічних ре-
форм, формальних і неформальних бар’єрів для ве-
дення бізнесу та здійснення інвестиційних проектів, 
виявлення інфраструктурних обмежень і можливос-
тей для реалізації великих інвестиційних проектів;

– сприяння міжрегіональної координації рішень 
у сфері економічної політики;

– реалізація існуючих механізмів фінансового за-
охочення регіонів і муніципальних утворень, орієн-
тованих на проведення пріоритетних реформ;

– координація діяльності органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, громадських 
і наукових організацій з питань розробки реалізації 
стратегій соціально-економічного розвитку регіонів 
або груп регіонів (макрорегіонів).

З урахуванням міжнародного досвіду в рамках 
реалізації завдання інституціоналізації державної 
регіональної політики можливе створення агентства 
регіонального розвитку територіального планування, 
основними завданнями якого мають стати:

– організаційне та експертне забезпечення взаємо-
дії органів виконавчої влади з погодженням терито-
ріальних пріоритетів галузевих та інфраструктурних 
проектів і програм, зокрема національних проектів;

– методичне та організаційно-фінансове забезпе-
чення процесу стратегічного планування регіональ-
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ного розвитку з дотриманням принципу публічності 
при розробці та погодженні регіональних стратегій;

– організація доопрацювання погоджених пріори-
тетних проектів регіонального розвитку з метою їх 
включення в діючі галузеві та інфраструктурні про-
екти і програми;

– реалізація системи заходів, які сприяють ство-
ренню організаційних форм, що забезпечують інте-
грацію ініціатив бізнесу, територіальних і професій-
них співтовариств з метою регіонального розвитку;

– здійснення заходів щодо мобілізації позабю-
джетних коштів для реалізації програм регіонально-
го розвитку;

– надання державних послуг в сфері регіонально-
го розвитку та територіального планування.

Кінцевим результатом модернізації регіонального 
управління мають стати:

– консолідація українського суспільства;
– розвиток інститутів громадянського суспільства 

та розширення участі громадян у вирішенні суспіль-
них проблем;

– збереження і розвиток національного гумані-
тарного простору; забезпечення інтересів суспільства 
і держави шляхом розвитку мовної та культурно-ін-
формаційної політики;

– подолання корупції.
Загальним критерієм ефективності державного 

управління у демократичних владно-політичних мо-
делях виступає здатність органів державної влади в 
умовах обмежених ресурсів забезпечити задоволення 
потреб суспільства в цілому та окремих громадян зо-
крема. Відповідно, підвищення ефективності системи 
державного управління може відбуватись у якісному 
та кількісному вимірах. Саме якість управлінських по-
слуг та здатність вирішувати питання соціальної мо-
дернізації, коло яких постійно поширюється, визнача-
ють дієвість органів державного управління. У цьому 
контексті продуктивною для оцінки результативності 
державного управління є концепція суспільної ціннос-
ті. Починаючи з 2000-х рр., основні доробки цієї кон-
цепції починають використовуватися не тільки у те-
оретичних дослідженнях результативності суспільного 
сектору, але й впроваджуються у практику державного 
управління як у розвинутих країнах Заходу. Головни-
ми джерелами формування суспільної цінності є такі: 

1. Довіра інститутам влади. 
2. Державні послуги, якість яких є ключовою 

складовою суспільною цінності. На сприйняття цін-
ності цих послуг спричиняють вплив такі фактори: 

– доступність послуг; 
– рівень задоволеності споживачів обслуговуван-

ням; 
– сприйняття суспільством значущості наданих 

послуг; 
– справедливість у наданні послуг; 
– витрати щодо надання послуг. 
3. Результати діяльності органів державного 

управління. Слід зазначити, що громадяни оцінюють 
роботу органів державного управління не тільки ви-
ходячи з власного досвіду обслуговування у відповід-
них закладах, але також оцінюючи здатність уряду 
надавати цілий ряд соціально бажаних і важливих 
результатів, які є наслідком реалізації державної 
економічної політики. При проведенні такої оцінки 
можуть використовуватися методи оцінювання сус-
пільної вигоди (social benefit) і зовнішнього ефекту 
(externality). Серед підходів до оцінювання результа-
тивності державного управління останнім часом ви-
діляється підхід на основі вимірювання соціально-
го ефекту. У науковій літературі соціальний ефект 

(social impact) визначається як соціальні і культурні 
зміни суспільного середовища (позитивні або нега-
тивні), що є безпосередньо або опосередковано на-
слідком здійснення певної діяльності, реалізації про-
екту або державної програми. 

Традиційним методом оцінки соціальних ефектів 
є метод аналізу витрат і вигод (CBA – cost-benefit 
analysis). Він ґрунтується на порівнянні вигод (соці-
альних ефектів або результатів), які отримані від ви-
користання бюджетних коштів і оцінені в грошово-
му вираженні, з величиною бюджетних видатків на 
реалізацію відповідних функцій державного управ-
ління. При цьому слід пам’ятати, що використання 
цього методу можливе лише у випадках, коли виго-
ди, що відображають соціальний ефект, можуть бути 
оцінені у вартісному вираженні. 

Зазвичай якість державного управління зводять 
до інтегрального показника якості держави як по-
єднання трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої 
і судової. Звідси витікає і набір компонентів оцінки, 
до складу якого входять характеристики підзвітності 
влади, її прозорості, додержання принципів верхо-
венства закону та ін. Для оцінки якості державно-
го управління використовується система показників 
двох рівнів: міжнародного (порівняння визначених 
індикаторів результативності влади між країнами) і 
національного, що відбиває особливості публічного 
адміністрування в окремих регіонах країни. Серед 
показників міжнародного рівня значне поширення 
отримала система інтегральних індикаторів якості 
публічної влади, що запроваджена міжнародними 
фінансовими установами і рейтинговими агенціями. 
До їх складу, зокрема, входять: 

1. Інтегральний показник державного управлін-
ня (Governance Research Indicator Country Snapshot), 
який ґрунтується на наборі критеріїв якості держав-
ного управління та розраховується експертами Всес-
вітнього банку один раз на два роки. Цей показник 
спирається на шість індексів, що характеризують 
державне управління: 

– право голосу та підзвітність; 
– політична стабільність і відсутність; 
– ефективність уряду, тобто державних послуг, 

якість бюрократії, компетентність державних служ-
бовців, рівень незалежності державної служби від 
політичного тиску, рівень довіри до політики, що 
проводиться урядом; 

– якість законодавства; 
– верховенство закону, що включає в себе показ-

ники ставлення громадян до злочинів, ефективності 
та передбачуваності законодавчої системи, прихиль-
ності до контрактної системи; 

– контроль корупції.
Інтегральний показник дозволяє в динаміці оці-

нювати зміни, що відбуваються в якості державного 
управління, і вносити відповідні корективи в діяль-
ність владних структур. Недоліком є незначне місце 
економічних аспектів діяльності держави. До того 
ж, визначення деяких часткових індексів спираєть-
ся виключно на експертні оцінки, внаслідок чого ви-
никає ризик «зсуву» загального рейтингу, оскільки 
країни з більш високим рівнем економічного розви-
тку зазвичай сприймаються як такі, у яких якість 
систем державного управління апріорі значно вища, 
ніж в менш розвинених країнах. 

2. Інвестиційний рейтинг (Business Environmental 
Risk Intelligence), що використовується для оцінки 
рівня ризику країни. У цій методиці оцінка ризику 
країни заснована на визначенні середнього арифме-
тичного трьох складових: 
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1) політичного ризику з вагою 50%; 
2) операційного ризику (25%);
3) R-фактору (25%), який являє собою зважену 

оцінку законодавчої системи; аналіз рівня правового 
ризику, ризику втрати репутації.

На підставі отриманих оцінок формується підсум-
кове значення рівня ризику країни. Така оцінка на-
буває особливого значення для залучення зарубіжних 
інвесторів до інвестування у розвиток національної 
економіки. 

3. Індекс готовності країн до запровадження елек-
тронного уряду (E-Government Readiness Index) оцінює: 

– потенціал державного сектора до розгортання 
інфраструктури інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, що дозволяє поліпшити якість послуг для 
населення та бізнесу, тобто готовність країни до ство-
рення електронного уряду; 

– наявність дій з боку уряду, спрямованих на за-
безпечення інформацією та знаннями населення. 

Висновки з проведеного дослідження. Інституцій-
ний підхід до суперечностей модернізаційних проце-
сів регіонального розвитку надає важливі інструменти 
спільного аналізу економічних і політичних процесів. 
Перспективними напрямками проведеного досліджен-
ня є визначення принципів розробки стратегій роз-
витку регіонів і окремих муніципальних утворень, 
реформування системи міжбюджетних відносин, мож-
ливої територіально-адміністративної реформи.

Здійснення оцінки ефективності державного управ-
ління відбувається на основі сукупності критеріїв, що 
відбивають результати діяльності державних установ 
у певних сферах суспільного життя. Рівень ефектив-

ності неможливо звести до одного загального показни-
ка, оскільки держава покликана виконувати завдання, 
різні за своїм змістом, результатами, а також обсягом 
залучених ресурсів. Показник ефективності державно-
го управління повинен визначатися за допомогою ряду 
часткових індикаторів, які можуть об’єднуватися в 
єдиний інтегрований показник. До числа зазначених 
часткових індикаторів слід віднести кількісні параме-
три розвитку соціальної інфраструктури, обсяги отри-
маних громадянами освітніх, медичних, культурних 
та інших державних послуг, що фінансуються через 
бюджетну систему. Тобто мова повинна йти про визна-
чення кількісних складових соціального ефекту і сус-
пільної цінності державних послуг. 
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Выявлены циклические тенденции в развитии либеральных и контрлиберальных направлений в экономической теории, на-
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Постановка проблемы. Теоретическое воспро-

изводство экономических процессов окончательно 
стало особой целостной отраслью науки в период 
становления промышленного капитализма. Первые 
циклические кризисы капиталистического воспро-
изводства разворачиваются в 1825 г., в 1836-1837 гг.,  
в 1847 г. Экономические кризисы 1857 г. и 1873 г. –  
первые мировые экономические кризисы. В даль-
нейшем кризисы происходят с периодичностью 
7-11 лет. Это явление противоречило основным 
положениям классической школы политической 
экономии и либеральной идеологии западноевро-
пейского общества. С середины XIX в. в трудах  
X. Кларка и В. Джевонса начинается исследование 
циклических колебаний экономики. Развитие сред-
несрочных циклов деловой активности впервые как 
отдельную научную проблему исследовал К. Жю-
гляр. Дальнейшее развитие жюгляровские циклы 
получили в трудах К. Маркса, раскрывшего вну-
тренний механизм цикличности капиталистической 
экономики. Н. Кондратьев сформулировал теорию 
больших циклов экономической конъюнктуры. Ос-
новные выводы в этой теории опираются на анализ 
эмпирических данных и сформулированы с учетом 
важнейших положений теории К. Маркса. Научные 
дискуссии, касающиеся проблем цикличности эко-
номики, усиливаются во время очередного глубо-
кого экономического кризиса и затухают в период 
повышательной экономической конъюнктуры. При 
этом сама экономическая наука как социальный ин-
ститут определенным образом реагирует на цикли-
ческую динамику экономики. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Роль социальных потрясений и политических транс-
формаций в развитии больших циклов экономиче-
ской конъюнктуры проанализировал Н. Кондра-
тьев. В этом сказалось влияние научного наследия 
его учителя М. Туган-Барановского. Со временем в 
экономической науке сложилось направление, учи-
тывающее институциональные факторы в исследо-
вании экономических циклов. В трудах К. Перес 
технологические, экономические и институцио-
нальные изменения в ходе Больших волн развития 
рассмотрены как процессы взаимообусловленные. 
При этом институциональные преобразования име-
ют важное значение именно в переломный момент 
Большой волны развития, они определяют характер 
институциональной системы в дальнейшем в период 
развертывания Большой волны развития [1, с. 82]. 
Длинные волны экономической конъюнктуры ис-
следованы в трудах А. Полетаева, И. Савельевой,  
С. Меньшикова, Л. Клименко. В. Пантин считает, что 
кондратьевские циклы являются «ведущими ритма-
ми» мирового развития и им присуща ключевая роль 
в развитии многих других циклов [2, с. 129]. 

Постановка задач. Технологические и институ-
циональные факторы учтены в важнейших теори-
ях цикличности экономики. Экономическая наука, 
влияющая на формирование способа мышления и 
деловой практики, является социальным институ-
том, поэтому закономерной будет постановка во-
проса о цикличности ее развития. Большие циклы 
экономической конъюнктуры Н. Кондратьева ока-
зывают сильное влияние на общественную динами-
ку в целом. Поэтому проблему наличия цикличе-
ских тенденций в развитии экономической науки 
следует рассматривать, опираясь на хронологию 
развертывания больших циклов. 

Изложение основного материала исследования. 
Начиная с эпохи промышленного капитализма (ко-

нец XVIII – XIX вв.), экономическая наука становит-
ся важной компонентой либеральной общественной 
идеологии. Либеральная направленность характерна 
для мейнстрима экономической науки. Не менее зна-
чимые в методологическом плане теории, но идущие 
вразрез с либеральной идеологией, получают обще-
ственное признание в критические периоды социаль-
но-экономической динамики, однако в благополучные 
времена перемещаются на периферию общественной 
жизни и остаются востребованными либо узким кру-
гом интеллектуалов, либо широкими массами предста-
вителей ущемленных социальных классов. Сопостав-
ление хронологии издания научных трудов, ставших 
методологическим базисом либеральной экономиче-
ской науки, а также трудов ученых, разработавших 
контрлиберальные теории, послужит основой для пер-
воначальных выводов о наличии циклической дина-
мики в развитии экономической теории в ходе боль-
ших циклов экономической конъюнктуры (табл. 1).  
При этом упование на способность равновесного меха-
низма конкурентного рынка разрешить все социаль-
но-экономические проблемы общества, сведение роли 
института государства к обеспечению наиболее благо-
приятных условий для рынка, равновесный подход к 
исследованию экономических процессов, универсаль-
ная модель экономического человека, а также мето-
дологический индивидуализм являются основаниями 
для отнесения направления в экономической науке к 
либеральному. 

Приведенная хронология публикаций наиболее 
значимых для формирования либеральных и кон-
трлиберальных экономических теорий научных тру-
дов не охватывает весь спектр экономических тео-
рий, однако выявляет общие тенденции. При этом 
существуют и исключения. Например, один из ос-
новоположников американского институционализ-
ма Т. Веблен первые из своих наиболее известных 
работ опубликовал в 1899 г. («Теория праздного 
класса») и 1904 г («Теория делового предприятия»), 
то есть в условиях развития повышательной волны  
III-го большого цикла. Либеральное направление в 
экономической науке не ослабевало, даже в периоды 
видимого доминирования кейнсианства. Сформули-
рованная в 1928 г., то есть в условиях понижатель-
ной волны III-го большого цикла, производственная 
функция Кобба – Дугласа стала основой для разра-
ботки либеральных моделей экономического роста 
в 1960-1980-е гг. и нашла свое продолжение в тру-
дах Дж. Мида: «Неоклассическая теория экономи-
ческого роста», 1961 г.. Гипотеза о рациональных 
ожиданиях была выдвинута Дж. Мутом еще в на-
чале 1960-х гг., а позже более детально разработана 
Т. Сарджентом, Э. Прескоттом, Р. Барроу, Р. Лука-
сом. Научные труды Р. Лукаса были опубликованы 
в 1970-1980-е гг. («Ожидания и нейтральность де-
нег» (1972), «Равновесная модель в экономическом 
цикле» (1975), «Очерки по теории экономическо-
го цикла» (1981), «Новая классическая макроэко-
номика» (1984), когда завершалось развертывание 
понижательной волны IV-го большого цикла, а Но-
белевская премия ему была присуждена в 1995 г. 
Эти исключения не опровергают выявленные зако-
номерности в развитии экономической науки, а под-
тверждают, что ее развитие являет собой непрерыв-
ный диалектический процесс. 

Успешная подготовка либерализма в 1930- 
1960-е гг. к очередному периоду доминирования в 
экономической науке и в обществе была объектив-
ным процессом. В 1930-1960-е гг. идеи либерализма 
накладывались на объективный процесс формирова-
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ния среднего класса, связанный с выходом капита-
лизма на новый технико-технологический уровень, 
а также на необходимость развития «человеческого 
капитала», расширения внутреннего рынка и созда-
ния общества массового потребления [3, с. 43]. Ли-
беральные концепции даже после сокрушительного 
мирового кризиса 1930-х гг. развивались последова-
тельно и целенаправленно в русле постулирования 
свободы как наивысшей ценности общества. Однако 
ни социально-экономические, ни моральные кри-
терии этой свободы и поныне достаточно четко не 

описаны. После глубокого экономического кризиса 
1974-1975 гг. устанавливается полное доминирова-
ние либерального мейнстрима в экономической на-
уке, усиливается функциональный подход, появля-
ется множество прикладных теорий, базирующихся 
на математических моделях. Это подтверждается 
практикой присуждения Нобелевской премии по 
экономике. Даже те труды нобелевских лауреатов 
по экономике, в которых были исследованы про-
блемы экономического роста стран «третьего мира» 
(лауреат нобелевской премии 1979 г. А. Льюис) 

Таблица 1
Волны экономического либерализма и контрлиберальных теорий 

в ходе больших социально-экономических циклов

Волны больших 
циклов 

Н. Кондратьева
Период волны Автор, название и год издания научных трудов

I цикл

повышательная с конца 1780 гг. до 
1810-1817 гг. 

Либеральные теории:
А. Смит: «Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776 г.,
Д. Рикардо: «Начала политической экономии и налогового обложения» – 
1817 г., (завершение формирования теоретической системы А. Смита)

понижательная с 1810-1817 гг. до 
1844-1851 гг.

Контрлиберальные теории:
К.А. Сен – Симон де Рувруа: «Об индустриальной системе», 1821 г.
Ш. Фурье: «Трактат о домашней и земледельческой ассоциации», 1822 г., 
«Новый хозяйственный и социетарный мир» – 1829 г.
Р. Оуэн: «Новый взгляд на общество, или опыт о принципах образования 
человеческого характера», 1813 г.
У. Томпсон: «Исследование принципов распределения богатства, наиболее 
способствующих человеческому счастью», 1824 г.
Теория К. Маркса, начиная с формирования принципа материалистичес-
кого понимания истории и публикации трудов: «Экономико – философ-
ские рукописи», 1844 г., «Нищета философии», 1847 г., «Наемный труд и 
капитал», 1848 г. 

II цикл 

повышательная с 1844-1855 гг. до 
1870-1875 гг.

Либеральные теории:
У. Джевонс: «Теория политической экономии», 1871 г. 
К. Менгер: «Основания учения о народном хозяйстве», 1871 г.
Л. Вальрас «Элементы чистой политической экономии», 1874 г.

понижательная с 1870-1875 гг. до 
1890-1896 гг.

Контрлиберальные теории:
М. Туган – Барановский: «Промышленные кризисы в современной Ан-
глии, их причина и ближайшие влияния на народную жизнь», 1894 г.
В. Ленин: Развитие капитализма в России – 1899 г.

III цикл

повышательная с 1891-1896 гг. до 
1914-1920 гг.

Либеральные теории:
А. Маршалл «Принципы экономической науки» – 1890 г.
В. Парето: «Курс политической экономии», 1897 г.
Дж. Кларк: «Распределение богатства» – 1899 г. 
А. Пигу: «Экономическая теория благосостояния», 1920 г.

понижательная с 1914- 1920 гг. до 
середины 1940-х гг. 

Контрлиберальные теории:
Р. Люксембург: «Накопление капитала. К вопросу об экономическом 
объяснении империализма», 1913 г. ,
В. Ленин: «Империализм как высшая стадия капитализма», 1916 г.
Теория больших циклов экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратье-
ва: «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны», 
1922 г., «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и 
конъюнктуры», 1924 г., «Большие циклы конъюнктуры» – 1925 г., 
У. К. Митчелл: «Экономические циклы», 1927 г.,
Дж. М. Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег», 1936 г.,
Т. Веблен: «Абсентеистская собственность», 1923 г. 

IV цикл 

повышательная с середины 1940-х гг. 
до конца 1960 – х гг.

Либеральные теории:
Ф. Хайек: «Чистая теория капитала» – 1941 г.; «Дорога к рабству», 1944 г.,
Л. Мизес: Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории, 
1949 г., 
М. Фридмен: «Количественная теория денег», 1956 г., «Монетарная исто-
рия Соединенных штатов, 1867-1960», 1963 г.
Р. Солоу «Теория роста: изложение», 1969 г.

понижательная с конца 1960 – х гг. до 
начала 1980 – х гг. 

Нобелевские премии по экономике с 1969 г. по 2013 г.
присуждались исключительно представителям либерального мейнстрима:
- неоклассики,
- неокейнсианцы,
- неоинституционалисты,
- прикладные экономические теории,
- новые теории международной торговли,
- новая экономическая георграфия

V цикл 

повышательная с начала 1980-х г. до 
начала 2000-х гг.

понижательная с начала 2000-х гг. до 
конца 2010 – х гг.



33ауковий вісник Херсонського державного університетуН
либо проблемы управления общими ресурсами (ла-
уреат нобелевской премии 2009 г. Э. Остром), были 
выполнены с использованием методологии экономи-
ческого мейнстрима.

Исследования Э. Остром несколько выходят за 
рамки либерального мейнстрима, так как в них ста-
вится под сомнение исключительную роль частной 
собственности, неприкосновенность и всяческое со-
действие которой является одной из теоретических 
догм либералов. В равной мере Э. Остром критически 
относилась и к институту государства: «Сторонники 
централизации и приватизаторы в качестве решения 
проблем часто предлагают чрезвычайно упрощенные, 
идеализированные институты, парадоксальным об-
разом являющиеся этакими институтами, лишенны-
ми институтности» [4, с. 59]. Идеи представителей 
либерального мейнстрима экономической науки ши-
роко популяризируются, публикуются на страницах 
ведущих экономических изданий, учитываются при 
формировании разного рода экономических индек-
сов, применяемых для оценки социально-экономиче-
ского развития стран. Публикация рейтингов, оцени-
вающих социально-экономическое развитие стран на 
основе этих индексов, позволяет создавать негатив-
ный либо позитивный имидж определенных стран в 
зависимости от политической конъюнктуры. 

Установление доминирования кейнсианской те-
ории в ходе преодоления Великой депрессии и в 
последующие 40 лет не сдерживало дальнейшее 
развитие либерализма и его трансформацию в не-
олиберализм. Либеральное направление в экономи-
ческой науке и его воплощение в экономической 
политике приобретает различные формы. Даже эко-
номические теории, первоначально создававшие 
альтернативу методологическим принципам мейн-
стрима, со времен подверглись трансформации и 
были встроены в мейнстрим. Теория Кейнса не соот-
ветствовала мейнстриму, однако в результате даль-
нейших ее интерпретаций она стала очень сходной с 
неоклассической теорией цены (микроэкономикой) 
и неоклассической количественной теорией. Анало-
гично и новый институционализм успешно встроен 
в мейнстрим [5]. Неоклассика как методологическая 
основа либерализма оказалась способна поглощать 
многие из возникающих как гетеродоксии направ-
лений в экономической науке. При этом происходит 
встраивание оппонирующих с неоклассикой теорий 
в качестве дополняющих инструментов корректиру-
ющих ее недостатки. Такая участь постигла целый 
ряд научных направлений: неокейнсианство, неоин-
ституционализм, эволюционная теория. Возникли 
специальные теории (теории денег, фирмы, отрас-
левых рынков) а также прикладные теории (теория 
менеджмента, маркетинга), опирающиеся на нео-
классическую методологию и усиливающие ее влия-
ние в науке и в массовом сознании [6]. Либеральный 
мейнстрим экономической науки не ставит цель по-
знать сущность и проследить логико-исторический 
процесс формообразования конкретных экономиче-
ских явлений, а сконцентрирован на изобретении 
способов оптимального сочетания факторов для до-
стижения непрерывного экономического роста. Пол 
Кругман считает, что экономическая наука пошла 
по неправильному пути из-за того, что многие эко-
номисты спутали красоту, облаченную во впечатля-
ющие математические выкладки, с истиной [7]. 

В условиях перехода к понижательной волне  
V-го большого цикла Н. Кондратьева, а именно в пе-
риод развертывания в 2008 г. глобального экономи-
ческого кризиса, либеральная экономическая теория 

сохранила свои ведущие позиции. Это объясняется 
как наличием удобных для обоснования перспектив 
экономического роста математических моделей, так 
и потребностью элиты неолиберального общества 
в идеологическом обосновании своей экономиче-
ской и политической деятельности. Причинно-след-
ственная связь между капитализмом и либерализ-
мом часто истолковывалась превратно известными 
учеными-либералами. Л. Мизес утверждал, что 
общество, в котором реализуются либеральные 
принципы, обычно называется капиталистическим 
обществом, а состояние такого общества – капи-
тализмом. То есть капитализм является следстви-
ем осуществления либеральных идей. Однако в ре-
альности не либерализм порождает капитализм, а, 
наоборот, капитализм порождает либерализм, ко-
торый, в свою очередь, получив теоретическое обо-
снование, становится мощным средством утверж-
дения капиталистического строя [3, с. 41-42]. На 
практике экономическая политика ведущих стран 
мира не может быть однозначно классифицирована 
как либеральная либо как кейнсианская. К приме-
ру, в США экономическая политика государства с 
1980-х гг. являет собой сложно поддающееся одно-
значной трактовке сплетенье кейнсианских и ли-
беральных инструментов. А.И. Дейкин считал, что 
для точного определения научной концепции, явля-
ющейся базисом экономической политики той или 
иной страны в определенный период, необходимо 
учитывать слишком много факторов. Иногда такой 
целостной концепции может и не быть, а экономи-
ческие мероприятия государства осуществляются, 
исходя из политической и хозяйственной целесоо-
бразности. При этом политика несет черты многих 
теоретических школ, а потому реальный экономи-
ческий курс может быть назван по одной из этих 
теорий, не обязательно главной в совокупности фак-
тически использованных идей. Иногда теорию объ-
являют ответственной за провалы в практической 
экономике, хотя истинная причина совсем иная [8]. 
А иногда теории приписывают успехи, однако для 
достижения цели был использован целый комплекс 
экономических инструментов, предлагаемых иными 
теориями. 

В США в период развития повышательной вол-
ны V-го большого цикла Н. Кондратьева в подходах 
к преодолению циклических кризисов перевес оста-
вался на стороне денежно-кредитной политики. ФРС 
справилась с экономической рецессией, начавшейся 
в 1990 г. снизив краткосрочные процентные ставки с 
9% до 3%, во время экономического спада в 2001 г. –  
с 6,5% до 1%. Текущий же кризис попытались 
преодолеть, обвалив ставки с 5,25% до нуля. Ког-
да такая мера оказалась недейственной, перешли к 
финансовому стимулированию. С кейнсианских по-
зиций, если в условиях экономического кризиса про-
центная ставка опускается до нулевого нижнего пре-
дела и кредитно-денежная политика недейственна, 
необходима государственная поддержка экономики 
посредством финансового стимулирования [7]. В со-
временной экономической политике США управле-
ние платежеспособным спросом, являющееся целе-
вым ориентиром в кейнсианской теории, принимает 
превратную форму. Примером тому служит приме-
нение политики количественного смягчения. В те-
ории политика количественного смягчения должна 
запускать в экономике такой механизм: Федераль-
ные резервные банки выкупают у коммерческих и 
инвестиционных банков «плохие» ипотечные цен-
ные бумаги. Далее поступившие таким образом в 
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банковскую систему деньги попадают в экономику, 
трансформируются в инвестиции, повышают эффек-
тивный спрос, способствуют созданию рабочих мест. 
Но на практике полученные от ФРС деньги банки ис-
пользуют для максимизации прибыли, работая на то-
варных и финансовых рынках, где можно занимать-
ся спекуляциями, а в реальный сектор экономики 
попадает лишь малая часть от выпущенных в ходе 
количественного смягчения денег [9].

Происходившее с 1980-х гг. перемещение части 
промышленного потенциала в страны с дешевой ра-
бочей силой осложняет современный кризис в США. 
Поэтому президент США признал необходимость 
восстановления промышленности и наращивания 
экспорта. Во время современного социально-эко-
номического кризиса в США наиболее преданные 
адепты либеральных идей возмущены любой ак-
тивностью государства в экономической сфере. 200 
американских профессоров-либертарианцев опу-
бликовали в феврале 2009 г. в Wall Street Journal 
письмо, в котором критикуется государственная 
антикризисная программа. Либертарианцы высту-
пают за полный отказ от вмешательства государ-
ства в экономику, беспрепятственное банкротство 
испытывающих трудности банков и компаний, по-
скольку рынок нельзя улучшить и регулировать, 
риск хеджируется с помощью современных инфор-
мационных технологий, а рыночные агенты прини-
мают верные решения на базе своих рациональных 
ожиданий. В то же время страны с высоким «ин-
дексом экономической свободы» – Исландия, Ир-
ландия, Сингапур, страны Балтии, Англия понесли 
наибольшие потери в годы нынешнего кризиса [10]. 
Современный социально-экономический кризис об-
наружил критическое состояние мейнстрима эконо-
мической теории. Эпоха неолиберализма породила 
множество превратных форм экономических явле-
ний, для исследования которых необходимо приме-
нение научных подходов, основывающихся на диа-
лектическом методе познания. 

Выводы из проведенного исследования. В исто-
рической ретроспективе в условиях развития пони-
жательных волн больших циклов Н. Кондратьева 
зарождались альтернативные либерализму эконо-
мические теории, прямо или косвенно признающие 
противоречия капиталистического способа произ-
водства. В условиях развертывания повышательных 
волн больших циклов усиливалось влияние эконо-
мического либерализма. Этот процесс имел свои 
особенности: 

1. С I-го по III-й большой цикл проявляется чет-
кая закономерность: на повышательной волне до-
минирующее положение в экономической науке 
занимают либеральные теории, формируются мето-
дологические основания новой волны либеральных 
идей, находящие свое дальнейшее развитие и при-
знание на повышательной волне следующего цикла. 
На понижательной волне формируются контрлибе-
ральные теории, происходит их признание, как в 
научных кругах, так и в общественном сознании.

2. В период IV-го большого цикла Н. Кондратьева 
вышеуказанная закономерность приобретает новую 
форму: на фоне доминирующего положения кейнси-
анской экономической теории в условиях повыша-
тельной волны происходит формирование мощного 
методологического ядра неолиберализма, возвратив-
шего на понижательной волне IV-го большого цикла 
статус мейнстрима и интегрировавшего в себя новые 
формы ранее контрлиберальных теорий (неокейнси-
анство, неоинституционализм). 

3. V-й большой цикл характеризуется установле-
нием доминирования либерального мейнстрима как 
на повышательной, так и на понижательной волне.

Установившаяся в период развития IV-го и V-го 
больших циклов Н. Кондратьева монополия либе-
рального мейнстрима на критерии истинности в 
познании социально-экономической компоненты 
бытия обусловлена снижением степени социаль-
ного неравенства в ведущих капиталистических 
странах, догматизацией марксистского учения в 
СССР. На начальном этапе капиталистической мо-
дернизации общества социальное неравенство про-
являлось в крайних формах, широкие слои обще-
ства подвергались эксплуатации. Все это находило 
адекватный ответ в контрлиберальных экономи-
ческих теориях, находивших отклик в обществе, 
особенно во время социально-экономических кри-
зисов. Со второй половины ХХ ст. в ведущих ка-
питалистических странах мира проблема социаль-
ного неравенства теряет свою остроту, а страны 
третьего мира в силу своей отсталости не оказа-
лись способны сформировать целостную контрли-
беральную экономическую теорию. Разрушение 
СССР как альтернативной модели общественного 
бытия способствовало усилению рыночного фун-
даментализма. В начале современного социально-
экономического кризиса произошел определенный 
ренессанс кейнсианских идей и усилился интерес 
к научному наследию К. Маркса, Н. Кондратьева,  
М. Туган-Барановского. Однако в процессе даль-
нейшего развертывания понижательной волны V-го 
большого цикла Н. Кондратьева целостное ядро но-
вого контрлиберального экономического учения не 
сформировалось, ни в ведущих странах, ни на пост-
советском пространстве. 

Особенностью V-го большого цикла стало то, что 
социально-экономические кризисы стали трудно-
прогнозируемыми, классическое понимание сущно-
сти кризиса утрачивает актуальность, кризисы ста-
новятся комплексными, усиливается глобальный 
социогуманитарный кризис. Кризис современной 
экономической теории проявляется и в нарушении 
цикличности смены периодов доминирования ли-
беральных и контрлиберальных экономических те-
орий. Возможно, состояние управляемого кризиса 
и есть новая модель глобального капитализма, что 
сказывается и на развитии экономической теории. 
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Помінова І.І.
старший викладач кафедри економічної теорії та права

Харківського державного університету харчування та торгівлі

ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

У статті розглянуто одну з найважливіших сучасних тенденцій розвитку освітньої сфери – глобалізацію вищої освіти. Визна-
чено понятійно-категоріальний апарат процесу інтернаціоналізації вищої школи та його основні форми. Проаналізовано стан 
включеності українських ВНЗ у світовий освітній простір та обґрунтовано необхідність застосування ними глокального формату.

Ключові слова: глобалізація освіти, наднаціональна освіта, міжнародна освіта, інтернаціоналізація освіти, транснаціональна 
освіта, глокалізація освіти. 

Поминова И.И. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В статье рассмотрена одна из важнейших современных тенденций развития образовательной сферы – глобализация 
высшего образования. Определен понятийно-категориальный аппарат процесса интернационализации высшей школы и его 
основные формы. Проанализировано состояние включенности украинских ВУЗов в мировое образовательное пространство и 
обоснована необходимость применения ними глокального формата.

Ключевые слова: глобализация образования, наднациональное образование, международное образование, интернациона-
лизация образования, транснациональное образование, глокализация образования.

Pominova I.I. GLOBAL DETERMINANTS OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEMS
One of the most important modern trends of educational sphere development – higher education globalization – is considered in 

the article. The conceptual and categorical framework of higher school internationalization process and its main forms are defined. The 
condition of Ukrainian higher schools’ involvement into the world educational environment is analyzed and the necessity of applying 
glocal framework is substantiated.

Keywords: globalization of education, super national education, international education, internationalization of education, transnational 
education, globalization of education.

Постановка проблеми. Сучасна система світового 
господарювання, основними атрибутами якої є гло-
балізація та інтелектуалізація, потребує від людини 
знань та вмінь, актуальних як для національної, так 
і світової економіки. Відповіддю на такі запити ста-
ла зміна парадигми освіти: спостерігається відхід від 
моноцентричної моделі розвитку освіти, що редуці-
юється діями окремих національних систем, до роз-
гляду освітньої системи як феномену глобальної со-
ціальної цілісності. 

У світовому освітньому просторі активно відбува-
ються інституційні перетворення, які змінюють від-
окремлений розвиток національних освітніх систем 
на їх кооперацію та інтеграцію. Зазначені процеси 
потребують наукового осмислення, тому що в цьому 
аспекті практика значно випереджає теорію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти проблеми глобалізації освіти аналізуються 
в роботах багатьох зарубіжних та вітчизняних на-
уковців: концепція глобальної освіти (М. Барбер,  
К. Донналлі, С. Моторна, Д. Олдермен, А. Панарін, 
С. Разві, П. Скотт, Н. Федотова, М. Щелкунов та 
ін.); проблема створення глобального університе-
ту та поширення віртуальної освіти (О. Журавльов,  
Б. Крук, Г. Телєгіна та ін.); різні аспекти Болонсько-
го процесу як складової глобалізації та інтеграції в 
світовий освітній простір (Б. Брок-Утне, П. Гречко, 

В. Журавський, І. Майбуров, Г. Максимов, В. Сад-
ков, К. Хан, Дж. Хауг та ін.).

Проте питання пошуку шляхів ефективної вклю-
ченості національних систем вищої освіти в глобаль-
ний освітній простір та світове інтелектуальне серед-
овище залишаються актуальними. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає 
у розкритті змісту інституційних перетворень наці-
ональних освітніх систем в результаті глобалізації 
освітньої сфери. 

Задля досягнення цієї мети необхідно розв’язати 
такі завдання:

- виявити особливості глобалізації освітньої сфери 
в постіндустріальну епоху;

- визначити понятійно-термінологічний апарат 
глобалізаційних процесів в освітній сфері;

- розкрити сутність процесу глокалізації вищої 
освіти як напрямку розвитку наднаціональної освіти 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
виток інтернаціоналізації вищої освіти має довгу іс-
торію. Ідея кроскультурного співробітництва в осві-
ті, науці та мистецтві зародилася у ХVІІ ст. З кінця 
ХІХ ст. і до середини ХХ ст. міжнародна діяльність 
вищої школи головним чином слугувала насаджен-
ню культури метрополій в колоніальних та постко-
лоніальних країнах. Після Другої світової війни 
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процес інтернаціоналізації став різноманітнішим, 
вищі навчальні заклади були втягнені в потужний 
рух освітньої експансії та демократизації освітніх 
можливостей. Масове розповсюдження вищої освіти 
стало розглядатися як гарантія конкурентоспромож-
ності держави в глобальній економіці. Вищі навчаль-
ні заклади тривалий час формувались виключно за 
державні кошти, що визначало їхню політичну за-
лежність. Наприклад, Радянський Союз для тисяч 
студентів з країн третього світу створював в найкра-
щих своїх університетах спеціальні освітні програми 
з метою поширення соціалістичної ідеології. 

Постіндустріальний розвиток економіки та інфор-
матизація визначають сучасний етап інтернаціоналі-
зації вищої освіти, що проявляється в таких формах: 
обмін студентами за програмами включеного навчан-
ня; обмін викладачами для стажувань та проведен-
ня лекцій; обмін студентами для проходження ви-
робничої та переддипломної практики; проведення 
міжнародних конференцій, семінарів та олімпіад; 
виконання спільних наукових, освітніх, методологіч-
них досліджень та публікація результатів; розробка 
нових програм всіх рівнів з використанням закор-
донного досвіду й кращих практик викладання; ство-
рення спільних навчальних матеріалів та посібників, 
електронних засобів навчання; здійснення програм 
подвійних дипломів; застосування міжнародних 
стандартів оцінки якості програм, міжнародні акре-
дитації тощо.

З кінця XX ст. вплив процесів глобалізації на на-
ціональні системи вищої освіти постійно зростає і, за 
визначенням П. Скотта, «глобалізація – це, можли-
во, найбільш фундаментальний виклик, з яким зі-
штовхнулася вища школа за всю більш ніж тисячо-
літню історію свого існування» [1]. Сьогодні настав 
той момент історичного розвитку світової системи 
вищої освіти, коли національна відокремленість ву-
зів все більше вступає в конфлікт з наслідками та 
перспективами інтернаціоналізації та глобалізації. 

Глобалізація та сучасні інформаційні технології 
формують глобальний освітній простір. За даними 
ЮНЕСКО, рівень міжнародної мобільності студен-
тів за останню чверть століття збільшився на 25%. 
Найбільшу кількість іноземних студентів залучають 
держави G8. З 2,7 млн. осіб, що отримали освіту за 
межами своїх країн, на частку «вісімки» припадає 
90%. За даними Організації з економічного співро-
бітництва та розвитку, в США навчається близько 
22% всіх міжнародних студентів. До 2025 р. чисель-
ність студентів, які отримують освіту за кордоном, 
становитиме майже 5 млн. осіб [2]. 

Через інформаційно-комунікативні технології 
глобалізація суттєво впливає на вищу освіту, що 
проявляється, насамперед, у появі таких явищ як 
«академічний капіталізм», лібералізація продажу 
освітніх послуг, мобільність викладачів та студентів. 
Критики глобалізації вказують на низку негативних 
наслідків цього процесу в освітній сфері: обмеже-
ність академічних свобод та критичного мислення, 
викликане залежністю вищих навчальних закладів 
від фінансування корпораціями; переродження ви-
кладача на підприємця шляхом комерціалізації його 
діяльності; девальвація місцевої університетської 
культури з причини поглинання англо-американ-
ською моделлю вищої школи; нарощування доміну-
вання англійської мови та втрата національної іден-
тифікації [3; 4].

Нові глобалізаційні виклики, цільові установки 
світових організацій, державні цілі зближення сис-
тем освіти в світі сформували практику пропозиції  

наднаціональної освіти, яка за своїми характеристи-
ками відповідає актуальним потребам сучасної еко-
номіки, адаптивна як до будь-якої національної сис-
теми освіти, так і по відношенню до носія будь-якої 
національної культури. Серед позитивних її наслід-
ків відзначимо наступні: отримані освітні послуги 
дозволяють здійснювати професійну діяльність у різ-
них країнах світу; не потребує оцінювання дипломів 
та сертифікатів випускників; надає додаткові мож-
ливості успішно соціалізуватися в інших країнах; 
сприяє розвитку дистанційного навчання та вірту-
альних університетів. Негативними наслідками фор-
мування наднаціональної освіти є посилення конку-
рентної боротьби в сфері вищої освіти, втрата вищою 
школою національних академічних цінностей, інтен-
сифікація процесу «втечі умів» за кордон, поява різ-
номанітних форм «освітнього імперіалізму».

У зв’язку з цим як ніколи виникає потреба осмис-
лення сутності наднаціональної освіти за допомогою 
понять, які часто використовуються в понятійно-ка-
тегоріальному апараті економічної теорії: міжнарод-
на освіта, інтернаціоналізація освіти, трансгранична 
(транснаціональна) освіта, глокалізація освіти.

Поняття «міжнародна освіта» передбачає 
обов’язкову участь не менше двох країн в освітньому 
процесі. Вона розвиває здатність людини оцінювати 
явища з позиції іншої людини, культури, соціаль-
но-економічної формації. На практиці міжнародна 
освіта реалізується як набір певних міжнародних 
програм, завданням яких є одержання знань, роз-
виток умінь і навичок, які можуть знадобитися на 
ринку праці в міжнародному масштабі. Більшість 
українських сучасних вузів тим чи іншим способом 
є суб’єктами міжнародної діяльності, однак рівень 
такої участі незначний.

Поняття «інтернаціоналізації вищої освіти» тісно 
пов’язане з попереднім. Інтернаціоналізація визна-
чається як програма реформ, коли освітня установа 
зіштовхується з необхідністю докорінних перетво-
рень внаслідок мінливих зовнішніх умов розвитку 
освіти. Сутність інтернаціоналізації розкривається в 
її характері: сполучення міждисциплінарних, бага-
торівневих і кроскультурних цінностей, а також у 
тому, що інтернаціоналізація охоплює всю структуру 
навчального закладу (весь процес навчання й керу-
вання ним). Інтернаціоналізацію, яка значно більше 
пов’язана з академічними й інтелектуальними цін-
ностями, вважають більш позитивним процесом для 
вищої школи, ніж глобалізацію освіти, яка інколи 
виглядає антинаціональним процесом гомогенізації. 
Інтернаціоналізація зосереджує увагу на взаємних 
зв’язках різних націй, держав, формуванні мульти-
культури. Інтернаціоналізація системи вищої освіти 
означає впровадження міжнародних підходів у такі 
функції навчального закладу, як викладання, дослі-
дження, надання послуг. На вимогу інтернаціоналі-
зації змінюються навчальні програми, в освітні стан-
дарти та навчальні плани вноситься міжнародний 
аспект. Інтернаціоналізація системи вищої освіти 
орієнтована на компетентісну підготовку, яка дозво-
ляє випускникові бути готовим до роботи в умовах 
зростаючої мінливості взаємозалежного світу. Пе-
реваги даного процесу очевидні: об’єднання ресур-
сів, особливо коли вони важкодоступні; запобігання 
дублювання та непотрібного копіювання тем дослі-
джень; краща ідентифікація проектів та зростаюча 
впевненість в їхній доцільності; поширення меж на-
укового пошуку.

Прикладом інтернаціоналізації вищої освіти є ре-
гіональна інтеграція національних освітніх систем 



37ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Європи (європеїзація вищої освіти). Впровадження 
Болонської системи, яка консолідувала прагнення 
європейців в освітній сфері та сприяла її модерніза-
ції, стало противагою негативним наслідкам глобалі-
зації вищої освіти та захистом найкращих фундамен-
тальних основ європейської вищої школи. Процес 
європейської інтеграції в освітній  сфері розпочався 
19.06.99 р. з підписання Декларації про узгодження 
дій щодо розвитку сучасної вищої школи і пошуку 
загальноєвропейських вимірів у вирішенні спільних 
проблем. Болонський процес передбачає:

- вищу освіту двох рівнів, де перший орієнтова-
ний на одержання ступеня бакалавра, другий – ма-
гістра;

- кредитну систему, яка становить єдиний облік 
процесу навчання у всіх державах (які курси і в яко-
му обсязі прослухав студент);

- незалежний контроль якості освіти, в основу 
якого покладено не кількість годин, витрачених на 
навчання, а рівень знань та вмінь;

- мобільність студентів та викладачів, яка перед-
бачає, що для збагачення досвідом викладачі можуть 
певний період працювати, а студенти – навчатися в 
університетах різних європейських країн;

- здатність застосування знань випускників уні-
верситетів у Європі, яка означає, що спеціальності, 
за якими готуються кадри, будуть потрібні там, а 
підготовлені фахівці – працевлаштовані; 

- привабливість європейської освіти (нововведен-
ня мають сприяти зацікавленості європейців, а та-
кож громадян інших регіонів у здобутті європейської 
освіти).

Україна приєдналася до європейської освітньої 
системи у 2005 році. Відповідна освітня політика 
має сприяти створенню системи освіти, яка охоплює 
усі сфери життя; випереджальній ролі освіти; ство-
ренню нових знань; зближенню освіти та економіки; 
зростанню ролі освіти у розвитку особистості; утвер-
дженню усвідомлення рівної корисності інвестицій як 
в економіку, так і в освіту; подоланню проблем, які 
гальмують європейську мобільність. Болонська декла-
рація значно прискорила процес реформування вищої 
освіти в європейських країнах: було реформовано на-
ціональні системи вищої освіти, змінені програми та 
відбулися відповідні інституційні перетворення. 

З поняттям «міжнародна освіта» також 
пов’язують поняття «конвертована освіта». Конвер-
тована або подвійна освіта забезпечує два сертифіка-
ти або дипломи.

Важливою складовою наднаціональної освіти ви-
ступає «трансграничне співробітництво». Трансгра-
нична або (як її частіше називають) транснаціональ-
на освіта означає надання освітніх послуг будь-яким 
вищим навчальним закладом за межами своєї кра-
їни. Під транснаціональною освітою розуміють всі 
види програм вищої освіти, при здійсненні яких сту-
денти перебувають не в країні розташування вуза, що 
привласнює кваліфікацію. Будучи прямим результа-
том глобалізаційних процесів, трансгранична освіта 
тісно пов’язана з застосуванням нових інформацій-
них технологій, зокрема, дистанційним навчанням 
та Інтернет-освітою. Освіта вважається трансгранич-
ною також при застосуванні вузами різноманітних 
засобів просування за рубежем власних навчальних 
програм шляхом створення представництв, філій і 
навіть кампусів. Розвиток франчайзингу, у формі 
освітніх програм якого закордонними філіями вузів 
і представництвами інститутів дистанційної освіти 
здійснюється близько 75% експорту освітніх послуг, 
також є наслідком транснаціоналізації освіти.

Найбільш сильні позиції в експорті освітніх по-
слуг в Європу займають сьогодні США та Велико-
британія, а діяльність інститутів транснаціональної 
освіти спрямована в першу чергу на країни Східної 
та Центральної Європи. За таких умов негнучкість 
національної системи освіти створює, на жаль, дово-
лі широкий простір для розвитку транснаціональної 
освіти на вітчизняному ринку, що в умовах міжна-
родної конкуренції в освітній сфері витіснятиме на-
ціональні вузи.

Інтернет-освіта, яка виступає найсучаснішою 
та найдинамічнішою формою організації надання 
освітніх послуг, також виступає формою наднаціо-
нальної освіти. Її розвитку сприяють віртуальні кур-
си, університети та академії, віртуальні бібліотеки, 
електронні ресурси. Одним з останніх досягнень є 
відкриття Інтернет-аспірантури в Італії, в якій на-
вчаються здобувачі кількох десятків країн.

Проблеми входження України в глобальний освіт-
ній простір, який включає сьогодні більше 150 дер-
жав, в умовах вибору європейського напрямку розви-
тку української економіки набувають першорядного 
значення. В останній час спостерігається позитивна 
динаміка міжнародної мобільності студентів з учас-
тю українських вузів: зростає щорічно чисельність 
українських студентів, що вчаться за кордоном (у 
2012-2013 н. р. – 30 тис. чол., у 2013-2014 – вже 
36 тис.). Найпривабливішими країнами для україн-
ських абітурієнтів є Польща, Німеччина, Росія, Че-
хія, Італія, Іспанія, Франція, Канада й Австрія. Але 
безперечним лідером серед них є Польща – україн-
ські громадяни складають найчисельнішу групу се-
ред усіх іноземних студентів – 37% [5]. 

За три останні роки значно зросла чисельність 
іноземних студентів в Україні – з 40 тис. до май-
же 62 тис. чол., проте це тільки 3% від загальної 
чисельності студентів. Країнами-учасницями Бо-
лонського процесу запланований показник 20%, а 
зараз в Європі вчиться іноземних студентів більше 
15% [6]. Українські ВНЗ мають невисокі міжнарод-
ні рейтинги, тому є привабливими, в більшій мірі, 
для азійських країн (Туркменістан, Азербайджан, 
Китай) та Росії. Найбільш затребуваними серед іно-
земців є медичні, технічні та культурні навчальні 
заклади, а також ті, що мають мало аналогів у сві-
ті. Більшість студентів-іноземців навчається в Києві  
(41 навчальний заклад має ліцензію на навчання іно-
земців) та Харкові (відповідно 28) [7; 8].

Проектом «Наука України в дзеркалі науко-
метричної бази даних SciVerse Scopus» оприлюд-
нено новий рейтинг вищих навчальних закладів 
України за показниками бази Scopus. Станом на  
18 квітня 2014 року до бази даних Scopus потрапи-
ли 118 вищих навчальних закладів України. Найви-
щий індекс Гірша (кількісний показник, що засно-
ваний на кількості наукових публікацій і кількості 
цитувань цих публікацій) серед ВНЗ України мають 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка – 65, Харківський національний універси-
тет імені В.Н. Каразіна – 50, Львівський університет 
імені Івана Франка – 41 [9]. 

На жаль, основною причиною привабливості ві-
тчизняних вузів є невисока вартість навчання – в се-
редньому 3,6 тис. дол., а в обласних центрах Украї ни 
взагалі складає 1,5-2,0 тис. дол. Для порівняння, в 
США, Австралії середня вартість отримання вищої 
освіти іноземцями складає 25 тис. дол., в Британії –  
19 тис. дол., в Росії – від 7 тис. дол. і вище [10].

Слабка вбудованість в світову освітню систему 
вимагає пошуку адекватних сучасному стану укра-
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їнських вузів шляхів подолання цієї проблеми.  
В першу чергу українські вузи мають поглиблювати 
процеси глобалізації на локальному рівні. Експерти 
визначають цей процес терміном «глокалізація» або 
«інтернаціоналізація дому» (internationalization at 
home). Глокалізація вищої освіти формує в універ-
ситетах особливий освітній простір, що виходить за 
межі національної вищої школи та долучає в освіт-
ній процес елементи зарубіжних освітніх систем.

Актуалізація «інтернаціоналізації дому» обумов-
лена незначною питомою вагою студентів вищих на-
вчальних закладів світу, що беруть участь у програмах 
студентської мобільності й вчаться за кордоном –  
на сьогодні їх тільки трохи більше 3% із 150,6 млн. 
студентів. За таких умов засобом задоволення інтер-
есу студентів до міжнародних програм, можливістю 
створення міжнародного середовища навчання й зна-
чного розширення кола міжнародного спілкування 
студентів у своїй країні стає глокалізація. 

У зв’язку з цим дуже важливо в навчальних про-
грамах приділити більше уваги вивченню іноземних 
мов, країнознавства світових регіонів та кроскуль-
турних особливостей роботи в багатокультурному се-
редовищі. Випускникам необхідні саме такі знання 
й уміння багатонаціонального спілкування, тому що 
набагато легше мати загальний бізнес з тими, хто 
знає ринок країни перебування й може працюва-
ти іноземною мовою без перекладача. Наприклад, 
в останній час у великих міжнародних фінансових, 
консалтингових, хай-тек компаніях можна зустріти, 
наприклад, таку нову посаду, як директор з комп-
лайансу – Compliance Director. Це керівник вищо-
го рівня, який відповідає за відповідність методів і 
стандартів компанії міжнародним регламентам, пра-
вовим і фінансовим стандартам та вимогам країн, в 
яких вона працює. 

Важливим «глокальним» форматом є спільне на-
вчання із зарубіжними студентами, що дозволяє, за-
лишаючись в своїй країні, одержувати досвід спіл-
кування й навчання в міжнародному середовищі, 
вивчати кроскультурні особливості спілкування з 
представниками різних країн, освоюючи, наприклад, 
частину програми іноземною мовою. Інтернаціональ-
не мислення та компетенції визначають сьогодні 
можливість працювати в мультикультурному ділово-
му середовищі.

Для вітчизняних вузів важливо посилювати між-
народні зв’язки, проте при виборі партнерів треба 
орієнтуватися на стратегічні цілі вузу та слідувати 
про-активній тактиці. Партнерство тільки тоді буває 
успішним, коли його учасники мають схожі ціннос-
ті, традиції, принципи, наприклад, взаємний комер-
ційний інтерес, «географічна» або «галузева» заці-
кавленість, принципи роботи із студентами, вимоги 
до навчального процесу, використання технічних та 
он-лайн засобів навчання.

Отже, міжнародність української вищої освіти 
збільшується, що, з одного боку, обумовлене ви-
могами міжнародних компаній-роботодавців до ви-
пускників, а з іншого – більш активним входом на 
український освітній ринок зарубіжних вузів з ме-
тою зайняти нову нішу. Тому українські вузи мають 
посилити міжнародні можливості своїх програм та 
переходити на світові стандарти якості освіти, щоб 
протистояти напору зарубіжних конкурентів і не 
втратити власний цільовий сегмент.

Висновки з проведеного дослідження. Постінду-
стріальний розвиток економіки та глобалізація спри-
чинили зміну ціннісних орієнтацій освіти, в основі 
якої вже не стільки національна замкненість і са-
модостатність, скільки інтернаціональні уяви та ін-
теграційна орієнтація національної системи. Стало 
зрозумілим, що освітні системи, які не формують у 
випускників як цінність здатність конкурувати в сві-
товому господарському просторі, не асимілюють но-
вітні досягнення в освітянській галузі, а зберігають 
винятково традиційні форми передачі знань, обріка-
ють себе на цивілізаційне відставання. 

Не всі загальноприйняті аспекти міжнародності у 
вищих навчальних закладах приймаються однаково 
позитивно. Однак виключити глобальний контекст 
розвитку сьогодні неможливо. Саме тому перед ві-
тчизняною вищою школою постає завдання пошуку 
нових напрямів вбудовування в систему  наднаціо-
нальної освіти з метою якісної підготовки спеціаліс-
тів, спроможних ефективно інтегрувати національну 
економіку в глобальне господарське середовище. 
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Постановка проблеми. Рoки розбудoви незa- 
лежнoї держaви тa рефoрмувaння екoнoміки 
Укрaїни хaрaктеризуються відсутністю вирішен-
ня нa нaлежнoму рівні прoблем розвитку ринку 
прaці. Якщo мoделі ринку прaці рoзвинених крaїн 
є результaтoм евoлюції сoціaльнo-екoнoмічних 
віднoсин, тo ринок праці незалежної України форму-
вався в особливих умовах різкої зміни економічної 
системи. Прямий тa oпoсередкoвaний вплив євроін-
теграції обумовлює виникнення низки серйозних ви-
кликів для національного ринку праці. 

Стрімке поширення глобалізаційних процесів до-
корінно змінює соціально-економічну структуру сус-
пільства, виробничих відносин і, відповідно, ринку 
праці. В умовах глобалізації світового економічного 
простору розвиток науки, інформатизації та іннова-
ційних технологій поступово перетворюється у вирі-
шальні чинники економічного зростання. Специфікa 
oбрaнoї держaвoю іннoвaційнoї мoделі рoзвитку 
визнaчaє перспективи зaйнятoсті, oсoбливoсті 
ствoрення висoкoпрoдуктивних рoбoчих місць, 
рoзвитoк інноваційних видів діяльнoсті, стратегію 
здійснення пoлітики зaйнятoсті нa держaвнoму рів-
ні. У зв’язку із цим вважається за необхідне розроб-
ка заходів підвищення конкурентоспроможності ві-
тчизняного ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еконо-
мічна глобалізація серед загальносвітових тенден-
цій на сьогодні є найбільш істотною і визначаль-
ною щодо перспектив якісно нових змін на ринку 
праці. Саме тому даній проблематиці присвячено 
багато наукових праць, зокрема прoблемoю сутнос-
ті та впливу глoбaлізaції нa різні сфери життя 
суспільствa зaймaлись тaкі вітчизняні тa інoземні 
вчені: O. Білoрус, A. Гaльчинський, В. Нoвицький, 
A. Філіпенкo, Дж. Бхaгвaті, Д. Белл, З. Бжезин-

ський, В. Кoлєсoв, М. Сімaї, Дж. Стігліц, O. Уткін 
тa ін.

Різнoмaнітним aспектaм, щo стoсуються aнaлізу 
функціoнувaння ринку прaці, в тому числі і у від-
критій економіці, присвячені рoбoти цілої плеяди 
видатних вітчизняних вчених, зокрема: В. Близнюк, 
В. Бричa, O. Вoлкoвoї, O. Грішнoвoї, Е. Лібaнoвoї, 
Л. Лісoгoр, Ю. Мaршaвінa, В. Oнікієнкa, І. Петрoвoї, 
A. Кoлoтa, В. Петюхa, У. Сaдoвoї, М. Семикінoї, 
С. Цимбaлюк та ін.

Постановка завдання. У попередніх дослідженнях 
[1, с. 80] нами було запропоновано авторський теоре-
тико-методичний підхід до аналізу функціонування 
вітчизняного ринку праці, рoзрoбленo метoдoлoгію 
oцінки тa мoдель кoнкурентoспрoмoжнoсті вітчиз-
няного ринку прaці, щo передбaчaє врaхувaння 
нaступних фaктoрів: рівень кoнкурентoспрoмoжнoсті 
рoбoчoї сили; ефективність рoбoчих місць тa їх 
відпoвідність іннoвaційнoму рoзвитку економіки, 
кoнкурентна зaрoбітна плaта, рoзвинені кoнкурентне 
середoвище тa ринкoвa інфраструктура. У зв’язку із 
означеним вважаємо за необхідне дослідити напрями 
позитивного впливу на кожен із факторів конкурен-
тоспроможності вітчизняного ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Oтримaння пoзитивних вигoд від глoбaлізaції 
гaльмується недoстaтньoю кoнкурентoспрoмoжністю 
вітчизнянoгo ринку прaці, щo прoявляється через 
якісну тa кількісну невідпoвідність між пoпитoм і 
прoпoзицією рoбoчих місць, низьким рівнем зaрoбітнoї 
плaти, нерoзвиненим кoнкурентним середoвищем 
тa недoстaтньo рoзвиненoю інфрaструктурoю рин-
ку прaці. Звaжaючи нa прoблеми фoрмувaння 
кoнкурентoспрoмoжнoгo ринку прaці в Укрaїні, 
вaжливим є зaстoсувaння низки зaхoдів щoдo їх  
усунення.
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На наше переконання, першoчергoвим зaвдaнням 
держaвнoї пoлітики як передумoви зaбезпечення 
кoнкурентoспрoмoжнoсті вітчизнянoгo ринку прaці 
є підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті екoнoміки 
крaїни шляхoм перехoду дo іннoвaційнoї мoделі 
рoзвитку. Іннoвaційнa спрoмoжність тa технoлoгічнa 
гoтoвність крaїни є невід’ємними склaдoвими 
кoнкурентoспрoмoжнoсті нaціoнaльнoї екoнoміки. 
Укрaїнa предстaвленa у декількoх дoпoвідях тa 
індексaх, які oцінюють технoлoгічну тa іннoвaційну 
кoнкурентoспрoмoжність крaїн і здійснюють їх 
рейтингувaння. Серед них – Глoбaльний індекс 
кoнкурентoспрoмoжнoсті Всесвітньoгo екoнoмічнoгo 
фoруму у Дaвoсі, Індекс екoнoміки знaнь Інститу-
ту Світoвoгo бaнку тa Зaгaльний іннoвaційний ін-
декс Єврoпейськoгo іннoвaційнoгo тaблo (ЗІІ), щo 
oцінюється кoмпaнією EuroINNO зa підтримки 
Єврoкoміссії. 

Зa дaними звіту Всесвітньoгo екoнoмічнoгo 
Фoруму прo глoбaльну кoнкурентoспрoмoжність 
2011-2012 рр., Укрaїнa пoсілa лише 89-е місце серед 
133 крaїн прoти 72 – у 2008 – 2009 рр. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рейтинг Укрaїни зa 12 склaдoвими 

Глoбaльнoгo індексу кoнкурентoспрoмoжнoсті
у 2011-2012 рр.

Джерелo: [2]

Згіднo рейтингу 2011-2012 рр., прoведенoгo 
Всесвітнім екoнoмічним фoрумoм, технoлoгічнa 
гoтoвність тa іннoвaції нaлежaть дo невикoристaних 
мoжливoстей нaшoї крaїни. Oтже, oзнaки 
екoнoмічнoгo стaнoвищa не дoзвoляють гoвoрити 
прo сфoрмoвaність в Укрaїні зaсaд іннoвaційнo-
інвестиційнoї мoделі рoзвитку.

 Ще однією передумoвoю підвищення 
кoнкурентoспрoмoжнoсті ринку прaці є зaбезпечення 
йoгo ефективнoгo функціoнувaння, щo, нa дум-
ку З.П. Бaрaник, мoжливе зa умoви реaлізaції 
нaступних зaхoдів: мoжливість прaцевлaштувaння 
нa ринку прaці, oтримaння гіднoї рoбoти, ствoрення 
aдaптoвaнoї дo умoв ринкoвoї екoнoміки систе-
ми сoціaльнoгo зaхисту нaселення від безрoбіття; 
удoскoнaлення пoлітики зaйнятoсті в гaлузі трудoвoї 
мігрaції; зaбезпечення нaлежнoї oплaти прaці, 
гaрaнтії oтримaння мінімaльнoгo дoхoду; безпе-
ки умoв прaці тa oхoрoнa прaці нa рoбoчих місцях; 
пoліпшення умoв прaці жінoк, зaбезпечення рівних 
з чoлoвікaми мoжливoстей прaцевлaштувaння тощо. 
[3, с. 138].

Нa нaшу думку, з метoю зaбезпечення ефективнoї 
інтегрaції у світoвий ринoк прaці вaжливим є 
не підвищення ефективнoсті функціoнувaння 
ринку прaці «сaмoгo пo сoбі», a фoрмувaння 
кoнкурентoспрoмoжнoгo ринку прaці, який у 
пoрівнянні з ринкaми прaці інших крaїн виглядaтиме 
привaбливим для вітчизняних прaцівників (щo спри-

ятиме скoрoченню мігрaції висoкoквaліфікoвaнoї 
рoбoчoї сили) тa для інoземнoї рoбoчoї сили (щo 
призведе дo припливу висoкoквaліфікoвaних 
прaцівників в Укрaїну). Врaхoвуючи зaпрoпoнoвaні 
нaми фaктoри, щo є визнaчaльними в прoцесі 
фoрмувaння кoнкурентoспрoмoжнoгo ринку праці [1, 
с. 80], ввaжaємo, щo це мoжливo лише зa рaхунoк 
пoзитивнoгo впливу нa кoжен із них.

В умoвaх глoбaлізaційних викликів тa 
неoбхідність фoрмувaння фaхівців нoвoї якoсті, щo 
в умoвaх перехoду дo іннoвaційнoї мoделі рoзвитку 
є визнaчaльним, призвoдять дo неoбхіднoсті під-
вищення кoнкурентoспрoмoжнoсті вітчизнянoї 
рoбoчoї сили. Нa міжнaрoднoму ринку прaці в 
сучaсних умoвaх фoрмується стійкий пoпит нa 
дoбре підгoтoвлених спеціaлістів, які вoлoдіють 
технікoю oбрoбки інфoрмaції, мaсштaбним мaсивoм 
висoкoтехнoлoгічних знaнь, здaтністю дo швидкoгo 
сприйняття нoвих знaнь і мoжливістю швидкoгo 
перенaвчaння. Oднoчaснo підвищується пoпит нa 
предстaвників тaк звaних «нaскрізних прoфесій», 
пoв’язaних з інфoрмaційними змінaми (спеціaлісти 
в сфері інфoрмaційних кoмунікaцій – oбрoбки 
інфoрмaції, oбслугoвувaння ЕOМ), a тaкoж в сферaх, 
щo oргaнічнo пoв’язaні зі структурнoю перебудoвoю 
світoвoгo гoспoдaрствa (фінaнсoвo-кредитнa сферa), 
прaцівників сфери oсвіти, культури. Дo прaцівникa 
пред’являються нaйвищі вимoги, oсoбливo дo 
йoгo зaгaльнooсвітньoї тa спеціaльнoї підгoтoвки і 
квaліфікaції. Сaме тoму нa ринку діють тaкі умoви 
нaйму, які oбумoвлені підвищенням зaгaльнoгo рів-
ня нaукoємнoсті світoвoгo суспільнoгo вирoбництвa 
нa бaзі викoристaння твoрчoгo пoтенціaлу сучaснoгo 
прaцівникa. Прoте нa сучaснoму етaпі в Укрaїні тіль-
ки зaклaдaються oснoви для фoрмувaння мoбільнoї 
рoбoчoї сили, здaтнoї ефективнo кoнкурувaти нa 
світoвoму ринку прaці. З рoзвиткoм ринкoвих зaсaд 
екoнoміки скoрoчується чисельність предстaвників 
середньoгo класу, які були рaніше зaйняті нa висoкo 
мoнoпoлізoвaних підприємствaх держaвнoї фoрми 
влaснoсті [4, с. 149].

Вaжливoю умoвoю підвищення кoнкурентo- 
спрoмoжнoсті рoбoчoї сили в Укрaїні є oптимізaція 
прoфесійнo-квaліфікaційних її пaрaметрів. Висoкий 
рівень рoзвитку сучaсних технoлoгій в екoнoмічнo 
рoзвинених крaїнaх oбумoвлює витіснення з прoцесу 
вирoбництвa мaлoквaліфікoвaних прaцівників і нoсіїв 
зaстaрілих прoфесій, неoбхідність нaйму aдaптoвaнoгo 
дo сучaсних технoлoгій персoнaлу, який дoстaтньo 
гнучкo реaгує нa прoфесіoнaльні зміни.

У Стрaтегії рoзвитку Укрaїни «Укрaїнa 2020: 
Стрaтегія нaціoнaльнoї мoдернізaції», щo рoзрoбленa 
нa викoнaння дoручення Кaбінету Міністрів Укрaїни 
Міністерствoм екoнoміки Укрaїни зa учaстю 
центрaльних oргaнів викoнaвчoї влaди передбaчені 
oснoвні зaхoди щoдo підвищення якoсті рoбoчoї сили 
[5], серед яких: пoсилення рoлі держaвнoї служби 
зaйнятoсті в регулювaнні прoцесів нa ринку прaці 
шляхoм співпрaці з рoбoтoдaвцями тa oргaнaми 
oсвіти, ствoрення прaвoвих, oргaнізaційних 
тa фінaнсoвих зaсaд функціoнувaння системи 
прoфесійнoгo рoзвитку прaцюючoгo нaселення; здій-
снення мoнітoрингу якoсті oсвітніх пoслуг з пoзицій 
рoбoтoдaвців тa встaнoвлення перспективних пoтреб 
рoбoтoдaвців у рoзрізі видів діяльнoсті тa дoведення 
результaтів мoнітoрингу дo oсвітніх зaклaдів; 
удoскoнaлення квaліфікaційних хaрaктеристик 
прoфесій тa змісту прoфесійнoї oсвіти, ствoрення 
держaвнoї системи неперервнoгo прoфесійнoгo 
нaвчaння впрoдoвж трудoвoгo стaжу тoщo. Нa нaшу 
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думку, впрoвaдження держaвoю зaзнaчених зaхoдів 
сприятиме підвищенню кoнкурентoспрoмoжнoсті 
рoбoчoї сили тa її відпoвіднoсті пoтребaм нaціoнaльнoї 
екoнoміки.

Oсoбливo гoстрo сьoгoдні стoять прoблеми 
рoзвитку вищoї oсвіти. Випускники укрaїнських 
вузів, oсoбливo фізикo-мaтемaтичнoгo, медичнoгo, 
aвіaційнoгo, інженернo-технічнoгo й хімікo-
технoлoгічнoгo прoфілів кoристуються пoпитoм нa 
міжнaрoднoму ринку прaці. Oднaк вищa oсвітa в 
Укрaїні мaє й ряд прoтиріч, без вирішення яких 
вaжкo гoвoрити прo її пoдaльший рoзвитoк. Біль-
шість вузів крaїни виявилися слaбкo підгoтoвленою 
дo ефективнoї рoбoти в умoвaх глoбaлізaції тa 
фoрмувaння нoвoї мoделі фaхівця. Oтже, з метoю 
підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті рoбoчoї сили, 
нa нaш пoгляд, пріoритетними нaпрямaми діяльнoсті 
уряду пoвинні бути рефoрмувaння oсвітньoї гaлузі, 
що, крім традиційних заходів держави, мoже бути 
здійсненo шляхoм зaпрoвaдження нa підприємствaх 
вітчизняної мoделі мoтивaційнoгo менеджмен-
ту; зaбезпечення прaвoвого зaхисту прaцівників, 
зaйнятих нa умoвaх пoгoдиннoї oплaти прaці. 
У цьoму кoнтексті зa учaстю рoбoтoдaвців неoбхіднo 
зaбезпечити рoзрoбку тa впрoвaдження у нaвчaльний 
прoцес нaскрізних і безперервних прoгрaм прaктики 
з кoжнoї спеціaльнoсті, нoві системи прaктичнoї 
підгoтoвки студентів, сфoрмувaти систему гaлузевих 
зв’язків між рoбoтoдaвцями тa вищими нaвчaльними 
зaклaдaми для зaбезпечення здoбуття студентaми 
прoфесійних нaвичoк під чaс прoхoдження вирoбничoї 
прaктики; ввести нoвітні фoрми прoведення прaктик 
(бізнес-інкубaтoри, клініки, дoслідні вирoбництвa 
тoщo). Окрім тoгo, визнaчені нaпрями пoкрaщення 
демoгрaфічнoї ситуaції в крaїні, пoкрaщення 
умoв рoзвитку тa якoсті трудoвих ресурсів, шляхи 
мoдернізaції системи oхoрoни здoрoв’я тa реaлізaції 
нaціoнaльнoї екoлoгічнoї пoлітики, щo пoзитивнo 
вплине нa фoрмувaння кoнкурентoспрoмoжнoї 
рoбoчoї сили.

Ще oднією вaжливoю умoвoю фoрмувaння 
кoнкурентoспрoмoжнoгo ринку прaці є ствoрення 
нoвих рoбoчих місць, щo в умoвaх сучaснoї Укрaїни 
мoже бути зaбезпеченo лише при кoмбінувaнні 
цілеспрямoвaнoї пoлітики держaви у підтримці тa 
рoзвитку вітчизнянoгo підприємництвa тa ствoрення 
сприятливих умoв для ствoрення інoземних aбo 
спільних підприємств нa теритoрії Укрaїни.  
З урaхувaнням сучaсних зaгaльнoсвітoвих тенденцій 
рoзвитку іннoвaційнoї сфери вaжливим є ствoрення 
рoбoчих місць сaме в іннoвaційних видaх діяльнoсті, 
відтaк держaвнa пoлітикa мaє передбaчaти структур-
ну перебудoву екoнoміки тa ствoрення іннoвaційнoї 
інфрaструктури. З урaхувaнням цьoгo вaжливoю 
прoблемoю є низькa іннoвaційнa aктивність вітчиз-
няних підприємств. Тaк, якщo в 2000 рoці 14,8 % 
підприємств впрoвaджувaли іннoвaції, тo стaнoм нa  
2011 рік це здійснювaли лише 9,9 % підприємств [6].

Нa нaш пoгляд, пoтребує перегляду рoль 
Держaвнoгo фoнду зaйнятoсті в ствoренні нoвих 
рoбoчих місць. Прoгрaми, щo фінaнсуються зa рaхунoк 
дaнoгo Фoнду, в більшoсті є прoгрaмaми з підтримки 
безрoбітних і не вирішують зaвдaнь ствoрення нoвих 
рoбoчих місць, тoму ввaжaємo зa дoцільне зaбезпечити 
чітку і oперaтивну рoбoту всім підрoзділaм служби 
зaйнятoсті, включaючи зaхoди з кoмплектувaння служ-
би неoбхіднoю кількістю кoмпетентних прaцівників, 
їх нaвчaння, інфoрмaційнoгo зaбезпечення прoцесу 
прaцевлaштувaння тoщo; передбaчити кooрдинaцію 
діяльнoсті регіoнaльних держaвних oргaнів служ-

би зaйнятoсті нaселення, фoрмувaння єдинoгo 
інфoрмaційнoгo прoстoру в сфері сприяння зaйнятoсті 
нaселення, ствoрити прискoрені курси прoфесійнoї 
переoрієнтaції вивільнених прaцівників, сприя-
ти рoзширенню квaліфікaції рoбітників шляхoм 
oсвoєння ними суміжних прoфесій, в тoму числі – із 
зaлученням кoштів міжнaрoднoї технічнoї дoпoмoги.

Oдним із нaпрямів стимулювaння ствo- 
рення рoбoчих місць ввaжaємo підвищення 
кoнкурентoспрoмoжнoсті прoдукції вітчизняних 
тoвaрoвирoбників нa внутрішньoму тa зoвнішніх 
ринкaх збуту, відпoвіднo, зрoстaння чaстки рин-
ку збуту, щo нaлежить вітчизняним підприємствaм 
і, насамперед, тим, щo aктивнo сприяють вирішен-
ню прoблеми мoлoдіжнoгo безрoбіття; зрoстaння 
купівельнoї спрoмoжнoсті нaселення Укрaїни тa, 
відпoвіднo, місткoсті внутрішньoгo ринку, oбсягів 
експoрту прoдукції вітчизняних тoвaрoвирoбників, 
oбсягів держaвнoгo зaмoвлення нa прoдукцію тa 
пoслуги вітчизняних підприємств, щo aктивнo спри-
яють вирішенню прoблеми мoлoдіжнoгo безрoбіття

Вплив держaви нa oбсяги і структуру пoпиту 
нa прoдукцію підприємств – пoтенційних 
рoбoтoдaвців мoлoді мoже здійснювaтися шляхaми: 
1) ствoрення сприятливoї для ділoвoї aктивнoсті 
зaгaльнoекoнoмічнoї ситуaції в крaїні, чинникaми 
якoї є гoспoдaрське і пoдaткoве зaкoнoдaвствo, 
реглaментaція тa фoрми реaлізaції кoнтрoльнo-
ліцензійних функцій держaви, інвестиційнa тa 
грoшoвo-кредитнa пoлітикa; 2) oбмеження oбсягів 
імпoрту нa теритoрію Укрaїни прoдукції, щo 
кoнкурує з прoдукцією підприємств, які мaють 
стaтус тaких, щo aктивнo сприяють вирішенню 
прoблеми мoлoдіжнoгo безрoбіття, прoфесійнo-
квaліфікaційнoму стaнoвленню мoлoдих прaцівників.

Нaступнoю вaжливoю умoвoю зaбезпечення 
кoнкурентoспрoмoжнoсті вітчизнянoгo ринку прaці є 
зaбезпечення кoнкурентнoгo рівня зaрoбітнoї плaти. 
Конкурентною ми ваважаємо таку заробітну плату, 
яка узгoджує інтереси рoбoтoдaвців тa нaймaних пра-
цівників, зaбезпечує рoзширене відтвoрення рoбoчoї 
сили, стимулює прaцівникa дo пoстійнoгo підви-
щення квaліфікaції тa діяльнoсті в нaціoнaльній 
екoнoміці.

Рефoрмувaння зaрoбітнoї плaти мaє стaти 
невід’ємнoю склaдoвoю ринкoвих перетвoрень. 
Неoбхіднo здійснити рефoрмувaння зaрoбітнoї плaти 
нa oснoві нoвoї ідеoлoгії, в oснoву якoї мaє бути 
пoклaденo перехід від визнaчення ціни прaці як 
вaртoсті зaсoбів нa oсoбисте спoживaння прaцівникa 
дo визнaчення реaльнoї ціни рoбoчoї сили як вaртoсті 
зaсoбів, неoбхідних дo рoзширенoгo відтвoрення 
прaцюючoї людини тa членів її сім’ї. У нaпрямку 
зaбезпечення кoнкурентнoгo рівня зaрoбітнoї плaти 
ввaжaємo зa неoбхідне дoкoріннo змінити пoгляди 
нa пoлітику у сфері фoрмувaння зaрoбітнoї плaти, 
вaжливим є перехід від фіксoвaнoї мінімaльнoї 
зaрплaти дo нoрмaтивнoї, якa мaє ґрунтувaтися не 
нa прoжиткoвoму мінімумі, a нa зaтвердженoму 
сoціaльнoму стaндaрті нoрмaльнoгo відтвoрення 
рoбoчoї сили. У привaтнoму сектoрі відпoвідaльність 
зa дoтримaння сoціaльнoгo стaндaрту мaє пoклaдaтися 
нa бізнес, у держaвнoму сектoрі – нa держaву. Ринкoвa 
рефoрмa зaрплaти пoвиннa стaти не бoрoтьбoю з бід-
ністю, a бoрoтьбoю зa ефективність вирoбництвa. Крім 
тoгo, принципoвo вaжливим є не підвищення влaсне 
нoмінaльнoї зaрoбітнoї плaти, a зрoстaння її реaльнoгo 
нaпoвнення. Нині рівень пoгoдиннoї oплaти прaці в 
Укрaїні є нaйнижчим у пoрівнянні з крaїнaми СНД тa 
іншими єврoпейськими крaїнaми (Рис. 2).
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Рис. 2. Середня зaрoбітнa плaтa зa гoдину
пo крaїнaх (2012 р.)

Джерелo: [7]

Підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті рин-
ку прaці немoжливе без фoрмувaння йoгo 
інфрaструктури, пoзбaвленoї елементів хaoтичнoсті 
тa стихійнoсті. Прoблеми рoзвитку інфрaструктури 
ринку прaці переплітaються з прoгнoзувaнням 
сoціaльнo-екoнoмічних нaслідків інтегрaції Укрaїни 
у світoвий екoнoмічний прoстір. Прoцеси глoбaлізaції 
впливaють нa вибір стрaтегії рoзвитку відпoвіднoї 
інфрaструктури. Вітчизняні дoслідники рoзрізняють 
дві бaзoві стрaтегії рoзвитку держaви в умoвaх 
глoбaлізaції: нaступaльну тa oбoрoнну. Вихoдячи із 
ситуaції в крaїні, рoзвитoк інфрaструктури пoвинен 
oрієнтувaтись у тривaлій перспективі нa нaступaльну 
стрaтегію, aле нa періoд дoсягнення неoбхіднoгo рів-
ня рoзвитку oрієнтирoм стaє oбoрoннa стрaтегія як 
умoвa прoтидії негaтивним нaслідкaм глoбaлізaції. 
Тoбтo мехaнізм рoзвитку інфрaструктури пoвинен 
прaцювaти у нaпрямку зaхисту нaціoнaльнoгo ринку 
прaці, зaклaдaючи бaзис для стaбільнoгo рoзвитку і 
сoціaльнoгo блaгoпoлуччя. При цьoму зрoстaє рoль 
держaви у реaлізaції стрaтегії внутрішньoгo рин-
ку прaці тa зaбезпеченні недискримінaційних умoв 
інтегрaції у світoві організації [8, c. 138].

Вважаємо, що ефективнa інтегрaція вітчизнянoгo 
ринку прaці у світoвий пoлягaє у oтримaння 
мaксимaльних вигoд від глoбaлізaції. Вoнa можли-
ва, окрім зазначеного, зa рaхунoк прoведення чіткo 
визнaченoї мігрaційнoї пoлітики, зoкремa тaкoї, щo ре-
гулює питaння нелегaльнoї мігрaції, зaхист прaв біжен-
ців, відпливу зa кoрдoн квaліфікoвaних прaцівників, 
уклaдaння міждержaвних дoгoвoрів прo взaємне 
прaцевлaштувaння грoмaдян тa їхній сoціaльний 
зaхист, рoзширення квoт для прaцевлaштувaння 
укрaїнців у тих крaїнaх, з якими дoгoвoри вже 
уклaденo, зaлучення квaліфікoвaнoї інoземнoї рoбoчoї 
сили нa теритoрію Укрaїни, зaбезпечення ефективнoгo 
функціoнувaння інфрaструктури ринку прaці.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
передумoвoю кoнкурентoспрoмoжнoсті ринку прaці 
є фoрмувaння кoнкурентoспрoмoжнoї екoнoміки, у 
цьoму нaпрямі прoпoнується: відрoдити нaціoнaльне 
вирoбництвo за одночасного перехoду дo іннoвaційнoї 
мoделі рoзвитку. В умoвaх глoбaлізaційних викли-
ків підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті ринку  
прaці мoжливе зa рaхунoк: підвищення кoнкурентo- 
спрoмoжнoсті рoбoчoї сили, стимулювaння ствoрення 
нoвих рoбoчих місць, нaсaмперед у іннoвaційних  
видaх діяльності; зaбезпечення рівня кoнкуренто- 
спроможної зaрoбітнoї плaти; зaбезпечення кoнку- 
рентнoгo середoвищa нa ринку прaці; зaбезпечення 
ефективнoї діяльнoсті інфрaструктури ринку прaці; 
інтегрaція вітчизнянoгo ринку прaці у світoвий з 
oтримaнням мaксимaльних вигод. 
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН

У статті досліджено причини, які визивають міграцію населення, та її вплив на економічний розвиток країн. Обґрунтовано, що 
міграційні процеси спричиняють збагачення одних та зубожіння інших країн. Запропоновано заходи для усунення першопричин 
трудової міграції з країн, що розвиваються, що забезпечить їх економічний розвиток, та якими може скористатися Україна.
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Борейко В.И. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН
В статье исследованы причины, вызывающие миграцию населения, и ее влияние на экономическое развитие стран. Обо-

сновано, что миграционные процессы вызывают обогащение одних и обнищание других стран. Предложены мероприятия для 
устранения первопричин трудовой миграции из развивающихся стран, что обеспечит их экономическое развитие, и которыми 
может воспользоваться Украина.

Ключевые слова: миграция, экономическое развитие, обнищание стран, высококвалифицированные кадры, экономическая 
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Boreiko V.I. MIGRATION PROCESSES AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES
In the article reasons, which cause the migration of population and its impact on economic development of the countries are 

investigated. Proved, that migration causes enrichment of some and the impoverishment of other countries. Measures to eliminate the 
root causes of migration from developing countries, what will provide their economic development, and, what can use the Ukraine, are 
proposed.

Keywords: migration, economic development, poverty countries, highly qualified cadres, economic policy.

Постановка проблеми. Сьогодні економіка Украї-
ни переживає дуже складний період: фаза рецесії змі-
нилася стагнацією, яка триває ось уже п’ятий рік. 
Серед причин такої ситуації, вчені, поряд з низьким 
технологічним рівнем вітчизняного промислового 
комплексу, називають відтік кращих інженерних та 
робітничих кадрів до інших країн. Не в змозі найти 
достойно оплачувану роботу в Україні висококваліфі-
ковані спеціалісти, на підготовку яких держава ви-
тратила кошти, змушені шукати її в інших країнах.

Проблема міграції, як правило, біднішої частини 
населення має тривалу історію, що призводило до 
збагачення одних країн та зубожіння інших. Тому 
актуальність цієї роботи обумовлена необхідністю до-
слідження причин, які викликають міграційні про-
цеси, їхнього впливу на розвиток країн та врахуван-
ня отриманих результатів при реалізації економічної 
політики України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причи-
ни, які спричиняють міграцію населення та її вплив 
на економічний розвиток країн досліджували: Л. Ва-
силечко, О. Войтюк, В. Геєць, М. Грушевський, Е. Лі-
банова, Г. Коростильов, С. Макарчук, В. Медков,  
І. Нагаєвський, О. Рафальський, А. Рашин, В. Сер-
гійчук, Б. Ураланіс, Д. Шелестов, О. Шокало та ін. 
В роботах зазначених авторів обґрунтовано, що осно-
вною причиною міграції населення є його бідність та 
відсутність достойно оплачуваних робочих місць на 
батьківщині. Водночас міграція негативно впливає на 
економічний розвиток країн, оскільки в першу чергу 
емігрують висококваліфіковані спеціалісти.

Проте ці висновки не враховані в Україні, що 
спричинилося до економічних збитків та зумовило 
необхідність нових досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою роботи ви-
значено дослідження причин, які визивають мігра-
цію населення, та її впливу на економічний розвиток 
країн.

Відповідно до визначеної мети в статті передбаче-
но вирішити такі завдання: 

– дослідити причини міграції населення країн в 
історичному ракурсі;

– визначити вплив міграційних процесі на збага-
чення одних та зубожіння інших країн;

– запропонувати заходи для усунення першопри-
чин трудової міграції з країн, що розвиваються, яки-
ми може скористатися Україна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
забезпечення стабільного і динамічного розвитку на-
ціональних економік країнам потрібні високоосвіче-
ні та висококваліфіковані кадри, на підготовку яких 
держави витрачають значні обсяги фінансових ресур-
сів. Тому відтік в результаті міграційних процесів 
таких кадрів з країн негативно впливає на їх еконо-
мічний розвиток. До того ж в цьому випадку кошти, 
які держави витратили на навчання та підготовку 
спеціалісті-емігрантів, фактично працюють на еконо-
міки інших країн.

Міграційні процеси серед населення в основному 
пов’язані з бідністю та неможливістю знайти достой-
но оплачувану роботу в своїй країні. Тому в біль-
шості випадків у результаті міграції відбувається 
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переміщення бідних верств населення з економічно 
нерозвинутих країн до країн, де воно може знайти 
для себе достойно оплачувані робочі місця. Хоча мі-
грація може також відбуватися через політичні пере-
слідування, примусову депортацію та работоргівлю.

Міграція супроводжувала розвиток людського 
суспільства протягом всієї історії, однак вона значно 
посилилася після відкриття наприкінці ХІІІ століття 
(у 1492 році) Христофором Колумбом Америки та на 
початку ХVII століття (в 1606 році) Л. Торресом Ав-
стралії. З одного боку, не забезпечені землею та робо-
тою найбідніші верстви населення з провідних на той 
час країн Європи (Англії, Іспанії, Голландії, Порту-
галії та ін.) ринулися в погоні за щастям до Нового 
світу, з іншого, ще бідніше населення з відкритих 
континентів, а також Африки та Азії в примусовому 
порядку перевозилося кораблями в Європу, а з Афри-
ки і Азії як рабів – також в Америку. Завдяки цьому 
відбувалося подальше збагачення правлячої верхівки 
європейських країн та розорення європейськими ко-
лонізаторами щойно відкритих нових територій.

Саме події 1492 року були початком трансатлан-
тичної навали європейців до обох американських кон-
тинентів та Океанії. При цьому, якщо на азійському 
та африканському континенті європейська еміграція 
до заселених та обжитих земель в попередні століття 
стримувалася наявною там щільністю населення, то 
в Америці та Океанії європейці не зустріли значно-
го військового опору і загроз від місцевих жителів. 
За перші півтора століття освоєння нових земель біля 
півмільйона іспанців перетнули Атлантику, сімдесят 
тисяч португальців оселилося у Бразилії. Напередодні 
американської революції кількість європейських ко-
лоністів на американському континенті знаходилася в 
межах 2-3 млн. осіб. При цьому найбільша кількість 
мігрантів була з Англії та Ірландії і значно меншою – 
з Іспанії, Португалії, Голландії та Франції.

На початку ХІХ століття темпи та масштаби мі-
грації значно зросли. Цьому сприяло налагодження 
регулярного сполучення між Європою і Америкою, 
здешевлення квитка за таке переміщення з 40 до 
20 доларів, державна підтримка емігрантів, а най-
головніше – складна економічна ситуація в Європі. 
В результаті індустріалізації в європейських країнах 
утворився великий надлишок робітників і селян, які 
вимушені були шукати робочі місця за океаном. За 
різними оцінками вчених, між 1821 та 1915 роками 
до Америки емігрувало з Європи 44-50 млн. чоловік 
та близько 2 млн. – з Азії. 

Крім того, між 1500 та 1900 роками на амери-
канський континент в результаті работоргівлі було 
вивезено близько 4,3 млн. людей з північного схо-
ду, сходу та центральної Африки, а також Близь-
кого Сходу та Аравійського півострова. В цілому ж 
кількість африканців, перевезених через Атлантику 
з 1445 по 1870 рр., за оцінками спеціалістів, склала 
9-12 млн. людей [1, с. 344-347].

Работоргівля, яка широко використовувалася єв-
ропейськими країнами у ХVІ-ХІХ століттях, спри-
яла, з одного боку, стрімкому освоєнню територій 
нових континентів колонізаторами, а з іншого, галь-
мувала розвиток країн азіатського і африканських 
континентів. Одночасно цим країнам, їх природним 
ресурсам та населенню наносилися значні економіч-
ні, культурні і моральні збитки. При цьому на аме-
риканських континентах чорношкірі раби білими 
колоністами нещадно експлуатувалися, а місцеве на-
селення винищувалося.

На Карибах у французьких та британських во-
лодіннях на початку ХVIII століття було менш ніж 

300 тис. рабів, а через 100 років їх тут вже налічу-
валося майже мільйон. У 1835 р. на Ямайці жило 
близько 20 тис. білошкірого населення та 300 тис. 
чорношкірих рабів, співвідношення, типове для єв-
ропейських колоній на Карибах. У 1860 році 34 від-
сотки мешканців південних регіонів США були раба-
ми, тобто 3,8 з 11 млн. усього населення.

Після скасування работоргівлі у середині  
ХІХ століття, в пошуках нових родючих земель, ро-
бочих місць та засобів для проживання, почалася ма-
сова міграція азійських робітників. Спостерігалося 
масове переселення робітників з Індії, Китаю Япо-
нії та Яви. Так, за століття між 1834 та 1937 ро-
ками Індію покинуло приблизно 30,2 млн. осіб, але 
24,1 млн. повернулися назад. Тому остаточна цифра 
кількості мігрантів становила близько 6 млн. осіб. За 
оцінками А. Сегала, з 1815 до 1914 року з Китаю ви-
їхало 12 млн. мігрантів. Це було вигідним бізнесом 
для компаній, які організовували таке переміщення 
трудових ресурсів та країн, які використовували ро-
бочу силу [1, с. 348-349].

Кінець ХІХ та початок ХХ століття спричинили-
ся до масового переміщення в інші країни та на інші 
континенти найбільш бідних верств населення Ав-
стро-Угорщини, серед якого були і українці. В ці роки 
більша частина українців, які проживали в цій імпе-
рії знаходилася на межі виживання. Водночас земель-
них угідь, які б могли прогодувати селян, не вистача-
ло. Тому основною причиною виїзду наших предків 
з місць свого проживання був пошук нових земель, 
придатних для сільськогосподарської обробки. Най-
більше українців емігрувало до європейських: Фран-
ції, Прусії, Англії, Італії та заокеанських країн: Кана-
ди, США, Аргентини, Бразилії, Уругваю, Австралії.

1917-1921 роки характеризуються посиленням 
еміграції з колишньої Російської імперії, до якої вхо-
дила і більша частина України. Ці процеси були зу-
мовлені державним Жовтневим переворотом 1917 
року в Росії, громадянською війною, голодом та полі-
тичними репресіями нової влади. До 1922 року близь-
ко 1,1 млн. емігрантів з колишньої Російської імперії, 
рятуючись від переслідувань радянської влади, виїха-
ли до країн Європи. Найбільше з них осіло у Франції.

Дві світові війни, які відбулися у ХХ столітті, та 
пов’язані з ними етнічні конфлікти викликали масове 
міжрегіональне переміщення людей. Поляки прямува-
ли з колишньої Російської та Австрійської Польщі до 
новоутвореної незалежної Польської держави. Водно-
час німці рушили із західної Польщі до Веймарської 
республіки. Перед Першою світовою війною і на почат-
ку 1920-х років півмільйона вірмен вдалися до емігра-
ції, тікаючи від турецького переслідування. Крім того, 
на початку 1920-х років внаслідок греко-турецької ві-
йни 1,2 млн. греків втекли з Туреччини до Греції.

Ще більші переміщення людей спричинила Друга 
світова війна. Під час війни величезні маси людей тіка-
ли від наступу німецької армії; мільйони людей німці 
запроторили до концтаборів, розміщених переважно на 
території Польщі. Після закінчення війни близько 6 
млн. етнічних німців з Польщі переселилися до Німеч-
чини та близько 4 млн. перебралися із радянської зони 
окупації на Захід. Крім того, понад 2,5 млн. етнічних 
німців переселилося з Чехословаччини до Австрії та 
Німеччини. Внаслідок зміщення польських кордонів 
на захід 3 млн. поляків зі східних земель колишньої 
Польщі, які увійшли до Радянського Союзу, переміс-
тилися до своєї нової батьківщини [1, с. 352].

Від середини 1960-х років розпочалася еміграція 
європейців до Північної Америки та Австралії. Тро-
хи згодом до них долучилися переселенці з Латин-



45ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ської Америки та Азії. Сімдесяті та вісімдесяті роки 
ХХ століття характеризуються початком нелегальної 
міграції у Західні та Середземноморські країни ви-
хідців з Північної Африки, Центральної та Південно-
Східної Азії. Водночас з 1960-х років розпочинається 
міграція населення із всіх континентів до країн ба-
гатих на поклади нафти (Лівії, Кувейту, Саудівської 
Аравії, Катару, Оману, Бахрейну, Об’єднаних Араб-
ських Еміратів, Ірану та Іраку).

До 1990 років еміграція із східної Європи, країни 
якої входили до соціалістичного табору, практично не 
спостерігалася. Однак після відкриття «залізної заві-
си» вона суттєво прискорилася. У 1990-ті роки понад 
2 млн. радянських євреїв емігрували до Ізраїлю.

Найбільша кількість населення покинула в пошу-
ку роботи Україну, як і інші країни Східної Євро-
пи, в останнє десятиліття ХХ та перше десятиліття 
ХХІ століття. В ці роки, практично, як і в стародавні 
часи, відбувалося переміщення європейських та азі-
атських народів на Захід – до багатших країн. Але 
частка трудових емігрантів з України була одною з 
найбільших. За різними оцінками, за два останні де-
сятиліття в пошуках роботи до інших країн виїха-
ло від 3 до 7 млн. українців. Причина цього явища 
криється в обвалі протягом 1991-1999 років валового 
внутрішнього продукту України в 2,5 рази, закриття 
багатьох колись потужних підприємств і, відповідно, 
втратою великої кількості робочих місць та знижен-
ням рівня оплати праці.

При цьому країни, які межували з територією 
Радянського Союзу та Балканами, перетворилися на 
буферні зони, де міграційні потоки, які виникають 
на Сході та Півдні, затримуються, маючи на меті 
прямувати далі на Захід.

Слід зазначити, що сучасна міграція сприяє зрос-
танню кількості населення та пом’якшенню деяких 
проблем вікового складу жителів у країнах ОЕСР. 
Імміграція в цілому – найважливіший чинник аб-
солютного або відносного зростання населення в 
Австрії, Німеччині, Італії, Люксембурзі, Швеції та 
Швейцарії. Міграція сприяє зростанню місцевого на-
селення у США, Канаді, Австралії, Греції, Норвегії 
та Нідерландах.

Однак, сприяючи соціально-економічному розкві-
ту одних країн, міграція завжди призводила до зу-
божіння інших. Це пов’язано з тим, що в пошуку 
кращого місця для проживання та роботи у всі часи 
вирушала найбільш енергійна, кваліфікована та пра-
цьовита частина населення. Аналогічно країни, які 
приймали іммігрантів, завжди бажали бачити у себе 
найбільш енергійних, кваліфікованих і трудолюбивих 
працівників. Причому, якщо протягом багатьох сто-
літь такий відбір відбувався природним шляхом, то в 
останні десятиліття провідні країни світу регулюють 
якісний рівень іммігрантів за допомогою законів. Пе-
ревага надається вченим, інженерам, програмістам, 
медичним та іншим кваліфікованим працівникам. 
Для них створюються сприятливі умови для прожи-
вання та забезпечується високий рівень заробітної 
плати, соціального захисту та забезпечення.

Цим же шляхом повинна йти будь-яка країна, 
яка бажає забезпечити динамічний соціально-еко-
номічний розвиток національної економіки. Тобто в 
основі економічного зростання країни повинна бути 
високопродуктивна робота працівників всіх катего-
рій, стимульована високим рівнем оплати праці.

Сьогодні багато вчених сходяться на думці, що 
однією з причин низьких темпів розвитку економіки 
України в два останніх десятиліття є виїзд за кор-
дон, через неадекватну оцінку трудових ресурсів в 

нашій країні, найталановитіших вчених та найбільш 
кваліфікованих працівників, та спричинене цим 
зменшення реалізованих наукових відкриттів та про-
дуктивності праці.

Так, аналізуючи причини еміграції населення з 
України, Е. М. Лібанова зазначає: «Незадоволеність 
населення і невпевненість у майбутньому виявляєть-
ся у масштабній трудовій еміграції, в якій, за оцін-
ками, беруть участь 2,5-3 млн. осіб…» [2, с. 36]. При 
цьому науковець відмічає, що якщо більшість еконо-
мічно розвинутих країн світу в останні десятиліття 
віддають перевагу дорогій і якісній робочій силі, то в 
Україні частка витрат на оплату праці і соціальні за-
ходи в операційних витратах з реалізованої продук-
ції в цілому по економіці країни залишається над-
звичайно низькою (16-18%) [2, с. 38].

На думку Е. М. Лібанової, необхідність запрова-
дження в Україні моделі економіки з дорогою робо-
чою силою спирається на цілу низку принципів, а 
саме: дотримання соціальної справедливості (ефек-
тивна праця має належно оплачуватися), створення 
соціальної структури європейського типу (з низьким 
рівнем бідності та майнового розшарування і з чис-
ленним середнім класом), побудова повномасштабної 
системи соціального страхування (яка унеможливить 
бідність у разі настання страхової події), забезпечен-
ня належної мотивації активної поведінки на ринку 
праці (зокрема, і через набуття високого рівня осві-
ти і кваліфікації, збереження здоров’я, продовжен-
ня трудової діяльності після досягнення пенсійного 
віку), протидія масштабній трудовій та стаціонарній 
еміграції робочої сили [2, с. 40-41].

Проте, погоджуючись з недостатньою оцінкою тру-
дового капіталу в Україні, як і в багатьох інших, не-
достатньо економічно розвинутих країнах світу, по-
трібно зазначити, що природа цього явища криється 
в низькій продуктивності праці і, відповідно, нездат-
ності продукції, виробленої в таких країнах, кон-
курувати на міжнародних ринках. Так, В. П. Куд- 
ряшов відмічає, що важливою проблемою економічно-
го зростання в Україні є намагання забезпечити його за 
рахунок збільшення державою соціальних виплат на-
селенню і нарощування споживчого попиту громадян. 
Такий підхід розглядається як важливий фактор при-
скорення економічного зростання. Проте слід мати на 
увазі, що його вплив на розвиток економіки є неодноз-
начним, а перетворення підвищеного споживчого по-
питу на дійовий фактор економічного зростання мож-
ливе лише за умови суттєвого його доповнення іншими 
важелями державної фінансової політики. Крім того, 
державну фінансову політику необхідно активізувати в 
напрямку зміцнення фінансової бази українського біз-
несу та впровадження інновацій [3, с. 47].

М. Павлишенко, критично оцінюючи сучасні під-
ходи до визначення вартості окремих робіт в Украї-
ні та частку заробітної плати в національному ВВП 
(якщо у європейських країнах вона становить 60-
70% ВВП, то в нас – лише 20-25%), зазначає: «Важ-
ко уявити собі, яких збитків зазнала країна від того, 
що велика кількість висококваліфікованих праців-
ників, у тому числі й з вищою освітою, науковими 
ступенями, виїхала за кордон…» [4, c. 89-92].

Тому, забезпечуючи зростання вартості робочої 
сили як передумови уникнення неконтрольованої 
еміграції та закріплення населення на місцях по-
стійного проживання і стабілізації демографічної 
ситуації, потрібно пам’ятати, що підвищення част-
ки оплати праці та соціальних видатків в струк-
турі виробленого національного продукту пови-
нно поєднуватися з організацією нових робочих 



46 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 1. 2014

місць, підвищенням якості освіти та кваліфікації 
найманих працівників, впровадженням сучасно-
го обладнання, новітніх відкриттів та технологій, 
підтримкою розвитку науки і винахідництва та 
організацією виробництва сучасної високотехноло-
гічної продукції.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновок, що міграцій-
ні процеси та економічний розвиток країн тісно 
взаємопов’язані між собою. Тому, з врахуванням сьо-
годнішньої диспропорції у якості життя населення в 
різних країнах і на різних континентах та спричи-
неної зростаючою бідністю трудової міграції, еконо-
мічний розвиток світової спільноти повинен вирішу-
ватися через:

– поступове збільшення оплати праці найманих 
працівників у країнах «третього світу» до того рівня, 
якого досягли промислово розвинуті країни Західної 
Європи та Північної Америки;

– надання економічно розвинутими країнами сві-
ту фінансової допомоги «бідним» країнам, які не ма-
ють багатих запасів природних ресурсів, знаходяться 
в зоні ризикованого землеробства, посушливого клі-
мату та які постраждали від природних і техноген-
них катастроф;

– покращення умов життя, соціального захисту і 
медичного обслуговування населення в країнах, що 

розвиваються, підвищення рівня освіти в «бідних» кра-
їнах та надання можливості талановитій молоді з цих 
країн отримувати вищу освіту в кращих вузах світу.

Дотримання цих принципів дасть змогу наблизи-
ти рівень життя населення в країнах «третього світу» 
та країнах, що розвиваються, до стандартів життя, 
досягнутих в промислово розвинутих країнах світу, 
що усуне першопричину трудової міграції та забезпе-
чить економічний розвиток світової спільноти.

Подальші розвідки з цього питання слід спряму-
вати на розроблення законодавчої бази та механізмів 
з метою створення сприятливих умов для повернення 
українських емігрантів з інших країн на Батьківщину.
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Транснаціональні екстерналії включають дію в одній країні, що створює виграш або втрату в іншій країні без будь-якої рин-
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Транснациональные экстерналии включают действие в одной стране, создающее выигрыш или убыток в другой стране без 

какой-либо рыночной компенсации. Оборонная деятельность генерирует много выпусков разных продуктов. Модель совместно-
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Gorbachuk V.M. ALLIANCES OF PURE AND JOINT PUBLIC PRODUCT
The transnational externalities involve an action in one country creating benefits or losses in another country without any market 

compensation. Defense activity generates multiple outputs of various products. The joint product model of alliances has extended the 
model of pure pubic product. 
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Постановка проблеми полягає в успішній інте-
грації України до авторитетних і визнаних міжна-
родних організацій, до світових ринків [1-7; 23].

Дослідження і публікації [10-12; 63; 68] були 
присвячені аналізу прийняття в НАТО (North 
Atlantic Treaty Organization, NATO) у березні 1999 р.  
трьох нових членів – Польщі, Угорщини, Чехії. 
Хоча НАТО приймала в члени і в минулому, це було 
її найбільшим розширенням, приуроченим до свого 
піввікового ювілею, з наслідками для поділу обо-
ронного тягаря, ефективності розміщення ресурсів, 

планування і стійкості альянсу. Ще більшим розши-
ренням НАТО було приєднання у 2004 р. до неї Бол-
гарії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, 
Словенії. У 2009 р. членами НАТО стали Албанія і 
Хорватія. Розуміння наслідків розширення НАТО 
може допомогти планувати розширення Європей-
ського Союзу (ЄС) [6], Світової організації торгівлі 
(СОТ) та інших міжнародних організацій [8; 9]. Ста-
ном на червень 2014 р. НАТО включала 28 держав, 
зокрема всіх членів колишнього Варшавського дого-
вору (Албанію, Болгарію, Польщу, Румунію, Словач-
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чину, Угорщину, Чехію), 3 республіки колишнього 
СРСР (Естонію, Латвію, Литву). Варто зазначити, що 
6 з них слов’янські (Болгарія, Польща, Словаччина, 
Словенія, Хорватія, Чехія).

Нерозв’язаним завданням для України залиша-
ється свідомий розрахунок умов і наслідків інтеграції 
до світових ринків на основі сучасної теорії міжна-
родної торгівлі. Зростаюча кількість транснаціональ-
них інституцій свідчить, що у сучасному швидко змі-
нюваному світі колективна дія стає все доречнішою 
через розмаїття транснаціональних екстерналій і гро-
мадських продуктів [22, 58, 59], чия зростаюча роль 
спричинюється більшим населенням, фрагментацією 
націй, кращими здатностями моніторингу, кумуля-
тивними промисловими тисками на екосферу.

Цілями даної роботи є:
1) надати сучасні підсумки результатів літерату-

ри з економіки альянсів;
2) підкреслити, як вивчення військових альянсів 

висуває ключові підстави для появи великої кількос-
ті транснаціональних колективів;

3) встановити зв’язок способу, яким альянси 
звертаються до поділу тягаря і питань розміщення 
ресурсів, з їхньою стратегічною доктриною, зброй-
ною технологією, усвідомленою загрозою та складом 
членів альянсу;

4) визначити і пояснити межі застосування еко-
номіки альянсів;

5) знайти області подальшого розвитку економіки 
альянсів.

У роботі НАТО можна замінювати будь-яким ін-
шим альянсом або транснаціональною інституцією [35, 
64]. Така заміна впливатиме на властивості часткового 
громадського продукту від спільної діяльності з перед-
бачуваними наслідками теоретичних висновків.

Завданнями роботи є:
а) оглянути корені економіки альянсів;
б) сформулювати модель чистого (громадського) 

продукту – стримування;
в) розробити модель спільного продукту, що уза-

гальнює модель б);
г) перевірити наслідки моделей б) і в) для попиту 

на оборону;
д) переглянути альтернативні емпіричні тести по-

ділу тягаря з метою їхнього застосування до вивчен-
ня інших питань колективної дії;

е) вивчити наслідки економіки альянсів до мирот-
ворчої діяльності;

є) розглянути такі питання альянсу, як його ди-
наміка, розширення, взаємообміни (між безпекою й 
автономією);

ж) застосувати економіку альянсів до інших між-
народних колективів.

Основні результати грунтуються на епохальній 
праці [40] з економіки альянсів, що породила вели-
ку кількість наступних робіт. Мабуть, найглибшим 
розумінням тієї праці і попередньої книги [39] стало 
визнання того, що економічні принципи (військових) 
альянсів застосовуються до широкого кола трансна-
ціональних питань [53]. Та праця зосереджувалася 
на поділі тягаря в альянсі, залежному від чистого 
громадського продукту стримування, де великий і 
багатий союзник бере на себе оборонний тягар малих 
і бідних союзників, надаючи останнім відносну мож-
ливість поведінки безбілетника. Таке явище стало ві-
доме як гіпотеза експлуатації. Наприклад, у 1970 р. 
США брали на себе до 75% оборонних витрат НАТО, 
позаяк кожний з найбільших союзників (Великобри-
танія, Німеччина, Франція) брав на себе менше 6% 
таких витрат. Оскільки США отримували, за деяки-

ми оцінками, лише 35% оборонних виграшів НАТО, 
то експлуатація стає очевидною. Інші результати, 
які з’явилися після зазначеної праці і наступних 
робіт з альянсів, стосувалися оптимального розмі-
ру таких колективів, субоптимальності розміщення 
ресурсів, стратегічних взаємодій серед членів, при-
роди колективного з’єднання, форми колективного 
попиту на громадський продукт. Коли передбачен-
ня моделі [40] не відповідали даним НАТО та інших 
альянсів, нові моделі наголошували на тому, що обо-
ронний продукт альянсу є частково громадським.

Наприкінці минулого тисячоліття зростала важли-
вість досліджень альянсів і подібних транснаціональ-
них колективів. Коли завершувалася Холодна війна, 
сподівалися не стільки на спокій і безпеку, скільки на 
конфронтацію наддержав, що відкрила шлях малим 
непримиренним війнам через територіальні спори, 
змагання за внутрішню владу, претензії на ресурси й 
етнічні конфлікти. У 1999 р. на 26 ділянках планети 
вирувало 27 воєн [73]. Після Холодної війни оборонні 
колективи все більше зверталися до миротворення та 
мировтілення у гарячих точках світу. Була представ-
лена й обговорена нова стратегічна доктрина НАТО 
миротворення [15, 27, 46, 50, 63]. Створення високо-
мобільних сил, залучених від багатьох союзників, ви-
магає такого ступеня інтеграції і кооперації, якого ра-
ніше НАТО не мала [46]. Різкі скорочення оборонних 
бюджетів після Холодної війни підвищувало важли-
вість ефективності розміщення ресурсів в оборонному 
секторі, бо країни мають підтримувати безпеку з мен-
шими ресурсами, виділеними на оборону.

Міркування, зібрані при вивченні альянсів, мож-
на застосовувати до широкого кола колективів, які 
торкаються приборкання деградації довкілля, контр-
олювання тероризму, поліпшення світового здоров’я, 
усунення торгових бар’єрів, просування наукових 
досліджень, міжнародного співробітництва. Грунтов-
не дослідження альянсів дозволяє краще розуміти 
широке коло таких міжнародних організацій, як ре-
жими контролю озброєнь, ЄС, ООН, СОТ і договори 
про забруднення [1-6, 8, 9]. Хоча дослідження по-
чиналися з НАТО, економічна теорія альянсів засто-
совувалася до інших існуючих і минулих альянсів. 
Можливо, основна причина того, чому теорія громад-
ських продуктів та її відгалужень спочатку застосо-
вувалася до альянсів, а лише потім до інших міжна-
родних організацій, – це порівняно легке визначення 
і вимірювання витрат і виграшів, які надають вій-
ськові альянси фахівцю. Готові наявні дані з видат-
ків НАТО зробили її центром уваги, на відміну від 
інших альянсів, для яких немає даних за тривалий 
період. Тому НАТО стала найбільш досліджуваним 
альянсом у теорії громадських продуктів [13, 24, 25, 
28-33, 37, 38, 40-44, 47-49, 54, 56, 61, 65, 67, 69, 71].

Спочатку економічна теорія альянсів спиралася 
на тому факті, що союзники спільно здійснюють вне-
сок в оборонну діяльність, яка є чистим громадським 
продуктом з виграшами несуперництва і неуникнен-
ня. Оборонні виграші мають властивість несуперни-
цтва, коли споживання одним союзником одиниці 
оборонного продукту принаймні не применшує наяв-
ні можливості від споживання цієї одиниці для ін-
ших союзників. Якщо в оборонних виграшах провай-
дер не може відмовити за прийнятних витрат, то ці 
виграші мають властивість неуникнення. Справжні 
корені теорії альянсів йдуть від книги [39], де вико-
ристовується НАТО як приклад міжнародних орга-
нізацій, що стикаються з проблемами ефективності 
розміщення ресурсів при поділі чистого громадсько-
го продукту. У моделі [40] оборона характеризується 
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стримуванням [66] (автор роботи [66] – Нобелівський 
лауреат 2005 р. і колега автора за Міжнародним ін-
ститутом прикладного системного аналізу) чи відвер-
ненням нападу ворога на будь-якого союзника загро-
зою нищівного удару у відповідь.

Допускаючи узагальнення, модель [40] спиралася 
на ключові припущення:

І) союзники поділяють єдиний чистий громад-
ський (оборонний) випуск;

ІІ) у кожного союзника унітарна особа приймає 
рішення про оборонні видатки;

III) оборонні витрати на одиницю випуску є одна-
ковими у всіх союзників;

IV) всі рішення приймаються одночасно;
V) союзні оборонні зусилля є досконало заміню-

ваними.
З самого початку звертали увагу на непропорційний 

поділ тягаря (тобто гіпотезу експлуатації) і субопти-
мальність забезпечення оборони у військовому альянсі 
[40]. Підхід [39, 40] привернув увагу й уяву економістів, 
політологів, соціологів через явну перевірку нерівномір-
ного поділу тягаря НАТО у 1964 р., де було показано, 
що великі союзники несуть оборонні тягарі малих со-
юзників. Ця перевірка теж вплинула на прийняття по-
літичних рішень і розпочала дебати про поділ тягаря 
серед союзників НАТО, які тривають донині [16, 51].

У наступній праці [41] почався процес виходу поза 
припущення I)–V), зокрема поза припущення III). 
Коли є відмінності у граничних витратах на оборону 
серед союзників, то за ефективністю розміщення ре-
сурсів надається перевага поділу оборонного тягаря, 
який частково відбиває порівняльні переваги. Малий 
союзник з низькою собівартістю часом бере більший 
оборонний тягар, ніж великий союзник, якщо цінова 
перевага малого союзника достатньо велика [72]. Тоді 
ефективність вимагатиме вирівнювання граничних ви-
трат поміж союзників на їхніх відповідних рівнях за-
безпечення оборони, а також настройки таких витрат 
кожного союзника до його граничних виграшів від за-
безпечення цих рівнів для себе та інших союзників.

Надання оборони в межах НАТО характеризува-
лося забезпеченням стримування, яке запобігає напа-
ду ворога на основі гарантованого удару спустошливої 
сили у відповідь [40]. Для НАТО відомі альтеративні 
військові доктрини [10, 27, 50, 63, 70]. Стримування, 
яке надається стратегічними ядерними озброєннями 
(наприклад, підводними човнами Trident, крилатими 
ракетами), має властивість несуперництва серед союз-
ників, бо здатність цих озброєнь стримувати напад не 
залежить від числа союзників (або громадян), від імені 
яких здійснюється загроза удару у відповідь, коли обі-
цяна дія є автоматичною і правдоподібною для ймовір-
них агресорів. Тут не може бути проблеми часової несу-
місності, де союзники, що гарантують удар у відповідь, 
можуть переглядати наслідки свого зобов’язання, які 
настають після нападу на свого союзника. Коли союз-
ник володіє достатнім резервом ядерних озброєнь, щоб 
не тільки прийняти напад ворога чи захистити від ньо-
го, а також завдати масивного удару у відповідь своїм 
залишком ракет, це називають здатністю до другого 
удару. Оскільки ця здатність є загрозливою відповід-
дю, то її беруть до уваги. Озброєння, які можна роз-
гортати для ураження мішеней будь-якого агресора, 
дають властивості несуперництва.

Коли провайдер стратегічних ядерних сил не 
може провалити завдання гарантованого удару у від-
повідь проти агресора, що скоїв напад на іншого со-
юзника, то виграші стримування мають властивості 
неуникнення. Авжеж, якщо напад на іншого союз-
ника веде до значної побічної шкоди для провайдера 

стримування у формі загибелі цивільного населення, 
втрачених інвестицій, радіоактивних опадів, втрат 
серед військових, то обіцяний удар у відповідь є очі-
куваним і недискреційним. Дії, які гарантують по-
бічну шкоду, служать поєднанню інтересів союзни-
ків і утруднюють або унеможливлюють виключення 
інших союзників від обіцяної відплати будь-якому 
загарбнику їхньої території. Протягом Холодної ві-
йни велика кількість військовослужбовців США і 
членів їхніх родин, які перебували у Західній Ні-
меччині, Великобританії, Італії, слугувала наочним 
попередженням про загрозливу стратегічну відповідь 
США на можливий напад на Європу.

Парадигма чистого громадського продукту [40] – 
це епохальна економічна модель для розуміння вій-
ськових альянсів. Проте вона не пояснює певні спо-
стережувані факти, зокрема той факт, що наприкінці 
1960-х рр. кореляція між економічним розміром й 
оборонним тягарем не була значущою для вибірки 
союзників НАТО [52]. Цей факт суперечив основній 
гіпотезі моделі чистого громадського продукту і зна-
ченням кореляції у попередні роки.

На це протиріччя була запропонована часткова 
відповідь [71], за якою поділ оборонного тягаря має 
залежати від приватних виграшів оборони [32, 42, 
43, 52, 55]. Під приватними виграшами розуміли-
ся наслідки таких оборонних діяльностей, як захист 
колоніальних інтересів і заборона наркотрафіку, що 
надають виграші державі, яка здійснює ці діяль-
ності, але не іншим членам альянсу. Такі виграші 
можуть бути цілком громадськими для громадян 
даної держави, позаяк вони можуть не стосуватися 
громадян інших держав альянсу. Коли такі приват-
ні виграші становлять суттєву частку оборонних ви-
грашів, отримуваних союзниками, то напевне поділ 
тягаря відбиватиме принцип отриманого виграшу 
[71]. Цей аналіз був розширений через модель спіль-
ного продукту [55], в якій оборонна діяльність союз-
ника спільно виробляє вектор випусків, які можуть 
бути чистими громадськими (наприклад, стриму-
вання), частково громадськими (скажімо, обмежен-
ня шкоди) і приватними (для прикладу, контролю-
вання терористичних діяльностей у власній країні). 
Ця модель безпосередньо узагальнює модель чистого 
громадського продукту і полегшує складність моде-
лювання сучасних військових арсеналів. Наприклад, 
США утримують арсенал ядерних і звичайних сил, 
які можна використати для вироблення розмаїття 
різних громадських і приватних виграшів. Модель 
спільного продукту має багато застосувань у громад-
ській економіці [20, 21]. Формально виведено базові 
результати моделі для поведінки союзників [37].

Модель [40] визнавала специфічні для союзника 
виграші, а модель [71] визначала такі виграші як 
приватні серед союзників, але громадські в межах 
союзної держави. Наприклад, оборонні витрати, що 
використовуються для утримання контролю над ко-
лонією союзника (як це у свій час використовувала 
Португалія в Анголі), надають чисті громадські ви-
граші населенню цього союзника, але дають небага-
то виграшів іншим союзникам. Аналогічно оборонні 
видатки, спрямовані проти терористичної загрози в 
межах союзної держави, але інших союзників, дає 
здебільшого приватні виграші провайдеру. Якщо ви-
знати приватні виграші, то видатки 1 млн. євро на 
оборону союзником А вже не є замінником військо-
вих видатків 1 млн. євро союзником Б [55, 60].

Коли звичайні сили розгортаються вздовж пери-
метру альянсу, то зазнають просторового суперництва 
у формі розрідження сил, бо на охорону всіх кордо-
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нів виділяється задана кількість військових і озбро-
єнь. Скупчення військових в одному місці периметра 
веде до вразливості в інших місцях, відтак означаючи 
суперництво у споживанні. Крім того, рішення про 
фактичне розгортання може дозволяти провайдеру ви-
ключати деяких союзників. Хоча звичайні сили та-
кож служать для стримування потенційного агресора, 
суміш випусків і їхнє оприлюднення, мабуть, істотно 
відрізнятимуться для звичайних і стратегічних сил. 
На відміну від звичайних сил, стратегічні ядерні сили 
не можуть використовуватися для таких специфічних 
виграшів країни, як вгамування внутрішніх завору-
шень, придушення тероризму, надання допомоги за 
стихійного лиха. Звичайним силам належить більша 
частка специфічних виграшів країни і частково гро-
мадських виграшів, ніж стратегічним силам. По суті, 
ступінь оприлюднення присутності спільних продук-
тів залежить від відношення виключних виграшів 
(тобто специфічних для союзника виграшів і виграшів 
обмеження шкоди) до загальних виграшів.

У базовій моделі спільного продукту військова 
діяльність qi виробляє 2 спільні продукти – чистий 
громадський продукт альянсу (стримування)

)( ii qfz =                           (1)

та приватний продукт (оборонний випуск)

)( ii qgx = ,                         (2)

які входять у функцію корисності 

),,,( iiiii EZxyUU = ,                  (3)

союзника, де 
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yi – приватний необоронний базовий (numeraire) 
продукт, Ei – вектор екзогенних впливів середови-

ща, який зсуває корисність, 0>=′ iqd
fdf , 0

)( 2

2
≤=′′ iqd

fdf , 
0>′g , 0≤′′g . При технологіях фіксованих пропорцій 

значення перших похідних фіксовані: β=′f , α=′g .
З погляду країни, загальне стримування є ади-

тивним, тобто
)~(~~ iiiiii QqQqZzZ +=+=+= βββ ,           (5)

де iZ~  – додатковий рівень стримування внаслідок 
екстерналії сумарної військової діяльності решти со-
юзників. З рівнянь (1), (4), (5) маємо

)~()(~ iiii QhqfZzZ +=+= ,                  (6)

де 
∑
≠

=
ij

ji qfQh )()~(
, 0>′h , 0≤′′h . Бюджетним обме-

женням для союзника i є
iii qpyI += ,                        (7)

де p – ціна на одиницю військової діяльнос-
ті, а ціна базового продукту нормалізована до 1. 
Враховуючи рівняння (2) і (6) у співвідношен-
ні (3), за рівноваги Неша кожний союзник i оби-
рає, одночасно з іншими союзниками, такі зна-
чення qiN та yiN, які максимізують його корисність 
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граничний рівень заміни приватного оборонного про-
дукту xi приватним необоронним продуктом yi (гранич-
на готовність платити за стримування). Отже, кожний 
союзник зрівнює відносну ціну ii yqMRS  чистого оборон-
ного продукту зі зваженою сумою граничних рівнів за-
міни приватного необоронного продукту стримуванням 
і приватним оборонним продуктом, де ваги – граничні 
продукти оборонної діяльності для виробництва чисто-
го і приватного оборонних випусків. У роботах [20, 21] 
є результати для порівняльної статики й загальніших 
технологій. Як і в моделі чистого громадського продук-
ту, рівновага Неша залишається субоптимальною за Па-
рето при β≠0, бо кожний союзник i бере до уваги лише 
свої величини ii yxMRS  та iyZMRS  для вибору свого зна-
чення qiN [18], позаяк Парето-оптимальність вимагатиме 
врахування +∑

j yx jjMRSα ∑
j yZ jMRSβ  [19]. При β=1 та α=0 

дістаємо модель чистого громадського продукту [40]. 
Модель спільного продукту дає можливе пояснення яви-
ща, зазначеного у роботі [52]: якщо військові діяльності 
окремих держав генерують більше приватних виграшів, 
то рівень qiN має зростати, щоб задовольняти рівнянню 
(8) і тим самим рівномірніше розподіляти тягарі.

Важливим узагальненням є припущення про 
частково громадський випуск, який обмежує шкоду. 
Це означатиме не менше трьох випусків і подібні до 
рівняння (8) умови оптимальності першого порядку з 
трьома доданками в лівій частині. За наявності част-
ково громадського випуску стає доречним розріджен-
ня сил, а оптимальне число членів альянсу має відпо-
відати граничній вартості розрідження, що вводить 
потенційний новий член як заощадження при поділі 
тягаря на більшу кількість членів альянсу [36, 55].

Модель спільного продукту має наслідком таке 
саме рівняння попиту, як модель чистого громадсько-
го продукту. В рівновазі Неша з умов першого поряд-
ку оптимізації, за теоремою про неявну функцію, ви-

пливає ),~,,( iiiii EQpIqq = , ni ,,1= , де значення i

i

Q
q
~∂

∂
 у 

моделі спільного продукту може бути від’ємним (як 
у моделі чистого громадського продукту) або додат-
ним (якщо спільні продукти є доповнюючими за Хік-
сом) [21, 37, 57]. Різні теоретичні результати важли-
ві для розуміння НАТО, бо альянс переключився від 
забезпечення захисту шляхом ядерного стримування 
(доктрини взаємно гарантованого знищення) до за-
хисту шляхом гнучкої відповіді. Відповідно до док-
трини гнучкої відповіді, НАТО має відповідати на зо-
внішні загрози різноманітними способами, скажімо, 
звичайними сухопутними військами, повітряними 
силами чи обмеженими ядерними ударами. Тому ця 
доктрина сприяла доповнюваності приватних і гро-
мадських оборонних продуктів [38, 45], що з часом 
генерувало рівномірніші тягарі в НАТО.

Те, що рівняння попиту ),~,,( iiiii EQpIqq =  стосу-
ється моделі чистого громадського продукту чи моде-
лі спільного продукту, можна визначати шляхом оці-

нювання знака 
i

i

Q
q
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∂  на спостереженнях iii QpIq ~,,, :  

якщо 0~ >
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∂
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, то рівняння не стосується моделі чисто 

го громадського продукту, а якщо 0~ <
∂

∂
i

i

Q
q

, то рівнян-
ня може стосуватися обох моделей. Тоді було розро-
блено підхід [65], в якому рівняння (7) переписуєть-
ся у вигляді

QpyQqpyQpqpyQpIF iiiiiiiiii +=++=++=+= )~(~~
, (9)
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де ліву частину Fi називають повним (full) дохо-
дом [14].

У моделі повного доходу, де використовується 
рівняння (9) замість рівняння (7), вибираються yi, Q 
замість yi, qi. У такій моделі з чистим громадським 
продуктом максимізація функцій корисності 
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дає рівняння попиту
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а в моделі зі спільним продуктом максимізація 
функцій корисності 

=),,,( iiii EZxyU )),~()(),(,( iiiiii EQhqfqgyU +  

),,( 1 nNNN qqq =  

),,( 1 nNNN yyy =  

),,( iii EZyU ),~,,()),~()(,( iiiiiiiiii EQqyVEQhqfyU =+=  

),,,( iiii EZxyU ),~,,()),~()~(),~(,( iiiiiiiiii EQQyVEQhQQfQQgyU =+−−=  

 

 
дає рівняння попиту

)~,,,( iii QEpFQQ = .                 (11)

Рівняння (10) і (11) забезпечують теоретичну від-
мінність моделей, яку можна просто перевіряти ем-
пірично: якщо значущість iQ~  у моделі (11) близька 
до нуля, то використовуємо модель (10) замість мо-
делі (11); в решті випадків використовуємо модель 
(11).

У теоретичній літературі припускалася техноло-
гія загальної пропозиції громадського продукту, яка 
зводилася до простої суми (4) [57, 62]. Для економі-
ки військових альянсів запропоновано альтернативні 
технології [26, 33]. Замість технології (4) може засто-
совуватися технологія найслабшої ланки [26]

},,min{ 1 nzzZ = ,                    (12)

а також технологія найкращого пострілу [26]

},,max{ 1 nzzZ = .                    (13)

Рівняння (12) може застосовуватися, наприклад, 
до альянсу, який зміцнює периметр, щоб триматися 
від прориву ворога, а відтак безпека держав у меж-
ах периметру визначається силою держави найслаб-
шої ланки. З іншого боку, рівняння (13) може за-
стосовуватися до альянсу, в якому безпека надається 
єдиною державою як ядерне стримування, а відтак 
рівень надання безпеки визначається внеском най-
сильнішої держави.

Рівняння (12) або (13) дає не такі наслідки для 
ефективності й розподілу, як рівняння (4). Ці від-
мінності видно на умовах попиту й ефективності для 
моделей чистого громадського та спільного продукту 
з технологіями (12) і (13) [17]. Було знайдено, що в 
моделі спільного продукту рівняння попиту відріз-
няються в залежності від технології пропозиції та 
ідентифікації найкращого стрільця чи найслабшої 
ланки. Якщо за технології (12) найслабшою лан-
кою є держава 1, то її попит на військову діяльність 
задається ZEpIqq == ),,( 1111

, а попит будь-якої ін-
шої держави nj ,,2 =  на таку діяльність задається 

),,,( jjjj EZpIqq = ),,,( 1 jjj EqpIq= . Аналогічно ви-
водяться рівняння попиту за технології (13). Ці рів-
няння дозволили розробити процедуру пошуку тех-
нології пропозиції [17].

Замість технології (4) була запропонована загаль-
ніша технологія агрегації 

∑
≠

+=
ij

jj
i

ii qwqQ ,                  (14)

де всі ваги j
iw  додатні [33]. Ці ваги відображають 

держав-споживачів (акцепторів) і держав-виробників 
(донорів). Наприклад, вага 4

3w  відбиває зовнішній 
ефект від союзника 4 до союзника 3. Для такої тех-
нології виведені наслідки для ефективності та поділу 
тягаря [33].

Моделі чистого громадського та спільного продук-
ту припускають некооперативний механізм Неша для 
розміщення (внесків), від якого відштовхується мо-

делювання поведінки учасників з внесками у пропо-
зицію громадського продукту. Однак можна усвідом-
лювати, що у порівняно малому військовому альянсі 
поведінка буде кооперативною, особливо коли полі-
тичний тиск на здійснення внеску торкнеться безбі-
летників. Зовнішні спостерігачі знають не справжній 
процес розміщення, а лише дані, породжені цим про-
цесом. Вважалося, що зразки даних для схем розмі-
щення Неша і процесу Ліндаля відрізнятимуться [34]: 
у моделі Ліндаля для функцій корисності Кобба-Ду-
гласа з одиничними цінами залежність між багат-
ством й оборонними видатками задається променем 
через початок координат; у моделі Неша така лінія 
перетинає вісь ординат нижче. Запропоновано кілька 
економетричних специфікацій спостережуваних да-
них для визначення процесу розміщення [34].

Підхід [34] був задіяний для перевірки механіз-
мів розміщення, використовуючи дані НАТО [65]. За 
гіпотез Ліндаля і Неша виведені рівняння попиту, 
які можна емпірично порівнювати [65]. Позначаю-
чи θi частку Ліндаля у витратах союзника i, замість 
співвідношення (14) дістаємо попит ),,,( iiiii EpIQQ θ=  
цього союзника на загальну військову діяльність в 
альянсі. Зазначимо, що рівновага Ліндаля передба-
чає множину часток витрат, які повністю фінансу-
ють рівень iQQQ == *  i∀ . Рівняння попиту Ліндаля 
відрізняється від рівняння (11) попиту Неша в моде-
лі спільного продукту, що свідчить про теоретичну 
можливість визначення механізму розміщення.

Наслідки колективної дії альянсу у моделі спіль-
ного продукту можуть сильно відрізнятися від наслід-
ків моделі чистого стримування. Високе відношення 
виключних виграшів (специфічних для союзника й 
обмежуючих шкоду) до загальних виграшів означає, 
що будь-який союзник має підтримувати свою влас-
ну оборону, коли збирається захищатися. При набли-
женні відношення до 1 гіпотеза експлуатації втра-
чає свою доречність, зникає непропорційність між 
валовим внутрішнім продуктом (ВВП) союзника та 
його часткою оборонних витрат у ВВП. Ринки і клу-
би зближують відповідні граничні виграші і витрати, 
підвищують ефективність розміщення ресурсів.

Висновки полягають у тому, що модель спільно-
го продукту узагальнює моделі чистого громадського 
стримування, допускаючи, що оборонна діяльність 
дає специфічні для країни приватні виграші, чисте 
громадське стримування і частково громадське обме-
ження шкоди чи захист під час конфлікту. Оборонні 
випуски є частково чи повністю виключними для їх-
нього провайдера, тобто мають властивість частково-
го суперництва серед союзників.
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Постановка проблеми. Сучасний період світово-
го економічного розвитку характеризується поси-
ленням технологічної конкуренції та домінуванням 
інноваційних конкурентних переваг у світовому по-
літико-економічному просторі. Інноваційний тип 
економічного розвитку дедалі більше стає тим фун-
даментом, який визначає економічну міць країни 
та її перспективи на світовому ринку. Відповідно, 
глобалізація світової економіки супроводжується 
зростаючою тенденцією регіональних конфліктів та 
протиріч, зумовлених пошуком додаткових джерел 
інвестиційного забезпечення структурних змін і ак-
тивізації інноваційних процесів.

Проте процес конструювання ієрархічних рівнів в 
структурі міжнародних відносин – процес безперерв-
ний і динамічний, внаслідок якого, як відомо, від-
бувається зміна інноваційних лідерів з подальшим 
утворенням функціональних особливостей механізму 
структурних змін глобалізації світової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню механізму структурних змін в умовах 
глобалізації світової економіки приділяють увагу 
С. Амін [1], Дж. Аррігі [2], У. Бек [3], О. Білорус [4], 
І. Валлерстайн [5], А. Гальчинський [6], С. Глазьєв 
[7], Т. Кальченко [8], М. Кастельс [9], В. Колодко 
[10], Ю. Пахомов [11], К. Перес [12], М. Портер [13], 
Р. Робертсон [14], В. Сіденко [15], М. Спенс [16], 
Дж. Стігліц [17], Е. Тоффлер [18], Ф. Утар [1], А. Фі-
ліпенко [19], К. Фрімен [20], М. Шімаі [21] та інші.

Кожна концепція, розроблена цими вченими, ви-
значає власну модель глобалізації, створює її часо-
ві межі та використовує свою методологію аналізу. 
Разом з тим головним базисом концептуальних за-
сад дослідження механізму структурних змін глоба-
лізації світової економіки є комплексний, системний 
підхід, його розуміння як складного утворення, що 

визначає багатоелементну структуру світової систе-
ми господарства. Ознаками цієї структури є: а)поділ 
на елементи та тісний зв’язок між ними; б) круго-
обіг певних процесів у динаміці; в) цілісність струк-
турних елементів у межах певної системи інститу-
ціональних зв’язків. Проте за типової структурної 
кризи система вичерпує пристосувальні варіанти: 
вона стикається з проблемами, котрі не можуть бути 
розв’язані в рамках самої системи, що призводить до 
руйнування її основ та викликає необхідність рекон-
струкції соціальних інститутів відповідно до доміну-
ючої техніко-економічної парадигми.

Цей зв’язок є складним і неоднозначним. У су-
часних умовах виникають принципово нові кризові 
небезпеки, пов’язані з глобальною системною кри-
зою, яка викликала збурення різних підсистем, – 
екологічної, економічної, політичної та соціальної 
тощо. Увійшовши у ХХІ століття, світ набув мере-
жевих контурів глобального структуроформування, 
змінилися основні елементи політико-економічного 
та соціального дискурсу.

За цих умов постає завдання пошуку нових кон-
цептуальних підходів, шляхів і механізмів глобаль-
ного соціально-економічного розвитку, ураховуючи 
функціональні особливості механізму структурних 
змін глобальної світової економіки.

Мета дослідження. Метою написання даної стат-
ті є розробка теоретико-методологічних засад до-
слідження функціональних особливостей механізму 
структурних змін глобалізації світової економіки, 
визначення умов формування ціннісно-нормативної 
структури світового господарства з урахуванням від-
творення системної взаємодії соціально-ціннісних 
мотивацій суб’єктів світового господарства.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація світо-
вої економіки як процес створення органічної взає-
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мозалежності соціальних, економічних, екологічних 
процесів слугує поживним ґрунтом для поширення 
ресурсного збалансування та прогресивних структур-
них змін. По суті ж, глобальна криза довела, що на-
ціональні антикризові бар’єри можуть бути зруйно-
вані. Криза стала особливо важливим доказом того, 
що взаємозалежність означає також взаємну вразли-
вість, і те, як різні країни взаємодіють одна з одною, 
може стати джерелом хаотичних стосунків у міжна-
родному житті і втрати контролю над багатьма сфе-
рами життя країни. З іншого боку, все це може стати 
стимулом для проведення політики, менш залежної 
від міжнародного оточення або більш орієнтованої на 
колективні стратегії та дії.

Зокрема, М. Шімаі вказує на низку структурних 
чинників, що визначили швидкість поширення кри-
зи та її наслідків у конкретних країнах і регіонах:

- загальний стан економіки країни, якість її ін-
ститутів і швидкість, з якою вони реагуватимуть на 
кризу (шляхом створення різного роду бар’єрів для її 
поширення або іншими методами);

- розмір, характер і стан фінансового сектора в 
економіці цієї країни;

- взаємозв’язок національних фінансових інсти-
тутів із США та деякими іншими великими фінансо-
вими центрами;

- рівень заборгованості цієї країни і відносна ве-
личина зовнішніх, державних, урядових і муніци-
пальних боргів, а також боргів домогосподарств і 
корпорацій;

- способи і канали поширення кризи на «реальну 
економіку» [21, с. 7-9].

Зазначене свідчить, що світове господарство є 
неоднорідним. Як відомо, країни, що мають самий 
високий рівень соціально-економічного розвитку, 
формують міцне ядро глобальної світової економіки. 

В цілому ж країни з розвинутою економікою виро-
бляють 50,1% світового ВВП, забезпечуючи 61,2% 
світового експорту товарів і послуг, а питома вага на-
селення, що мешкає в цих країнах, становить лише 
14,9%. Відповідно, країни з ринком, що формується 
та країни, що розвиваються виробляють 49,9% сві-
тового ВВП, забезпечуючи 38,8% світового експорту 
товарів і послуг, а питома вага населення, що меш-
кає в цих країнах, становить лише 85,1% (табл. 1).

Варто враховувати, що світовий ринок товарів на 
сучасному етапі в певній мірі диверсифікований, з 
різноманітним товарним асортиментом зовнішньо-
торговельного обороту, що обумовлено поглибленням 
міжнародного поділу праці і зростаючими потребами 
у товарах виробничого і споживчого призначення.

Традиційний показник торгової інтеграції – відно-
шення об’єму глобальної торгівлі до ВВП – в 1913 р. 
досягав 22%, що було різким зростанням в порів-
нянні з двопроцентним оцінним показником 1800 р. 
Сьогодні відношення об’єму глобальної торгівлі до 
ВВП перевищує 56%. Не менше 15 країн, що роз-
виваються, мають значимі торгові відношення більш 
ніж з 100 торговими партнерами як в якості експор-
терів, так і в якості імпортерів (у 1996 р. таких країн 
було шість). На частку Півдня сьогодні припадає по-
ловина об’єму глобальних торгових потоків (30 років 
назад – усього лише чверть). «По горизонталі» – по 
лінії Південь-Південь – ці зростаючі торгові зв’язки 
поглиблюються ще швидше, ніж по традиційній осі 
Північ-Південь. Значна доля торгівлі Південь-Пів-
день продовжує визначатися попитом з боку кра-
їн Півночі, але має місце і протилежна тенденція:  
країни, що розвиваються, є великими імпортерами 
продукції Півночі [23, с. 15-16].

Проте дуже важливо враховувати поточні форми 
організації господарської діяльності, пропорції, що 

Таблиця 1
Питома вага окремих країн та їх груп у ВВП, експорті товарів і послуг і населенні світу (2012), % [22, с. 149]

Країна Кількість країн ВВП Експорт Населення

Розвинені економіки 35 50,1 61,2 14,9

Країни G7: 7 37,8 33,9 10,7

США 18,9 9,8 4,5

Японія 5,6 4,1 1,8

Німеччина 3,8

Франція 2,7 3,5 0,9

Італія 2,2 2,7 0,9

Велика Британія 2,8 3,4 0,9

Канада 1,8 2,4 0,5

Країни зони євро 17 13,7 24,9 4,8

Інші країни з розвиненою 
економікою 14 7,3 16,6 2,3

Країни, що розвиваються, 
і країни, що формують ринок: 153 49,9 38,8 85,1

Центральна і Східна Європа 14 3,4 3,4 2,6

СНД 12 4,3 4,0 4,1

Росія 3,0 2,6 2,0

Країни Азії,що розвиваються 28 25,1 16,7 49,0

Китай 14,9 10,0 19,5

Індія 5,6 2,0 17,6

Латинська Америка 
і Карибський басейн 32 8,7 5,6 8,4

Бразилія 2,8 1,3 2,9

Мексика 2,1 1,7 1,7

Близький Схід, Північна Африка, 
Афганістан і Пакистан 22 5,8 7,1 8,8

Африка на південь від Сахари 45 2,5 2,1 12,3
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склалися, наприклад, між елементами національно-
го багатства, капіталу, і передусім – між виробни-
цтвом засобів виробництва і виробництвом предметів 
споживання. Як відомо, в структурі багатства країн 
з найменшими доходами домінує природно-ресурс-
ний капітал, а в структурі багатства високоприбут-
кових країн – людський капітал. Провідні галузі і 
види діяльності, завдяки яким відбувається нако-
пичення капіталу складають ядро технологічного 
устрою. Природно, що кожному устрою властиві свої 
особливості соціального життя суспільства, роль дер-
жави в управлінні виробництвом, країни-домінанти, 
їх політика, перспективні наукові напрями і міра їх 
значущості у виробництві (табл. 2).

Згідно з концепцією К. Фрімена, поштовхом до 
розвитку економіки служить поява базисних ново-
введень в окремих галузях виробництва. Старіння 
технологічних систем в одних країнах і поява таких 
систем в інших призводять до нерівномірності еконо-
мічного розвитку [20]. Кожен подальший технологіч-
ний устрій зароджується в надрах поточного і набуває 
чинності, коли останній вичерпує свою можливість і 
втрачає ефективність по збільшенню норми прибутку.

Зараз в структурі економіки країн – світових 
технологічних лідерів спостерігається розвиток 
основних галузей шостого технологічного устрою, 
пов’язаного з поширенням технологій генної інжене-
рії, наноелектроніки, створенням глобальних інфор-
маційно-комунікаційних мереж, принципово нових 
джерел енергії і матеріалів. Як наслідок, поступовий 
вихід з депресії походить, в першу чергу, за раху-
нок розширення ядра нового технологічного устрою. 
Таке пожвавлення зачіпає старі галузі: відбуваєть-
ся їх модернізація на основі нового технологічного 
устрою, що відповідає функції саморозвитку склад-
них систем.

У свою чергу, кон’юнктурним коливанням і гло-
бальним потрясінням мають протидіяти такі важелі 
механізму структурних змін глобальної світової еко-
номіки, як:

нормативні:
– розробка нових правил поведінки акторів між-

народних відносин на світовій арені, зміни міжна-
родного порядку;

– розвиток інформаційно-комунікаційних зв’язків 
між акторами міжнародних відносин;

– створення ціннісно-нормативного середовища у 
системі міжнародної безпеки;

– виконання міжнародних зобов’язань, особливо 
у сфері прав людини;

– формування легітимних механізмів міжнарод-
ної влади;

– формування концептуальних засад співробітни-
цтва міжнародних і регіональних організацій;

– встановлення рамкових умов розвитку іннова-
ційного бізнесу;

структурні:
– синхронізація національних бізнес-циклів, фор-

мування геоекономічної стратегії суб’єктів світового 
господарства;

– співробітництво міжнародних організацій у ви-
робленні механізмів стратегій попередження кон-
фліктів і криз;

– міжнародна кооперація в інноваційній сфері;
конструктивні:
– розширення функцій діючих інститутів гло-

бального фінансового менеджменту;
– запровадження системи довгострокового гло-

бального фінансового планування;
– формування національних, регіональних і над-

національних фондів страхування фінансових рин-
ків;

Таблиця 2
Характеристики провідних технологічних устроїв

Період 
домінування

Технологічний устрій

Перший 1 Другий Третій Четвертий П’ятий 

1770-1830 роки 1830-1880 роки 1880-1930 роки 1930-1990 роки 1990 до 2030-2040 
(?) роки

Технологічні
лідери

Велика Британія, 
Франція, Бельгія

Велика Британія, 
Франція, Бельгія, 
Німеччина, США

Німеччина, США, 
Велика Британія, 
Франція, Бельгія, 
Швейцарія, Нідер-
ланди

США, країни Захід-
ної Європи, СРСР, 
Канада, Австралія, 
Японія, Швеція, 
Швейцарія

Японія, США, ЄС,
Росія,
Китай, 
Індія

Ядро 
технологічного 
устрою

Текстильна
промисловість, 
текстильне
машино-
будівництво,
виплавка чавуну,
обробка заліза,
будівництво
каналів, водяний
двигун

Паровий
двигун,
залізничне
будівництво,
транспорт,
машино-
пароплаво-
будівництво,
вугільна
станкоінстру-
ментальна
промисловість, 
чорна металургія

Електротех-нічне, 
важке
машино-
будівництво
виробництво і
прокат сталі,
лінії
електропередач,
неорганічна
хімія

Автомобіле-,
тракторобудів-ни-
цтво, кольорова
металургія,
виробництво
товарів
тривалого
користування,
синтетичні
матеріали,
органічна хімія,
виробництво і пере-
робка нафти

Електронна
Промисловість,
обчислювальна
оптиковолоконна 
техніка,
програмне
забезпечення,
телекомунікації,
роботобудування,
виробництво і
переробка газу

Ключовий 
фактор

Текстильні
машини

Паровий
двигун, верстати

Електро-
двигун, сталь

Двигун
внутрішнього
згорання,
нафтохімія

Мікро-
електронні 
компоненти

Ядро нового 
устрою, що 
формується

Парові двигуни, 
машинобудівни-
цтво

Сталь
електроенерге-
тика, важке
машинобу-дівни-
цтво,
неорганічна
хімія

Автомобіле-
будівництво
органічна
хімія, виробництво 
і переробка нафти, 
кольорова металур-
гія, автодорожнє 
будівництво

Радари,
будівництво
трубопроводів,
авіаційна промисло-
вість, виробництво і 
переробка газу

Біотехнологія,
космічна
техніка, тонка
хімія,
нанотехнології

Складено автором за [24-26]
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прямках з метою подолання наслідків сві-
тової фінансово-економічної кризи, досяг-
нення стабільного поступального розвитку 
національних господарств, визначення пер-
спективних фінансових механізмів науко-
во-технічної взаємодії суб’єктів господа-
рювання. Зокрема, це стосується визнання 
перспективи поширення на світовий полі-
тико-економічний простір нормативних, 
структурних та конструктивних важелів у 
формуванні ціннісно-нормативної структу-
ри світового господарства, структурної мо-
дернізації у відтворенні системної взаємо-
дії соціально-ціннісних мотивацій суб’єктів 
світового господарства та полівекторності 
світового економічного розвитку.

Перспективними напрямками подаль-
ших досліджень є вивчення умов відтво-
рення динамічної інтеграційної взаємодії 
акторів міжнародних відносин в межах сві-
тового політико-економічного простору.
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Рис. 1. Функціональні особливості механізму
структурних змін глобалізації світової економіки

– розширення національних і міжнародних фі-
нансових резервів стабілізаційних фондів, проведен-
ня прогнозу світового технологічного розвитку;

– визначення науково-технологічних пріоритетів 
щодо умов розвитку глобальної економіки.

Водночас піддається зсувам ціннісно-нормативна 
структура світового господарства, яка стає базисом 
відтворення системної взаємодії соціально-ціннісних 
мотивацій суб’єктів світового господарства та полі-
векторності світового економічного розвитку (рис. 1).

Адже світовий політико-економічний простір 
об’єднує економічні системи постіндустріального, 
індустріального та доіндустріального розвитку, які 
якісно відрізняються за рівнем господарської ак-
тивності, ступенем взаємовпливу змін технологій і 
структури виробництва, домінуючими елементами 
економічних механізмів, геостратегічними пріорите-
тами національних інтересів держав.

Утворюючи інтеграційні угрупування, країни сві-
тового політико-економічного простору спрямовують 
свої зусилля на оптимізацію структури та зовніш-
ньоекономічних зв’язків національної економіки та, 
відповідно, на зміну свого положення в системі між-
народного поділу праці. Поряд із зростанням еконо-
мічного взаємодоповнення, поглибленням зв’язків 
різних країн, дія механізму структурних змін гло-
балізації світової економіки сприяє активізації роз-
витку регіональної економічної інтеграції у форматі 
розширення мережі міжнародного співробітництва 
на глобальному рівні.

Висновки. Сучасні глобальні трансформаційні 
процеси сприяють формуванню механізму структур-
них змін глобальної світової економіки. Водночас 
піддається зсувам ціннісно-нормативна структура 
світового господарства, яка стає базисом відтворення 
системної взаємодії соціально-ціннісних мотивацій 
суб’єктів світового господарства та полівекторності 
світового економічного розвитку.

Глобалізація світової економіки спричиняє необ-
хідність об’єднання зусиль і концентрації ресурсів 
країн на пріоритетних науково-технологічних на-
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Постановка проблеми. Сучасний стан світової еко-
номіки характеризується високим рівнем боргового 
навантаження багатьох країн світу. Особливо гостро 
дана проблема постала перед розвинутими країнами. 
За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), 
співвідношення державного боргу до валового вну-
трішнього продукту (ВВП) розвинутих країн у 2015 
році перевищить 108% [1, c. 18]. Проблема значного 
державного боргу є однією з найгостріших для таких 
важливих акторів міжнародної економічної системи, 
як країни Європейського Союзу. Боргове наванта-
ження в деяких з цих країн досягло величезних роз-
мірів (рис. 1).

Враховуючи зростання рівня залученості всіх без 
винятку держав світу в сучасні глобалізаційні про-
цеси, взаємопов’язаність бюджетно-податкової, мо-
нетарної, боргової та зовнішньоекономічної політик 
розвинутих держав, одним із ефективних механіз-
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Рис. 1. Рівень державного боргу в деяких країнах 
ЄС станом на кінець 2013 року, % від ВВП

Джерело: [2]



57ауковий вісник Херсонського державного університетуН
мів зменшення боргового навантаження в країнах 
Європейського Союзу, без сумніву, можна вважати 
їх співробітництво з міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями. Актуальність дослідження ролі міжна-
родних фінансових інституцій у вирішенні проблеми 
боргових криз в європейських країнах за сучасних 
умов не викликає жодних сумнівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню кризи суверенної заборгованості в розви-
нутих країнах присвятили свої праці досить вели-
ка кількість вітчизняних економістів, серед яких 
варто пригадати таких, як В. Биба, Р. Міщенко [3],  
І. Бураковський [4], О. Длугопольський [5], А. Ма-
рункевич, М. Сидорович [6]. Зазначену проблемати-
ку досліджувала також значна кількість зарубіжних 
дослідників, зокрема співробітники різних між-
народних економічних організацій: Е. Бальдаччі,  
М. Кумар [7], Е. Ерс [8], Р. Нельсон [9], Р. Оліварес-
Каміналь [10] та інші. Дослідження згаданих еконо-
містів стосуються, перш за все, аналізу причин бор-
гових криз, сучасного стану боргового навантаження 
у розвинутих країнах, стану державних фінансів піс-
ля світової економічної кризи 2008-2009 рр. Також 
зазначені вчені роблять спроби сформулювати деякі 
рекомендації щодо зменшення рівня державної за-
боргованості в цих країнах.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. У сучасній економічній літературі бракує 
досліджень, присвячених ролі та місцю міжнародних 
фінансових організацій у боротьбі розвинутих країн 
із кризою суверенної заборгованості.

Мета статті – дослідити загальний характер та 
особливості співпраці Європейського Союзу з міжна-
родними фінансовими організаціями у сфері держав-
них боргових зобов’язань.

Виклад основного матеріалу. Світова фінансова 
криза 2008-2009 рр. стала потужним фактором заго-
стрення боргових криз в розвинутих країнах. У 2010 
році середній дефіцит бюджету розвинутих країн 
склав 8,3% від валового внутрішнього продукту, а 
співвідношення державного боргу до ВВП в розви-
нутих країнах становило 97%, хоча наприкінці 2006 
року цей показник був нижчим, ніж 75% [10, c. 3]. 
Найбільш гостро питання надмірної державної за-
боргованості торкнулося на сучасному етапі країн 
Європейського Союзу, зокрема країн зони євро. Обся-
ги державного боргу відносно ВВП в таких країнах, 
як Греція, Італія, Португалія, Ірландія станом на кі-
нець 2013 року склали 174%, 133%, 129%, 123% 
відповідно (див. рис. 1) [2]. Ескалація боргових криз 
в країнах Єврозони є важливою проблемою для Єв-
ропейського Союзу в цілому, по-перше, тому що дане 
питання стосується стабільності спільної валюти в 
цьому інтеграційному утворенні, а по-друге, тому що 
надмірне розгортання кризових явищ в цих країнах 
може викликати ланцюгову реакцію появи кризових 
явищ в економіках інших країн ЄС, зокрема країн з 
найбільшими економіками – Німеччини і Франції.

Саме за ініціативи Німеччини і Франції, в травні 
2010 року, коли дефіцит бюджету Греції перевищив 
13,6% від ВВП, а державний борг склав більше 115% 
від валового внутрішнього продукту, цій країні була 
запропонована фінансова допомога, яка надавалася 
з боку міжнародних фінансових інституцій: МВФ та 
новоутворених фінансових інституцій. Згідно з до-
мовленістю, досягнутою між урядом Греції та Євро-
пейською Комісією, країна отримала фінансову до-
помогу обсягом 110 млрд. євро строком на три роки. 
Частина коштів (80 млрд. євро) надавалась самими 
країнами Єврозони, а решту коштів (30 млрд. євро) 

Греція отримала від МВФ у вигляді позики «стенд-
бай» [10, c. 4]. Уряд Греції взяв на себе зобов’язання 
вжити заходів жорсткої бюджетної економії з метою 
покращення стану своїх державних фінансів.

Виконуючи досягнуті домовленості, країнами Єв-
розони з метою надання фінансової підтримки Греції 
та іншим проблемним країнам було ініційоване ство-
рення двох нових тимчасових фінансових інститутів 
як джерел надання таких коштів:

1. Європейський фінансовий стабілізаційний ме-
ханізм (European Financial Stabilisation Mechanism 
(EFSM)) – механізм, утворений на основі міжуря-
дових угод країн Європейського Союзу. Країни, які 
стикались із винятковими труднощами у сфері дер-
жавних фінансів, могли отримати фінансову під-
тримку у розмірі до 60 млрд. євро, джерелом якої 
стали кошти країн ЄС та МВФ. Умови надання ко-
штів, згідно з домовленостями, були подібними до 
тих, які зазвичай висуває МВФ під час надання кре-
дитів своїм позичальникам.

2. Європейський фонд фінансової стабільності 
(European Financial Stabilisation Facility (EFSF)) – 
тимчасове джерело фінансової підтримки для країн 
Європейського валютного союзу. Кошти даного фон-
ду, відповідно до умов, могли надаватися країнам з 
труднощами у фінансовій сфері за зниженими відсо-
тковими ставками на умовах, подібних до тих, які 
мали місце під час надання фінансової підтримки 
Греції.

Загальний обсяг цих двох механізмів, відповід-
но до затверджених умов, склав 500 млрд. євро. Ін-
струментами Європейського фінансового стабіліза-
ційного механізму могли користуватися як члени 
зони євро, так й інші країни – члени Європейсько-
го Союзу. В той же час фінансова підтримка з боку 
Європейського фонду фінансової стабільності могла 
надаватися лише країнам, які входять до Єврозони 
[10, c. 5].

Зупинимося детальніше на аналізі Європейського 
фінансового стабілізаційного механізму (ЄФСМ) та 
Європейського фінансового стабілізаційного фонду 
(ЄФСФ).

Європейський фінансовий стабілізаційний меха-
нізм був створений з метою забезпечення фінансової 
стабільності Європейського Союзу, надання фінансо-
вої допомоги з боку МВФ та країн ЄС державам, які 
відчувають надзвичайні фінансові труднощі у сфері 
державних фінансів, за умови виконання боржником 
умов, спрямованих на зниження боргового наванта-
ження на економіку країни-боржника та повернення 
до нього статусу надійного позичальника на фінан-
сових ринках. Згідно зі встановленими правилами, 
країна – член Європейського Союзу, яка хоче отрима-
ти фінансову допомогу з боку ЄФСМ, повинна обгово-
рити свої фінансові потреби з Європейською комісією 
та Європейським центральним банком і представити 
потім Європейській Комісії попередню програму фі-
нансової та економічної стабілізації. Після того як 
Європейська комісія оцінить надану програму, вона 
вносить свою пропозицію до Європейської ради, що 
потім повинна прийняти рішення кваліфікованою 
більшістю голосів. Кожні шість місяців Європейська 
комісія спільно з Європейським центральним банком 
здійснюють перевірку виконання програми фінансо-
вої стабілізації та за потреби вносять зміни до цієї 
програми. Якщо країна-боржник хоче звернутися за 
допомогою до третьої сторони (наприклад, МВФ), то 
вона повинна проконсультуватися з Європейською 
комісією щодо таких питань: 1) чи не суперечить 
отримання фінансової допомоги існуючим угодам в 
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рамках ЄС; 2) чи є сумісними умови отримання до-
помоги з уже взятими на себе країною-боржником 
зобов’язань [10, с. 5-7].

За фінансовою підтримкою до ЄФСМ у січні-трав-
ні 2011 року зверталися такі країни, як Ірландія, 
Португалія та Румунія.

Європейський фінансовий стабілізаційний фонд – 
це товариство з обмеженою відповідальністю, утво-
рене в 2010 році в місті Люксембург шістнадцятьма 
країнами, які входили до зони євро. Головна мета 
створення ЄФСФ – надання фінансової допомоги у 
вигляді позик за зниженими відсотковими ставками 
країнам Європейського Союзу розміром до 440 млрд. 
євро за таких умов:

1) країна входить до Європейського валютного со-
юзу;

2) економіка країни характеризується кризовими 
явищами у сфері державних фінансів;

3) уряд країни досягнув домовленості з Європей-
ською комісією щодо майбутнього впровадження за-
ходів в бюджетній сфері [10, с. 7].

Особливістю ЄФСФ є те, що кошти даного фон-
ду могли використовуватися для вирішення про-
блемних питань в банківському секторі. Наприклад,  
Ірландія, отримавши від ЄФСФ допомогу, спряму-
вала значну її частину на забезпечення стабільності 
банківського сектору країни [11].

Країна, яка хоче отримати фінансову підтримку 
від Європейського фонду фінансової стабільності, по-
винна пройти аналогічну процедуру затвердження 
програми фінансово-економічної стабілізації, як і у 
випадку процесу отримання допомоги у ЄФСМ.

Головним методом залучення коштів у ЄФСФ був 
обраним метод випуску облігацій під прямі гарантії 
шістнадцяти держав Єврозони. Гарантії, які надава-
лися з боку країн зони євро, покривали 120%, а піз-
ніше 165% номінальної вартості облігацій [10, с. 8]. 
Важливу роль тут відігравали найбільші економіки 
зони євро, оскільки фактично саме вони були голо-
вними гарантами.

Загалом механізм взаємодії Європейського фінан-
сового стабілізаційного фонду з позичальниками та 
інвесторами можна представити за допомогою спро-
щеної схеми, зображеної на рис. 2.

Максимально можлива фінансова під-
тримка ЄФСФ складає 440 млрд. євро, ра-
зом з позиками МВФ (до 250 млрд. євро) 
та ЄФСМ (до 60 млрд. євро), найбільша те-
оретично можлива допомога країні-борж-
нику складала 750 млрд. євро [10, с. 9].

Згідно з даними офіційного сайту Євро-
пейського фінансового стабілізаційного фон-
ду, за період існування цієї організації нею 
було надано фінансову підтримку Греції об-
сягом 144,6 млрд. євро, Ірландії – обсягом 
17,7 млрд. євро та Португалії – 26 млрд. 
євро. Варто зазначити, що Ірландія та Пор-
тугалія вже виконали всі свої зобов’язання 
перед даною організацію (вийшли з механіз-
му фінансової підтримки) [11].

У грудні 2010 року, коли після надан-
ня фінансової підтримки Греції її еконо-
мічні умови все далі погіршувалися, Євро-
пейська рада прийняла рішення створити 
на базі існуючих тимчасових інституцій 
постійний механізм забезпечення фінан-
сово-економічної стабільності країн Єв-
ропейського валютного союзу – Європей-
ський стабілізаційний механізм (European 
Stability Mechanism (ESM)). Реально діяти 

 

Європейський стабілізаційний механізм почав з се-
редини 2012 року. В той же час продовжує діяти 
ЄФСФ, хоча після створення ЄСМ і не укладає угод 
щодо нових програм фінансової підтримки. Передба-
чається, що ЄФСФ припинить своє існування після 
того, як всі боржники виконають свої зобов’язання 
перед цією організацією.

Європейський стабілізаційний механізм (ЄСМ) –  
міжнародна фінансова організація, штаб квартира 
якої знаходиться в Люксембурзі. Дана організація 
створена з метою надання фінансової допомоги кра-
їнам ЄВС, які мають великі труднощі в бюджетній 
сфері. Допомога надається країнам за умови реаліза-
ції ними програми макроекономічної корекції. Так 
само, як ЄФСМ та ЄФСМ, ЄСМ тісно взаємодіє з та-
кими міжнародними фінансовими організаціями, як 
МВФ та Європейський центральний банк. Грошо-
ві фонди Європейського стабілізаційного механізму 
формуються за рахунок: а) випуску облігацій під 
прямі гарантії держав-членів організації; б) отриман-
ня позики від третьої сторони; в) інших форм отри-
мання коштів від країн Єврозони [12].

Загальний обсяг коштів ЄСМ складає 700 млрд. 
євро. Структура керівництва складається з ради ке-
руючих, ради директорів та управляючого дирек-
тора. Рада керуючих виробляє головні напрямки 
діяльності організації, в то час як рада директорів 
займається всіма поточними питаннями. Управляю-
чий директор – юридичний представник ЄСМ, який 
бере участь в засіданнях ради директорів.

Кожен новий член зони євро автоматично стає 
членом Європейського стабілізаційного механізму. 
Кожен новий член, таким самим чином, як інші 
члени, отримує частку акцій, відповідно до частини 
внесків країни. Брати участь у наданні фінансової 
підтримки в рамках ЄСМ можуть також країни, які 
не є членам Європейського валютного союзу. Напри-
клад, Швеція, Данія та Сполучене Королівство брали 
участь у наданні допомоги Ірландії. Такі позикодавці 
можуть брати участь у засіданнях ЄСМ під час обго-
ворення питань щодо надання позик та моніторингу 
виконання позичальником умов впровадження про-
грами фінансової стабілізації.

Рис. 2. Схема взаємодії ЄФСФ, 
країни-позичальника та інвесторів

Джерело: [4, с. 19; 11]
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Процедура отримання допомоги країною-боржни-

ком є наступною:
1. Офіційне звернення країною зони євро до голо-

ви ради директорів.
2. Отримавши офіційне звернення, рада дирек-

торів спільно з Європейською комісією здійснює 
оцінку можливих наслідків фінансових проблем 
боржника для Єврозони в цілому. Крім того, рада 
директорів спільно з представниками МВФ оцінює 
реальний стан державних фінансів країни боржника 
та аналізує рівень необхідного залучення приватного 
сектора для здійснення фінансової допомоги та про-
ведення реформ.

3. Рада директорів приймає рішення щодо надан-
ня фінансової підтримки країні, яка звернулася за 
допомогою.

4. У разі позитивного рішення Європейська ко-
місія спільно з МВФ та Європейським центральним 
банком розробляє програму макроекономічної стабі-
лізації та веде переговори щодо її підписання з краї-
ною, що звернулася за фінансовою допомогою.

5. Рада директорів затверджує договір між ЄСМ 
та позичальником. Європейська комісія підписує 
угоду від імені ЄСМ.

6. Європейська комісія спільно з Міжнародним 
валютним фондом та Європейським центральним 
банком на періодичній основі здійснює моніторинг 
виконання країною-позичальником умов щодо впро-
вадження заходів фінансово-економічної стабілізації 
[10, с. 13-16].

Фінансовою підтримкою Європейського стабілі-
заційного механізму користувалися такі країни, як 
Іспанія (41,3 млрд. євро) та Кіпр (9 млрд. євро). Іспа-
нія в кінці грудня 2013 року повністю виконала свої 
зобов’язання перед ЄСМ [12]. Цікавим є факт того, 
що фінансова підтримка надавалася Іспанії для під-
тримки її банківського сектору. 

Заходи боротьби з борговою кризою в ЄС на над-
національному рівні здійснювалися не лише у сфері 
бюджетно-податкової політики. Потужним фактором 
зниження боргового навантаження на економіки країн 
ЄС, зокрема Єврозони, була виважена наднаціональна 
монетарна політика. У сфері грошово-кредитної полі-
тики тягар боротьби з кризою в зоні євро ліг на Єв-
ропейський центральний банк. У цій сфері ситуація 
спочатку була більш сприятливою, оскільки тут діяв 
один інститут і прийняття рішень не вимагало трива-
лого узгодження, як у випадку з бюджетною підтрим-
кою. Однак ЄЦБ був обмеженим зобов’язаннями з під-
тримки цінової стабільності і діяв досить обережно, 
через що багато економістів дорікали йому в недостат-
ньому стимулюванні європейської економіки під час 
кризи [13, с. 15]. Варто пригадати, що базова ставка 
ЄЦБ під час поширення кризи в 2011 році двічі підви-
щувалася – з 1 до 1,5%, тоді як ставки центральних 
банків багатьох розвинутих країн залишалися прак-
тично на нульовій позначці. Лише з листопада 2011 
року почалося зниження ставок, в результаті якого 
базова ставка у червні 2014 року була знижена вже до 
0,15% (Таблиця 1) [14].

Таблиця 1
Динаміка ключової відсоткової ставки ЄЦБ, 2009-2014 рр.

Дата 13 травня 
2009 р.

13 квітня 
2011 р.

13 липня 
2011 р.

9 лис-
то-пада 
2011 р.

14 грудня 
2011 р.

11 липня 
2012 р.

8 травня 
2013 р.

13 лис-
то-пада 
2013 р.

11 червня 
2014 р.

Ключова 
відсоткова 
ставка ЄЦБ, %

1 1,25 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0,15

Джерело: [14]

Висновки і пропозиції. Завершуючи аналіз осо-
бливостей співпраці Європейського Союзу з надна-
ціональними фінансовими організаціями, дозволи-
мо собі зробити наступні висновки. Боргові кризи в 
деяких країнах Європейського Союзу досягли тако-
го розвитку, що самостійно уряди цих країн неспро-
можні вжити адекватних заходів для їх подолання. 
Особливою рисою боротьби країн ЄС з борговою кри-
зою є співпраця цих країн з міжнародними фінан-
совими інститутами, утвореними в рамках самого 
Європейського Союзу. Загалом, можна виділити три 
міжнародні фінансові організації, діяльність яких 
протягом останнього часу була спрямована на по-
долання кризових явищ в Європейському Союзі: 
дві тимчасові – Європейський фінансовий стабілі-
заційний механізм і Європейський фінансовий ста-
білізаційний фонд та одна постійна – Європейський 
стабілізаційний механізм. Функціонування зга-
даних міжнародних фінансових організацій тісно 
пов’язане з роботою Міжнародного валютного фон-
ду та Європейського центрального банку. Надання 
фінансової підтримки згаданими міжнародними фі-
нансовими організаціями супроводжувалося необ-
хідністю впровадження заходів суворої бюджетної 
економії країнами, які зверталися до даних орга-
нізацій за допомогою. У сфері грошово-кредитної 
політики важливу роль на наднаціональному рівні 
відігравав і продовжує відігравати Європейський 
центральний банк.

Ще одним висновком, на нашу думку, можна вважа-
ти недостатню ефективність діяльності вищезгаданих 
організацій, оскільки рівень боргового навантаження 
в проблемних країнах, що зверталися за допомогою до 
цих інституцій, досі знаходиться на надзвичайно ви-
сокому рівні. Ефективним доповненням до заходів бю-
джетної економії в країнах Європейського Союзу з ве-
ликими державними боргами, на наш погляд, могли б 
бути проведення більш активної експансійної монетар-
ної політики та підтримка інфляції на високому рівні. 
Розробка повного пакету дій, спрямованих на подолан-
ня боргової кризи в ЄС, може бути предметом наших 
подальших наукових досліджень.
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Постановка проблемы. Стремительное развитие 
мировой экономики в ХХІ веке, активизация инте-
грационных процессов во всех сферах деятельности 
человечества тесно связаны с эффективностью функ-
ционирования мировой коммуникационной системы, 
особое место в которой занимает транспортная отрасль. 
Транспорт представляет собой элемент производитель-
ных сил общества и является специфической отраслью 
материального производства, по показателям развития 
которой можно судить об адекватности решения про-
блем и выполнения задач, стоящих перед экономиче-
скими субъектами, формирующими национальные, ре-
гиональные и мировые системы. Внедрение инноваций 
в транспортные коммуникации обеспечит условия для 
экономического роста, повышения конкурентоспособно-
сти экономики и качества жизни населения.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Рассмотрению особенностей функционирования и 
оптимизации мировой транспортной системы посвя-
щены работы ученых А.Э. Горева, А.Е. Эмировой,  
В.К. Городецкого и др. Инновационные аспекты раз-
вития мировой транспортной системы рассматри-
ваются такими представителями Международного 
транспортного форума, как Г. Уд, Р. Чейс, П. Рамза-
уер и др. Инновационные трансформации транспорт-
ной системы на основе струнных технологий рассма-
триваются А.Э. Юницким, Д.Н. Вертуховым и др.

Постановка задачи. Целью статьи является рассмо-
трение вариантов оптимизации функционирования ми-
ровой транспортной системы на основе инноваций.

Изложение основного материала исследования. 
В научной литературе существует множество опреде-
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лений термина «транспортная система». В наиболее 
общем случае – это совокупность работников, транс-
портних средств, элементов инфраструктуры, вклю-
чая систему управления [1, c. 34].

Формирование мировой транспортной системы 
ученые связывают с инновацией 50-х годов ХХ века 
в сфере управления перевозками на морском транс-
порте. Морской флот для перевозки генеральных 
грузов перестал справляться с возрастающим гру-
зооборотом, несмотря на то, что грузоподъемность 
грузовых судов была 10-15 тыс. т, со скоростями до 
25-30 узлов с грузоподъемностью судовых кранов до 
80 т. Судовладелец Малколм Макклейн в США со-
вместно с судоходными компаниями «Си-Лэнд» и 
«Грейс-Лайн» нашел выход из сложившегося кризи-
са тоннажа, проведя экспериментальные перевозки в 
морских судах грузов, предварительно загруженных 
в большегрузные контейнеры. Вскоре оптимальными 
были признаны стальные или алюминиевые ящики 
с размерами, равными ширине и длине общеупотре-
бляемой (т. е. в Европе, Азии, СССР, США) железно-
дорожной платформы – 8х40 футов (2,4х12,19 м). [2] 
Возникновение контейнеров позволило ускорить об-
работку судов в 3-4 раза, что значительно увеличило 
количество международных экономических связей. 
Контейнерные перевозки стали первым достижением 
научно-технического прогресса в транспортной сфе-
ре, которое оказало значительное влияние на разви-
тие мировой экономической системы.

Российский ученый Городецкий В.К. определя-
ет мировую транспортную систему как совокупность 
всех путей сообщения и видов транспортных средств. 
[3] Финансовый словарь толкует понятие мировой 
транспортной системы как совукупности существу-
ющей инфраструктуры путей сообщения, транспорт-
ных средств, транспортних предприятий и системы 
управления транспортом. [4] Также мировую транс-
портную систему в общем виде можно представить 
как совокупность региональных и национальных 
транспортных систем. Несмотря на различия в трак-
товании данного понятия, очевидной является неод-
нородность мировой транспортной системы.

Особую актуальность эффективное формирование 
транспортных систем различного уровня приобрело 
в ХХ веке. Одной из первых с проблемами в транс-
портной сфере столкнулась Западная Европа, в связи 
с большим колличеством стран, расположенных на 
незначительной территории. Кроме этого, уже более 
столетия назад губернатором штата Колорадо (США) 
Уильямом Гиплиным была высказана идея соедине-
ния Северной Америки и Европы железнодорожной 
связью через Берингов пролив, но до сих пор дан-
ный проект не был практически реализован. Одна-
ко эффективность транспортной системы не может 
быть рассмотрена исключительно в рамках дости-
жения оптимальности выполнения соотвествующих 
процессов внутри системы, основной ее задачей явля-
ется удовлетворение потребности экономики в пере-
возке грузов и обеспечение мобильности населения  
[1, с. 35]. Демографические и экономические изме-
нения, представляющие собой последствия глобали-
зационных процессов, ставят перед транспортной си-
стемой ряд задач, а именно:

- услуги грузовых и пассажирских перевозок 
должны быть более безопасными, беспрепятственны-
ми, надежными, экологически устойчивыми и фи-
нансово доступными;

- в связи с превращением информации в элек-
тронном виде в важнейший компонент современной 
рыночной инфраструктуры она должна стать одной 

из основных позиций в ресурсном потенциале транс-
портных предприятий, т. е. потребители должны 
иметь информативные системы, которые предостав-
ляли бы мгновенные и легкодоступные данные о 
функционировании транспортной сети;

- экологическое воздействие транспорта на здо-
ровье и благосостояние человека, климат и биораз-
нообразие должно быть резко снижено. Рост объема 
перевозок не должен быть прямопропорционально 
связан с ростом спроса на ископаемые виды топлива;

- субъектам транспортной отрасли необходимо 
поднять уровень квалификации в соответствии с воз-
растающими потребностями экономики и населения, 
необходимо укреплять исследовательский и аналити-
ческий потенциал;

- институтам управления следует в большей мере 
учитывать горизонтальную природу многих транс-
портных проблем посредством большей скоордини-
рованности и более высокой степени интегрирован-
ности [5].

Таким образом, оптимизация мировой транспорт-
ной системы является проблемой глобального харак-
тера, однако решается она на национальном или ре-
гиональном уровнях. Большинство существующих 
транспортных систем – наследие прошлых эпох, их 
модернизация требует значительных капиталовло-
жений, а на сегодняшний момент в мировом сообще-
стве не приняты глобальные страндарты их функ-
ционирования. Международные организации, такие 
как IMO, MCAT, OTA, FIATA, СМГС, ИАТА и дру-
гие, разрабатывают стратегии оптимизации транс-
портных систем, но касательно конкретных областей 
или для определенного вида транспорта, что препят-
ствует их эффективному развитию в глобальном мас-
штабе.

Достижение стоящих перед транспортной отрас-
лью задач требует решительных действий по разра-
ботке и реализации инновационных проектов, т. е. 
продвижение в интеллектуальных и энергоусилива-
ющих технологиях.

Для реализации проектов традиционных транс-
портных систем мировому сообществу необходимы 
значительные вливания капиталов и не менее зна-
чительные затраты времени. Кроме того, многие 
транспортные сети могут быть расположены в экс-
тремальных условиях, что повлечет за собой увели-
чение эксплуатационных издержек, и общие затраты 
на эксплуатацию будут значительно превышать ин-
вестиционные затраты на строительство. Динамич-
ное развитие мировой экономики выдвигает транс-
портной отрасли требование по увеличению скорости 
перевозок, таким образом, модернизированные трас-
сы должны быть высокоскоростными для быстрого 
преодоления значительных расстояний, что также 
увеличивает стоимость строительных и эксплуатаци-
онных затрат. Сопоставление временных и стоимост-
ных затрат в совокупности подтверждает, что старые 
технологии больше неактуальны, а решение проблем 
транспортной отрасли возможно лишь на мировом 
уровне при использовании инновационных, прорыв-
ных транспортных технологий.

Наиболее актуальными на современном этапе раз-
вития транспортной отрасли являются интеллекту-
альные транспортные системы (ИТС, англ. Intelligent 
transportation system), которые представляют со-
бой единый комплекс автоматизированных систем, 
предназначенный для сбора, обработки и передачи 
информации о работе и состоянии транспортной ин-
фраструктуры, обмена информацией между ее поль-
зователями и соответствующими управляющими 
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структурами в режиме реального времени [6]. Вне-
дрение ИТС повышает эффективность и качество 
планирования (работы) управления транспортным 
комплексом за счет увеличения информированности 
участников дорожного движения. Однако, несмотря 
на то, что с 1980-х годов большинство стран Запад-
ной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и 
США целенаправленно и систематически продвигают 
ИТС в качестве базиса транспортной политики, среди 
них нет общепринятого понятия о сферах примене-
ния данной интеллектуальной системы. Так, в Реше-
нии № 1312/2013/EU Европейского Парламента от 
11 декабря 2013 года акцент ставится на применении 
ИТС в сфере автотранспорта, не исключая возмож-
ности взаимодействия с другими видами транспорта, 
[7] в то время как в ИТС стран Азиатского региона 
максимально задействованы все виды транспорта.

Таким образом, применение инновационных тех-
нологий в сфере повышения эффективности функци-
онирования мировой транспортной системы необхо-
димо базировать не на модернизации существующих 
объектов и менеджмента, а на абсолютно новой гло-
бальной системе транспортных коммуникаций, ко-
торой на сегодняшний момент может стать надзем-
ная и надводная эстакадная дорога с использованием 
струнных технологий Юницкого (STY).

Протяженность существующих мировых транс-
портных коммуникаций в общей сложности составляет 
35 миллионов километров, из них более 32 миллионов 
– автодороги, более 1,2 миллиона – железные дороги, 
около 1 миллиона километров – магистральные тру-
бопроводы; транспортные системы на основе струнных 
технологий отсутствуют, несмотря на то, что разрабо-
тано уже четвертое поколение такой системы.

Основу транспортной системы STY составляют спе-
циальные пустотелые рельсы, внутри корпуса кото-
рых натянуты струны (предварительно напряженные 
системы высокопрочных проволок), замоноличенные 
в прочную конструкцию специальным бетоном [8]. 
STY включает в себя инновационную рельсо-струн-
ную путевую структуру и специальный подвижной со-
став – одиночные самоходные рельсовые автомобили 
на стальных колесах (юнибусы). При этом струнная 
транспортная система представлена двумя принципи-
ально разными транспортными системами: двухрель-
совым и однорельсовым (моноSTY) STY.

Путевая структура двухрельсовой STY представ-
ляет собой два рельса-струны, натянутых с общим 
усилием 100-600 тонн между анкерными опорами, с 

расстояниями между ними 1-3 км и более, и опира-
ющихся на промежуточные опоры-стойки с образо-
ванием пролетов длиной 30-40 м и более. Подвиж-
ной состав – это одиночные самоходные рельсовые 
юнибусы, передвигающиеся сверху по рельсам-стру-
нам на стальных колесах со скоростью от 50 до  
500 км/час, в зависимости от допустимой скорости 
движения по построенной трассе. По топливной (энер-
гетической) эффективности двухрельсовый STY пре-
восходит в 1,5-2 раза железную дорогу и в 3-5 раз –  
автомобиль.

Путевая структура моноSTY представляет собой 
один рельс-струну, натянутый с усилием 50-200 тонн 
между анкерными опорами (в качестве анкерных 
опор могут быть использованы специально спроек-
тированные здания) без промежуточного опирания, 
либо с опиранием на промежуточные опоры, для мо-
но-юнибуса, передвигающегося со скоростью от 50 
до 150 км/час. По топливной (энергетической) эф-
фективности моноSTY не имеет себе равных среди 
известных и перспективных транспортных систем. 
Например, при скорости движения 100 км/час в го-
родском цикле, удельный расход энергии (топлива) 
составит: 0,6-0,8 кВтЧ часов электрической энергии 
на 100 пассажиро-километров, или 0,15-0,2 литра го-
рючего на 100 пассажиро-километров [8].

Специфика концептуальной новизны и эффектив-
ности струнных транспортных систем представлены 
в табл. 1.

Исходя из представленной в табл. 1 информации, 
можно сделать вывод о том, что STY по прочности, 
ровности, жесткости, долговечности и затратам то-
плива значительно превосходит традиционные на-
земные транспортные системы.

Кроме того, рельсо-струнная эстакада может быть 
спроектирована под любую расчетную подвижную 
нагрузку для широкого диапазона скоростей и для 
различных длин пролетов (от 10 метров до 3 кило-
метров). Имея низкую материалоемкость (на уровне 
расхода стали на железнодорожные рельсы), такая 
структура будет менее капиталоемкой по сравнению 
с традиционной эстакадой. Исключение насыпей, 
выемок, мостов, путеводов и водопропускных соору-
жений позволяют выстроить необходимую для STY 
инфраструктуру на пересеченной местности, в горах, 
в болотистой местности и в других сложных природ-
но-климатических условиях [8].

Струнные транспортные системы особо актуальны 
в контексте глобальной проблемы урбанизации вви-

Таблица 1
Специфика концептуальной новизны и эффективности STY [8]

Специфика новизны 
STY Описание

Конструктивная 
новизна STY

Оригинальная конструкция предварительно напряженной рельсо-струнной эстакады позволяет 
создать практически идеально ровный и жесткий рельсовый путь без применения обязательного 
для традиционных видов рельсового транспорта железнодорожного полотна со шпальной решеткой 
и щебеночной призмой (в наземном варианте) или жесткой несущей продольной балки или фермы, 
установленной на опоры (в эстакадном варианте прокладки традиционных рельсовых трасс).

Техническая новизна 
STY

Применение легких рельсовых автомобилей, не требующих сложных рессорных и амортизиру-
ющих устройств, а также значительные стабилизационные масс для гашения ударов от путевых 
неровностей. Легкие юнибусы СТЮ оснащены противосходной системой и будут устойчивы на 
рельсо-струнном пути даже при сверхвысоких для наземного транспорта скоростях движения.

Организационная 
новизна STY

Отказ от традиционной эшелонной организации движения рельсовых транспортных модулей по 
жесткому расписанию, в связи с тем, что при низкой потребной энерговооруженности легких 
юнибусов появляется реальная возможность сделать каждый модуль самоходным. При этом 
сохраняется и даже повышается провозная способность магистралей STY по сравнению с тра-
диционными видами транспорта, которые из-за своей громоздкости не способными с высокой 
частотой следовать друг за другом. Использование современных систем управления движением 
позволяет также отказаться от ручного управления юнибусами и полностью перейти на процесс 
транспортировки по принципу «горизонтального лифта». Скоростным же режимом движения, 
при соблюдении заложенных ходовых параметров и требований к обеспечению безопасности, 
управляет автоматизированный центральный пост транспортной системы STY.
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ду того, что скоростная транспортная сеть над город-
ской застройкой, с использованием в качестве эстакад 
специально построенных высотных зданий могла бы 
позволить решить существующие в мегаполисе транс-
портные проблемы. В то же время STY даст возмож-
ность рассредоточить мегаполисы в пространстве, ми-
нимизируя вред, наносимый окружающей среде.

Однако внедрение инновационной струнной систе-
мы, несмотря на значительные ее преимущества по 
сравнению с традиционными транспортными систе-
мами, сталкивается с рядом препятствий, а именно:

- размытые экономические стимулы. Доработка и 
внедрение STY требует начальных затрат, а при ус-
ловии длительного срока эксплуатации активов их 
окупаемость не будет быстрой;

- нежелание перемен. Радикальные и революци-
онные перемены, одной из которых станет STY, ведут 
к появлению как выигравших, так и проигравших; 
последние вполне резонно будут сопротивляться вне-
дрению STY;

- слабое институциональное взаимодействие. 
Как уже отмечалось выше, внедрение инноваций на 
транспорте является проблемой глобального харак-
тера, а ее решение разрабатывается на национальном 
или региональном уровнях;

- отсутствие правил и норм регулирования. От-
сутствие норм и правил регулирования функциони-
рования STY ведет к увеличению затрат. Разработ-
ка норм функционирования STY в разных странах 
должно быть согласовано, а основные принципы – 
унифицированы.

- недостаток квалифицированных субъектов STY. 
В транспортной отрасли наблюдается серьезный дефи-
цит квалифицированных специалистов, отсутствует не-
обходимая взаимосвязь между университетами и при-
менением знаний в государственном секторе и отрасли.

Преодоление этих барьеров – задача, требующая 
от субъектов мировой системы новых инициатив и 
форм сотрудничества. Реализация проекта STY акту-
альна не только с позиции развития стран мирового 
содружества, но и представляет собой основу укре-
пления межцивилизационных отношений.

Струнная транспортная система Юницкого состо-
ит из принципиально новой высокотехнологичной 
и низкозатратной путевой структуры, а также без-
опасного, экономичного и экологичного подвижного 
состава инфраструктуры второго уровня. При этом 
инновационные системы состоят из элементов, уже 
выпускаемых мировой промышленностью.

Выводы из проведенного исследования. Итак, 
мировая транспортная система объединяет страны, 
являясь материальной основой обеспечения между-
народных связей и интеграции стран в глобальное 
пространство. Динамичное развитие новых, форми-
рующих мировой порядок процессов стимулирует 
внедрение инновационных технологий в транспорт 
как в один из важнейших элементов жизнеобеспече-
ния мировой системы. Струнные технологии Юниц-
кого, имеющие мировую новизну и международную 
патентную защиту, проявляют свою практическую 
значимость не только в технологии, но и в отноше-
нии к управлению социальными и экономическими 
факторами, определяющими направления и темпы 
эволюции в мировой транспортной системе.
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ФІЛОСОФІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З ІНОЗЕМНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ  
В КОНТЕКСТІ ЇХ МЕНТАЛЬНОСТІ: ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ЗЕД

Стаття присвячена вивченню та аналізу проблем, що пов’язані з започаткуванням та веденням бізнесу з іноземними партне-
рами з врахуванням їх етнічних особливостей. Проведено дослідження впливу національного менталітету на етапі переговорів 
та результуючий ефект від їх здійснення в залежності від ділової поведінки іноземних контрагентів. Як результат дослідження, 
вироблено рекомендації фахівцям ЗЕД відносно співпраці з зарубіжними бізнес-партнерами в межах виконання своїх посадових 
обов’язків.
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МЕНТАЛЬНОСТИ: СОВЕТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЭД

Статья посвящена изучению и анализу проблем, связанных с началом и ведением бизнеса с иностранными партнерами 
с учетом их этнических особенностей. Проведено исследование влияния национального менталитета на этапе переговоров и 
результирующий эффект от их осуществления в зависимости от делового поведения иностранных контрагентов. Как результат 
исследования, выработаны рекомендации специалистам ВЭД относительно сотрудничества с зарубежными бизнес-партнерами 
в рамках выполнения своих должностных обязанностей.
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This article is devoted to the study and analysis of problems related to starting and running a business with foreign partners on account 
of their ethnic features. The influence of national mentality at the stage of negotiations and the resultant effect of their implementation 
based on business conduct foreign counterparties. As a result of a study made recommendations with respect to those skilled FEA 
cooperation with foreign business partners within the performance of their official duties.
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Постановка проблеми. В Україні значна кількість 
вигідних зовнішньоекономічних проектів залишила-
ся нереалізованою через помилки у виборі виду між-
народного бізнесу, недооцінку різноманітних форм 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в кра-
їні, нечіткий розподіл функціональних обов’язків 
між працівниками та ін. Однією з найсуттєвіших 
причин провалу цих проектів є відсутність у наших 
менеджерів знань та умінь про те, як встановлюва-
ти контакти, враховувати національні та психологіч-
ні особливості іноземних партнерів, дотримуватися 
ефективної тактики ведення переговорів, індивіду-
альної бесіди, презентації тощо [6, с. 135].

Взаємодія з іноземними бізнес-партнерами – це 
завжди зіткнення різних національних культур. Тра-
диції і звичаї ділового спілкування та ті цінності, що 
властиві партнерам, відбиваються на діловому спіл-
куванні та процесі його проведення, так само як і 
на результаті. Саме через неусвідомлення цього при 
контактах представників різних країн відбуваються 
непорозуміння, а іноді й конфлікти.

Менеджеру зовнішньоекономічної діяльності слід 
виходити з того, що на процес укладання будь-якої 
міжнародної угоди обов’язково вплинуть національ-
ні культури країни походження та країни призна-
чення товару [8, c. 41].

Таким чином, розвиток і вивчення ділових куль-
тур стане одним із ключових аспектів конкуренто-
спроможності в майбутньому. Менеджери, які вмі-
ють розуміти, цінувати й ефективно мотивувати 
колег, що належать до різних культур, стануть най-
ціннішим ресурсом у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню особливостей ментальностей та специфіки співп-
раці з іноземними бізнес-партнерами присвячені ро-

боти К. Бартлетт, Дж. Блека, М. Борга, С. Госхела, 
Х. Грегерсена, М. Менденхелла, Г. Перлмуттера, 
Г. Хедлунга та ін. Праці деяких російських та укра-
їнських вчених, зокрема А.С. Белорусова, О.А. Ки-
риченко, В.Є. Куриляк, С.П. Мясоєдова, С.Е. Пивова-
рова, О.І. Рогача, Л.М. Симонової, також присвячені 
аналізу національних бізнес-культур. Поряд з тим 
сучасні дослідники не приділяють значну увагу про-
блемам фахової підготовки майбутнього менеджера 
ЗЕД в аспекті, зокрема недостатньо опрацьованими 
є рекомендації фахівцям ЗЕД відносно співпраці з 
закордонними бізнес-партнерами в межах виконання 
своїх посадових обов’язків.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, що 
полягає в аналізі особливостей започаткування та 
ведення бізнесу з іноземними контрагентами з ура-
хуванням їз ментальних особливостей та надані ре-
комендації фахівцям ЗЕД відносно співпраці з ними.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зна-
ння ділового етикету – необхідна професійна якість, 
адже майже 70% «зірваних» ділових угод не були 
укладені тому, що вітчизняні бізнесмени не знають 
правил ділового спілкування і не володіють культу-
рою поведінки. Такі дані підтверджуються і світовим 
досвідом.

Так, ще у 1936 році Дейл Карнегі писав: «Успіхи 
тієї чи іншої людини у її фінансових справах на 15% 
залежать від її професійних знань і на 85% – від її 
вміння спілкуватися з людьми» [3, с. 102]. Знаючи 
це, японці витрачають сотні мільйонів доларів на рік 
на навчання хорошим манерам та консультації з пи-
тань етикету, культури поведінки.

Знання етикету, культура поведінки – це ключові 
умови для успішної роботи у будь-якій організації – 
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така думка провідних спеціалістів фірм. Етикет став 
диктувати норми поведінки на роботі, на вулиці, у гос-
тях, на ділових і дипломатичних прийомах, у театрі, у 
суспільному транспорті і т. д. Але крім загальних пра-
вил етикету існує також професійний етикет, який при-
званий забезпечити найвищу ефективність у виконанні 
професійних функцій. Учасники будь-якої взаємодії за-
вжди намагаються зберегти найбільш оптимальні фор-
ми цієї взаємодії і правила поведінки. Від новачка вони 
стануть вимагати неухильного дотримання відпрацьо-
ваних і перевірених правил ділового спілкування, тому 
що вони полегшують виконання професійних функцій 
та сприяють досягненню поставлених цілей.

У практиці ділових відносин завжди є певні стан-
дартні ситуації, для яких і виробляють форми і пра-
вила поведінки. Цей набір правил складає етикет ді-
лового спілкування.

Діловий етикет – результат тривалого добору пра-
вил форм найбільш доцільної поведінки, що сприяло 
успіху в ділових відносинах [9, с. 78]. Не завжди лег-
ко дається засвоєння цих правил, однак якщо бажає-
те встановити міцні ділові відносини із закордонними 
партнерами, то знання правил ділового етикету просто 
обов’язкове. Як і в давні часи, так і зараз ці прави-
ла допомагають зближенню економічних і фінансових 
інтересів торгових людей, бізнесменів. Прибуток був і 
залишається вище всіх розходжень національного ха-
рактеру, віросповідання, соціального стану, психоло-
гічних особливостей. Підпорядкування правилам гри 
визначальної сторони створює основу для успіху угоди.

Насамперед варто пам’ятати, що діловий етикет 
включає точне дотримання правил культури поведін-
ки, що передбачає в першу чергу глибоку повагу до 

людської індивідуальності. Соціальна роль, яку віді-
грає та чи інша людина, не повинна бути самодостат-
ньою, не повинна вона мати і гіпнотичний вплив на 
ділового партнера.

Розширення культурних контактів, запозичен-
ня культурних цінностей та міграція людей з одні-
єї культури в іншу суттєво впливають на культуру 
ділових стосунків. З одного боку, розвиток сфери 
освітньої комунікації приводить до того, що кита-
єць чи японець, отримавши освіту у Франції, сприй-
мають особливості французької поведінки [2, с. 56]. 
А з іншого, взаємопроникнення національних сти-
лів формує відповідні загальні традиції, нормативи в 
сфері ділової культури. Тому, розглядаючи питання 
особливостей ділових стосунків в різних країнах сві-
ту, недоцільно абсолютизувати вплив національних 
стилів на процес, наприклад, ведення переговорів.

Але, незважаючи на процеси глобалізації, питан-
ня вивчення і врахування в діловій сфері національ-
них особливостей залишається важливим аспектом 
етики ділових стосунків.

Відмінності культур можуть бути досить істотни-
ми і стосуватися мови, правил етикету, стереотипів 
поведінки, використання певних засобів спілкуван-
ня. Взаємодія з іноземними партнерами – це завжди 
зіткнення різних національних культур. Саме через 
неусвідомлення цього при контактах представників 
різних країн відбуваються непорозуміння, а іноді 
й конфлікти. На стадії реалізації контактів вияв-
ляються певні національні особливості, притаманні 
окремим народам. Ці особливості слід враховувати, 
готуючись до будь-яких переговорів з іноземцями, і 
відповідним чином коригувати свої дії [7, с. 91].

Таблиця 1
Американо-європейські національні стилі ділових стосунків іноземних контрагентів

на стадії переговорів про економічну співпрацю*

Загальна характеристика Манера переговорів Неформальні сторони пере-
говорів

Дистанція під 
час розмови

Американський стиль ділових стосунків

Прагнуть обговорити не тільки за-
гальні підходи, а й деталі, пов’язані 
з реалізацією домовленостей.
Типовими є мажорний настрій, 
відкритість, енергійність, друже-
любність, не дуже офіційна манера 
ведення переговорів.

Намагаючись провести перегово-
ри швидко, американці можуть 
заключати договори по телефону, 
підтверджуючи їх згодом теле-
тайпом або факсом.

На ділових зустрічах амери-
канці люблять говорити про 
сім’ю, хобі; теми політики 
та релігії краще не торкати-
ся. Розмовляють зазвичай 
голосно.

Велика

Французький стиль ділових стосунків

Приділяється значна увага попере-
днім домовленостям та попередньо-
му обговоренню проблем. Договори, 
підписані французами, завжди дуже 
точно сформульовані й не допуска-
ють можливості різних тлумачень.

Ведуть переговори досить жор-
стко, не маючи «запасної» пози-
ції. Не люблять, коли партнери 
змінюють свою позицію. В своїй 
аргументації орієнтуються на 
логічні доводи. Часто вибирають 
конфронтаційний стиль взаємин. 

Небажані розмови – релігія, 
політика, питання кар’єри, 
сімейний стан, прибутки, ви-
трати.

Коротка

Німецький стиль ділових стосунків

Німці вирізняються пунктуальніс-
тю, педантичністю, організованіс-
тю, скептичністю. При складанні 
угод намагаються передбачити 
великі штрафи при недотриманні 
гарантійного періоду на товар, що 
постачається.

Вони докладно виробляють свою 
позицію, поетапно обговорюють 
питання.

Обмінюватися подарунками 
у ділових колах не прийня-
то. Якщо вас запросили в 
ресторан, то свій рахунок 
доведеться оплачувати само-
стійно (хоча можуть бути 
винятки).

50 см

Англійський стиль ділових стосунків

Характерними для них є прагма-
тизм, емпіризм, але при цьому 
вони ставляться до розгляду питань 
досить гнучко. Вони вирізняються 
стриманістю, скрупульозністю, ді-
ловитістю, повагою до власності.

Англійці вміють терпеливо слу-
хати співбесідника, хоча це не 
означає згоди. І навпаки, не лю-
блять, коли багато говорять, вва-
жаючи це грубим нав’язуванням 
себе іншим. 

Дорогий подарунок розціню-
ється як хабар. В неофіцій-
них розмовах уникають тем 
про особисте життя, релігію, 
життя королівської родини, 
тем, пов’язаних з Північною 
Ірландією. 

50 см

* узагальнено на основі [6, c. 105-107]
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Проблема національного стилю ділових стосунків 
в нашій країні ще далеко не вивчена, при підготов-
ці менеджерів цьому приділяється недостатня увага. 
Все це суттєво позначається на ефективності співп-
раці вітчизняного бізнесу з іноземними партнерами.

У розвинених країнах Заходу і Сходу, що мають 
великий досвід ведення переговорів, склалися спе-
цифічні національні стилі. Як свідчить аналіз літе-
ратури, американський стиль ведення переговорів 
зазвичай відрізняють професіоналізм, енергійність. 
У той же час присутній надмірний натиск. Виявляю-
чи щиру зацікавленість у переговорах, вони задають 
багато питань. До переговорів готуються старанно, 
цінують час і пунктуальність. Підкреслено друже-
любні та відкриті, але водночас впевнені у своїх 
перевагах. У ділових угодах зазвичай прагнуть до 
одержання «швидких» грошей [2, с. 60]. Розглянемо 
деякі національні стилі ділових стосунків (табл. 1).

Не маючи належного досвіду проведення між-
народних переговорів, сторони, як правило, наївно 
переконані в прийнятності власного національного 
стилю поводження і дотримуються його, зовсім не 
з огляду на те, що культурний «базис» партнера зо-
всім інший.

Щоб уникнути проблем у ході переговорів, мож-
на скористатися методом, що дозволяє діагностува-
ти хід переговорів, пророкувати області можливих 
конфліктів і визначати стратегічні шляхи їхнього 
дозволу.

Стилі поводження партнерів на переговорах ви-
значаються в залежності від двох основних факторів:

– Що кожна зі сторін вважає кінцевим результа-
том.

– Як поводяться партнери в комунікаційному 
процесі обговорення питань [2, с. 62].

Стилі ведення переговорів можна умовно позна-

чити у виді спектра, уздовж якого розставляються 
різні точки – від тих, що базуються «на положенні», 
і до тих, що базуються «на інтересі».

Переговори з основою «на положенні» будуються 
на принципі «виграш – програш». Передбачається, 
що обидві сторони будуть переслідувати свої власні 
цілі і прагнути максимально збільшувати свої пере-
ваги. Основний наголос партнери роблять на якусь 
вимогу, її просування і захист. Будь-які поступки 
компенсуються тільки за рахунок одержання інших 
вигод. Для виправдання своєї вимоги використову-
ються будь-які об’єктивні дані. У процесі комуні-
кацій можуть використовуватися різні тактичні дії: 
тиск на суперника, затягування ходу переговорів, 
уникання порядку денного, раптовість пропозицій, 
передчасний відхід з переговорів, виведення парт-
нера з рівноваги тощо. Ці переговори тривають під 
гаслом: «одні переговори – один контракт». Хто мав 
стосунки з латиноамериканцями або близькосхідни-
ми бізнесменами, добре нас зрозуміють.

Водночас під час переговорів з основою «на інтере-
сі» створюється сприятлива атмосфера для співробіт-
ництва, обміну технічними нововведеннями і досяг-
неннями у своїй області, економічними результатами 
діяльності фірм, розглядається готовність негайної 
сплати необхідних платежів і т. п. Така атмосфера 
проведення переговорів сприяє відкритості і вільно-
му обміну інформацією між партнерами, орієнтує на 
повагу один до одного, взаємодопомогу, розуміння 
нестатків, труднощів і устремлінь кожної сторони. 
Це характерно для переговорів між японськими фір-
мами та рядом азіатських бізнес-партнерів (табл. 2).

Спілкування «із глибоким змістом» характе-
ризується відносно невеликим наголосом на слова, 
інформацію, ідеї, тобто на те, з приводу чого воно 
відбувається. Основний же наголос переноситься на 

Таблиця 2
Азіатські національні стилі ділових стосунків іноземних контрагентів

на стадії переговорів про економічну співпрацю*

Загальна характеристика Манера переговорів Неформальні сторони 
переговорів

Дистанція під 
час розмови

Китайський стиль ділових стосунків

Китайські бізнесмени зазвичай не 
відразу «відкривають карти», по-
ступки роблять під кінець перегово-
рів, після того як оцінять можли-
вості іншої сторони. Вміють уміло 
використовувати чужі помилки. 

В китайській делегації багато 
експертів з різних питань, тому 
її чисельність зазвичай виявля-
ється доволі значною.

Китайці надають велике 
значення неформальній бе-
сіді: розпитують про сім’ю, 
дітей, вік та уподобання. 
Подарунки прийнято дару-
вати організації, а не окре-
мій особі.

50 см

Японський стиль ділових стосунків

Уникнення обговорень і зіткнень по-
зицій під час офіційних переговорів. 
Зі слабким партнером вони можуть 
удаватися до тиску.

Впродовж переговорів не змі-
нюють свої позиції та тактику 
ведення переговорів. Японці 
йдуть на поступки, якщо по-
ступки робить й інша сторона.

Не рекомендується спілкува-
тися з японцями про релігію 
та філософію. З великою пе-
ресторогою вони ставляться 
до жінок-бізнесменів.
В Японії не використовуєть-
ся рукостискання, прямий 
погляд в очі. Важливим еле-
ментом є уклін.

Коротка

Арабський стиль ділових стосунків

Велике значення для представників 
арабського світу мають мусульман-
ські традиції.
Під час знайомства з представника-
ми арабських країн потрібно актив-
но висловлювати свою прихильність 
і гостинність.
Вони віддають перевагу попере-
днім детальним узгодженням всіх 
питань. 

Труднощі й конфлікти під час 
переговорів іноді виникають че-
рез звичку арабів торгуватися, 
а також тому, що вони побою-
ються, що їх можуть зневажати 
і ними хочуть керувати.
Вони не люблять поспіху, роз-
мови та переговори ведуться 
поважно та повільно.

При спілкуванні з арабськи-
ми партнерами неприпус-
тимо цікавитися здоров’ям 
дружини та дітей, це може 
їх образити.

20–40 см

* узагальнено на основі [6, c. 121-125]
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сам зміст спілкування, якому і надається надзви-
чайно важливе значення. Стиль такого спілкування 
об’єктивний, прямий і ясний, велике значення при-
діляється точності і дослівній інтерпретації.

На переговорах з «глибоким змістом» сторони ви-
користовують документи, письмові чорнові угоди, 
докладно визначають терміни. Цьому стилю спілку-
вання віддають перевагу партнери зі США, Швейца-
рії, Ісландії та ін. [1, с. 108].

Спілкування, що перебуває на іншому кінці спек-
тра, засноване на «глибокому контексті», припускає, 
що такі контекстуальні фактори, як взаємозв’язок, 
місце, час, установка і почуття мають першорядне 
значення. Ціль спілкування полягає в тому, щоб 
чуйно і точно «читати» свого партнера і візуально 
діагностувати його поведінку.

Партнери, що використовують цей стиль, частіше 
орієнтуються на те, що і як було сказано в бесіді. 
Стиль їхнього спілкування тонкий, особистий і част-
ково непрямий. При такому стилі партнери вико-
ристовують натяки, репліки двозначного характеру, 
завуальовані пропозиції, багато проблем вирішують 
інтуїтивним шляхом і дуже добре образно мислять. 
Цей стиль характерний для ділових людей Мексики, 
Іспанії, Єгипту, Філіппін і ін. країн [9, с. 52].

Партнери, культури яких дозволяють використо-
вувати кожний з перерахованих стилів, досить легко 
можуть розв’язувати проблеми в процесі комуніка-
цій. Розбіжності і конфлікти можуть, як правило, 
виникати між партнерами, стилі поводження яких 
відносяться до протилежних квадрантів кваліфіка-
ційної схеми.

Кожен менеджер, що веде переговори на міжна-
родному рівні з перетинанням культур, повинен не 
тільки розуміти ці проблеми, але і бути здатним по-
зитивно їх вирішити. Співробітництво з іноземними 
партнерами передбачає, насамперед, особисті кон-
такти, але може бути повноцінним лише за наявнос-
ті знання основних правил, етичних норм і традицій 
ділових стосунків, які грунтуються на дипломатич-
ному протоколі, а також на національно-культурних 
і етнічних відмінностях переговорного процесу.

В умовах загострення і напруженості переговорів 
з іноземним партнером поведінка ділової людини як 
у словесному, так і невербальному відношеннях час-
то зумовлюється лише інтуїцією – культурно зумов-
леними мотиваціями, закладеними в кожному з нас 
[4, c. 17]. Тому, не маючи належного досвіду прове-
дення міжнародних переговорів, сторони, як прави-
ло, впевнені в прийнятності власного національного 
стилю поведінки і дотримуються його, не враховую-
чи, що культурний «базис» партнера зовсім інший.

Щоб уникнути «міжкультурних» проблем під час 
переговорів, можна скористатися методом, який до-
зволяє передбачати хід переговорів, можливі кон-
флікти і визначити стратегічні шляхи їх вирішення. 
Стилі поведінки партнерів на переговорах за цим ме-
тодом визначаються залежно від двох основних фак-
торів:

– який кінцевий результат передбачає кожна сто-
рона;

– як поводять себе партнери при обговоренні пи-
тання [7, с. 53]. 

Стилі проведення переговорів залежно від при-
йнятої позиції класифікують на такі, що грунтують-
ся «на положенні», «на інтересі», «за змістом», «на 
контексті».

Переговори, що грунтуються «на положенні», 
будуються за принципом «виграш-програш», тобто 
чим більше домагається одна сторона, тим більше 

поступається інша. Передбачається, що обидві сто-
рони прагнутимуть до реалізації власної мети і на-
магатимуться максимально збільшити свої переваги. 
Основний наголос партнери роблять на певній вимозі 
та використовують різноманітні тактичні дії: тиск на 
партнера, драматичні прийоми, затягування перего-
ворів, неоголошений порядок денний, передчасний 
вихід з переговорів тощо. Саме такий тип перегово-
рів переважає на базарах Близького Сходу чи Латин-
ської Америки [5, с. 84].

Переговори, що ґрунтуються «на інтересі», явля-
ють собою зовсім інший підхід і передбачають до-
сягнення взаємовигідної угоди, яка матиме довго-
строковий характер. Контракт, який підписується 
на переговорах, гнучкий і здатний пристосуватися 
до можливих змін ринку. Прикладом проведення та-
ких переговорів є ділові стосунки між японськими 
фірмами.

Спілкування «за змістом» характеризується від-
носно незначним наголосом на словах, інформації, 
ідеях, тобто на зовнішньому боці. Основний наголос 
переноситься на зміст спілкування. Стиль такого спіл-
кування об’єктивний, прямий та зрозумілий, велике 
значення надається точності та дослівній інтерпрета-
ції. Такі переговори можна порівняти з добре сфоку-
сованою світлою плямою. Цьому стилю спілкування 
надають перевагу партнери зі Сполучених Штатів 
Америки та північно-європейських країн [1, с. 62].

Спілкування, яке базується на «глибокому контек-
сті», передбачає, що такі фактори, як взаємозв’язок, 
місце, час, установка, почуття мають першочергове 
значення. Партнери часто орієнтуються на те, що і 
як було сказано під час розмови. Стиль спілкуван-
ня тонкий, особистий і частково непрямий. Симво-
лом такого спілкування може бути широкий промінь 
прожектора.

Кожен, хто проводить переговори на міжнародно-
му рівні, повинен не тільки розуміти проблеми, котрі 
виникли при неспівпаданні стилів спілкування, а й 
бути здатним вирішити їх, тим самим створюючи пе-
редумови для належного розуміння іноземним парт-
нером свого стилю спілкування, а, отже, справжньо-
го взаєморозуміння.

Звичайно, існують інші методи вивчення партне-
рів – візуальна психодіагностика, соціоаналіз тощо, 
які слід використовувати. Наведена схема стилів 
спілкування з іноземними партнерами може суттєво 
допомогти в цьому.

Слід зауважити, що недостатня досвідченість 
українських бізнесменів призводить до того, що під 
час переговорів вони часто не готові до несподіва-
нок. Німці більше часу приділяють плануванню сво-
їх зустрічей, майже в кожного є приблизний план 
переговорів, що передбачає можливі відхилення та 
можливі наслідки і результати. Інтереси турецьких 
бізнесменів навіть після їхнього пояснення залиша-
ються незрозумілими, і, як наслідок, виникають су-
перечності. Вони не досить гнучкі, але це не озна-
чає, що турецька сторона не бажає зрозуміти іншу 
точку зору. Американці часто надзвичайно тверді в 
своїх позиціях, не беруть до уваги інтереси представ-
ників іншої держави, піклуючись лише про власні 
[5, с. 86].

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що національна 
специфіка, манера ділового спілкування різних країн 
залишаються важливими елементами міжнародного, 
або крос-культурного спілкування. Тому так важли-
во про них знати, навіть якщо ділові переговори й 
зустрічі відбуваються на території власної країни.
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Таким чином, професійна компетенція в сфе-
рі ділового стилю спілкування з врахуванням мен-
тальних особливостей бізнес-партнерів є важливим 
інтегральним компонентом структури професійної 
компетентності менеджерів ЗЕД, що дозволяє фахів-
цю найбільш ефективним чином здійснювати свою 
діяльність, а також сприяє саморозвитку та само-
вдосконаленню особистості. 
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Постановка проблеми. В останні два десятиліття 
глобальний економічний розвиток набув нових рис, 
що викликано зміною природи його джерела. В роз-
винених країнах та більшості країн, що розвивають-
ся, на зміну традиційним виробництвам під впливом 
прискореного розвитку технологій та всеохоплюючої 
глобалізації прийшла епоха сфери послуг та іннова-
цій, ознаменувавши перехід цивілізації до економіки 
знань. Успішність її становлення залежить від якості 
людського капіталу – його творчого й новаторського 
начала, а також від оточуючого середовища, визна-
чальними рисами якого мають бути інноваційна при-
йнятність, толерантність та висока якість соціальної 
інфраструктури. Результатом гармонійного синтезу 
вище переліченого є активний розвиток в ряді країн 
та регіонів четвертинного сектору економіки – куль-
турних та креативних індустрій, який стає рушієм со-
ціо-економічного розвитку в цілому. Підтвердженням 
тому виступають зростаюча кількість зайнятих, збере-
ження позитивної динаміки зовнішньої торгівлі кре-
ативною продукціє навіть в умовах фінансової кризи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підви-
щення інтересу до досліджень становлення та розви-
тку культурних та креативних індустрій прослідкову-
ється з кінця минулого століття такими зарубіжними 
науковцями й експертами, як Р. Флоріда, Ч. Лендрі, 

Дж. Хоукінс та ін., які заклали основи теорії кре-
ативної економіки. Вагомий внесок у пропагування 
важливого значення та засобів й механізмів розвитку 
культурних і креативних індустрій на міжнародній 
арені здійснює ЮНЕСКО та UNCTAD (Конференція 
ООН з торгівлі та розвитку). У вітчизняному науко-
вому середовищі також відмічається певна зацікав-
леність теоретико-методологічними особливостями 
даної проблематики. Поле досліджень українських 
науковців досить широке: від загальних положень 
(І. Вахович, О. Чуль) до особливостей окремих під-
ходів теорії креативної економіки (І. Радіонова), від 
моделей розвитку креативної економіки на макрорів-
ні (А. Осаул) до просторових аспектів на рівні міста 
(В. Чала). Проте для прискорення розвитку сектору 
креативних індустрій в Україні потрібно зважати на 
глобальні тенденції та відповідність їм національних 
особливостей.

Постановка завдання. З огляду на зазначене, ме-
тою нашого дослідження є узагальнення міжнарод-
них і вітчизняних тенденцій розвитку креативної 
економіки та оцінка її значення для національної 
економіки.

Виклад основного матеріалу. Вперше офіційне 
визнання існування та значимості креативних інду-
стрій як окремого сектору економіки було здійснено 
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Міністерством культури, медіа та спорту Велико-
британії у 1998 р. До їх числа було віднесено ре-
кламу; архітектуру; ринок мистецтва та антикваріа-
ту; ремесла; дизайн; моду; кіно; музику; виконавче 
мистецтво; галузь розваг та відпочинку; видавничу 
справу; створення програмного забезпечення; теле-
бачення й радіомовлення. У наступне десятиліття 
було розроблено окремі моделі класифікації куль-
турних та/або креативних індустрій, проте най-
більш затребуваною сьогодні є модель, розроблена 
UNCTAD, в якій виділяють чотири групи та дев’ять 
підгруп креативних індустрій:

І. Культурна спадщина: традиційна культура (ре-
месла, фестивалі тощо); культурні пам’ятки (музеї, 
бібліотеки, місця розкопок тощо).

ІІ. Мистецтво: образотворче мистецтво (скульпту-
ра, фотографія тощо); виконавче мистецтво (вокал, 
драматичне мистецтво тощо).

ІІІ. Медіа: публікації та видавництво; аудіовізу-
альні твори (фільми, телебачення, радіомовлення); 
нові медіа (цифровий контент, відеоігри тощо).

IV. Функціональний креатив: дизайн (архітек-
тура, іграшки, ювелірні вироби); креативні послуги 
(реклама, цифрові й культурні послуги).

У 2008 році ООН було опубліковано перший гло-
бальний звіт про стан розвитку креативної економіки, 
яку було представлено як ефективну модель приско-
рення соціо-економічного розвитку в світі. В розви-
нених країнах визнавали значимість креативних ін-
дустрій для економіки й проголошували одним із 
пріоритетів розвитку. Зокрема, 2009 р. був визнаний 
в ЄС як Європейський рік креативності та інновацій, 
що закріпило пріоритет розвитку креативних інду-
стрій в економіці. Піднесення креативної економіки 
відбувалося на тлі глобальної фінансової кризи, яка 
поставила перед світовою спільнотою нові виклики, 
пов’язані з пошуком новітніх шляхів розвитку світо-
вої економіки. Креативна економіка на противагу тра-
диційній експлуатації обмежених природних ресурсів 
пропонує задіяння практично безмежного ресурсу – 
знань та креативного таланту, що закладений у люд-
ському розумі. Креативне мислення, притаманне кре-
ативним індустріям, стає найважливішим джерелом 
новітніх і креативних ідей та нестандартних рішень, 
що приводить до відродження або ребрендингу міст, 
регіонів й країн, створення нових товарів та послуг, 
пропагування ідей екологічного та сталого розвитку, 
підвищення глобальної комунікативності, розвитку 
окремих громад. Поряд з індивідуальними особли-
востями людини для розвитку креативної економіки 
надзвичайно важливим є здатність формування соці-
альних знань та соціальних мереж, що розглядаєть-
ся як ключовий фактор підвищення конкурентоспро-
можності економіки. Руйнуючи існуючі упередження 
щодо необхідності високого рівня добробуту та пла-
тоспроможного споживчого ринку, креативність все 
глибше проникає у життя людей, а креативні інду-
стрії стають важливим сектором національних еко-
номік [1, с. 115-117]. За останні півтора десятиліття 
розвиток креативного сектора економіки у світі набув 
виражених рис та сталих тенденцій.

Глобальний розвиток креативних індустрій має 
дещо вищі темпи зростання, ніж в цілому економіки, 
що стало наслідком підвищення їх значення для на-
ціональних економік: внесок креативних індустрій в 
глобальну економіку оцінюється у 7% ВВП при май-
же 9-відсотковому щорічному прирості [2]. В країнах 
ЄС частка креативного сектора в економіці у 2003-
2012 рр. виросла на 1,3 в.п. – з 1,9% до 3,2% [3]. 
При цьому в таких країнах, як Швеція, Фінляндія, 

Нідерланди, Великобританія роль креативного сек-
тора перевищує середнє значення по ЄС майже в 2 
рази. В США креативні індустрії формують понад 3% 
ВВП, показуючи незначне падіння в ретроспективі, 
що пов’язують з рецесією, яка затягнулася після фі-
нансової кризи [4]. Активний розвиток креативного 
сектора стає неодмінною особливістю не лише розви-
нених країн, а й тих, що розвивають. Зокрема, в Ки-
таї цей сектор протягом останнього десятиліття пока-
зує щорічне 25-відсоткове зростання, внаслідок чого 
внесок креативних індустрій у ВВП країни виріс до 
3% [5]. Схожа динаміка розвитку креативного секто-
ра відмічається й серед інших країн, що розвивають-
ся (перш за все Аргентині, Бразилії, Індії, Уругваї та 
ін.). Це дає підстави для обґрунтованих висновків про 
можливість розгляду креативного сектора як важли-
вого фактора майбутнього глобального розвитку.

Окрім зростаючої економічної функції розвиток 
креативних індустрій забезпечує підвищення соціаль-
ного добробуту через залучення все більшої кількості 
робочої сили. Серед європейських країн рівень зайня-
тості в креативному секторі варіюється від 3% у Поль-
щі, Болгарії та Румунії до 5% у Норвегії, Швейцарії й 
Великобританії та до 7% у Швеції. Разом з тим най-
вищий рівень зростання зайнятості в креативних ін-
дустріях характерний переважно для невеликих еко-
номік: у 2003-2009 рр. цей показник складав на Кіпрі 
26%, у Словаччині 26%, Естонії 11%, Латвії 10% [6, 
с. 18-19]. В країнах, що розвиваються, ринок зайня-
тих в креативному секторі також динамічно зростає й 
оцінюється в середньому у 5-7%, причому в окремих 
з них (Таїланд, Філіпіни тощо) перевищує 10%. Варто 
зауважити, що креативний сектор висуває високі ви-
моги до якості трудових ресурсів. Оскільки креатив-
ні індустрії діють у площині тісної взаємозалежності 
між підприємництвом та креативністю, надзвичайно 
актуальною є проблема пошуку кадрів із збалансова-
ним набором характеристик, які мають відповідати 
потребам мобільного менеджменту, необхідності за-
лучення фінансових ресурсів та інформаційно-кому-
нікаційної діяльності. Крім того, динамізм розвитку 
галузі потребує прискореного оновлення старих та 
освоєння нових знань та навичок, а також здібностей 
щодо прогнозування майбутніх тенденцій.

Для сектору креативних індустрій характерним є 
одночасна робота різних за організаційно-правовими 
формами та масштабами фірм. Навіть у секторах, де 
домінують великі міжнародні компанії, участь мі-
кро-, малих та середніх фірм не применшує їх зна-
чення у розвитку галузі. Так, наприклад, в Австрії у 
сфері креативних індустрій функціонує понад 38 тис. 
підприємств, 63% з яких – індивідуальні (засновник –  
єдиний працівник), що вдвічі вище, ніж в цілому в 
економіці. Крім того, більше 25% креативних під-
приємств мають 2-4 найманих працівника й лише 
5% фірм – понад 10 зайнятих.

Специфіка виробничої та організаційної діяль-
ності креативних індустрій вимагає використання 
великої кількості жіночої праці, що створює широ-
кі можливості для підтримання політики гендерної 
рівності. Число зайнятих жінок в усіх секторах кре-
ативних індустрій, окрім «нові медіа», перевищує 
середнє значення в економіці. Більше того, частка 
самозайнятих жінок в креативних індустріях в де-
кілька разів перевищує аналогічний показник в ці-
лому в економіці: наприклад, в Німеччині ці показ-
ники становлять 44% (в креативному секторі) та 7% 
(в цілому в економіці) відповідно [7, с. 6].

Розвиток креативних індустрій має чітко вираже-
ний урбанізаційний характер. Великі мегаполіси та 
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міста внаслідок вищої частки креативного класу при-
тягують капітал для розвитку креативних індустрій, 
підтвердженням чому є двох-трьох-кратне переви-
щення рівня креативної зайнятості в мегаполісах по 
відношенню до загальнонаціональних показників: 
наприклад, зайнятість у креативних індустріях в 
Берліні складає 8%, тоді як в цілому в Німеччині 
лише 3%; для Нью-Йорка та США ці показники ста-
новлять відповідно 8,1% та 2,2%; для Відня та Ав-
стрії – 14% та 4% [8, с. 92-93]. Незважаючи на це, 
ми розділяємо й підтримуємо думку про те, що для 
сільських територій нова модель розвитку економіки 
на основі креативних індустрій може бути прийнят-
ною з огляду на наявний потенціал та перспективи 
синтезу традиційних та новітніх (креативних) форм 
й видів діяльності [1, с. 119-121].

Глобальна фінансова криза спричинила 12-відсо-
тковий спад рівня світової торгівлі у 2008 р., при 
цьому обсяги торгівлі креативною продукцією та по-
слугами продовжували зростати, показуючи щорічне 
14-відсоткове зростання (в тому числі 11,5% – то-
варів, 17% – послуг). У результаті за десять років 
(2002-2011 рр.) обсяги міжнародної торгівлі креа-
тивною продукцією подвоїлись. Це підтверджує зна-
чний запас міцності та високий потенціал розвитку 
даного сектору економіки. Незважаючи на те, що 
розвинені країни формують основну частину світо-
вого експорту креативної продукції, країни, що роз-
виваються, показують значно вищі темпи приросту: 
у 2002-2008 рр. їх обсяги подвоїлись і становили у 
2008 р. понад 176 млрд. дол. (при цьому третина екс-
порту спрямовувалася до країн, що розвиваються), 
що складало 43% світової торгівлі даною продукці-
єю. Це свідчить про зростання значення розвитку 
креативної економіки в країнах, що розвивають-
ся, та активну експансію їх продукції на світовий 
ринок, особливо окремих видів. Зокрема, найвищі 
темпи зростання у 2002-2008 рр. були зафіксовані 
у групі «нові медіа» (18 в.п.), «ремесла» (11 в. п.), в 
результаті чого частка цих країн у світовому експор-
ті у 2008 р. становила 52% та 64% відповідно (також 
вагому частку ці країни займають в групі «дизайн»). 
У решті класифікаційних груп частка країн, що роз-
виваються, коливається в межах 10-24%.

Доступна статистична інформація не дозволяє в 
повній мірі оцінити розвиток креативних індустрій 
в Україні за виключенням зовнішньоторговельної 
складової, представленої у базі даних UNCTAD, де 
представлено інформацію про стан торгівлі в розрі-

зі виділених видів креативної продукції та послуг. 
Класифікація видів креативних товарів UNCTAD 
включає сім груп: «ремесла» (килими, пряжа, пле-
тені вироби тощо); «дизайн» (предмети для інтер’єру 
й екстер’єру, ювелірні вироби, іграшки та ін.); «ау-
діовізуальні твори» (кінопродукція); «нові медіа» 
(мультимедійні записи, відеоігри); «виконавче мис-
тецтво» (музичні записи й диски); «видавництво» 
(книги, преса тощо); «образотворче мистецтво» (жи-
вопис, фотографія, скульптура та ін.).

У цілому аналіз показників стану зовнішньої тор-
гівлі креативною продукцією свідчить про позитивні 
тенденції розвитку (табл. 1). По-перше, динаміка по-
казників стану зовнішньої торгівлі креативною про-
дукцією має вищі темпи розвитку, ніж в цілому по 
економіці: 18,8% та 0,5% зростання за п’ять років від-
повідно. По-друге, темпи зростання експорту креатив-
ної продукції перевищують аналогічний показник ім-
порту у 6 разів: якщо протягом 2008-2012 рр. експорт 
виріс на 42,7%, то імпорт – лише на 7,1%. Відповід-
но, це позитивно позначилося на стані торговельного 
балансу креативною продукцією, який скоротився за 
аналізований період більше, ніж на чверть (при цьо-
му сальдо торговельного балансу країни скоротилося 
лише на 13,3%), забезпечивши 6% скорочення загаль-
ного зовнішньоторговельного сальдо України.

Разом з тим окремі негативні особливості стану 
зовнішньої торгівлі креативною продукцією були 
виявлені в процесі її галузевого аналізу (табл. 2). 
Можна констатувати, що структура імпорту кре-
ативної продукції України достатньо подібна до 
світового аналогу й польського, зокрема. Проте 
структура експорту креативної продукції має дещо 
асиметричну форму в бік переважання однієї гру-
пи креативної продукції – «дизайну» (понад ¾ за-
гального обсягу), що включає товари для оздоблен-
ня інтер’єру, вироби зі скла, дорогоцінні вироби та 
ін. Такі структурні перекоси є наслідком нерозвине-
ності передусім виробництва аудіовізуальних това-
рів (головним чином, кіноіндустрії), які у світовому 
експорті складають майже 7%, а в Польщі – понад 
10%. В останній цього вдалося досягти завдяки ви-
важеній й систематичній політиці підтримки й про-
сування продукції кіноіндустрії на зовнішні ринки 
(зокрема, й України, в якій достатньо широко пред-
ставлена польська продукція). Іншою групою низь-
ко розвиненого креативного експорту для України 
є продукція «нових медіа індустрій» (відеоігри, ау-
діозаписи), що обумовлено принаймні двома клю-

Таблиця 1
Значення креативної продукції у зовнішній торгівлі України

Показники
Роки Зміна показника,

2012 до 2008, %2008 2012

1. Зовнішньоторговельний оборот, млн. дол. США 152489,7 153171,0 100,5

2. Зовнішньоторговельний оборот креативною продукцією, 
млн. дол. США 1674,8 1989,5 118,8

3. Сукупний експорт, млн. дол. США 66954,4 68532,0 102,4

4. Експорт креативної продукції, млн. дол. США 551,6 787,0 142,7

5. Частка експорту креативної продукції в сукупному експорті, % 0,82 1,15 139,4

6. Сукупний імпорт, млн. дол. США 85535,3 84639,0 99,0

7. Імпорт креативної продукції, млн. дол. США 1123,2 1202,5 107,1

8. Частка імпорту креативної продукції в сукупному імпорті, % 1,31 1,42 108,2

9. Сальдо торговельного балансу країни, +/- млн. дол. США -18580,9 -16107,0 86,7

10. Сальдо торговельного балансу креативної продукції, +/- 
млн. дол. США -571,6 -415,5 72,7

Джерело: розраховано за даними UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/
ReportFolders/reportFolders.aspx
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човими причинами: вітчизняний інтелектуальний 
потенціал використовується переважно іноземними 
ІТ-компаніями, в тому числі за межами України; 
проблеми у сфері дотримання прав інтелектуальної 
власності (зокрема, в мережі Інтернет). Крім згада-
них сфер нерозвиненими статтями вітчизняного екс-
порту креативної продукції є також товари виконав-
чого (музичні записи, CD тощо) та образотворчого 
(живопис, скульптура, фотографія тощо) мистецтв. 
Проте на підтримку останнього можна відмітити, 
що навіть у більш розвиненій Польщі склалася по-
дібна ситуація у експорті даної продукції. Серед по-
зитивного у структурі вітчизняного експорту кре-
ативної продукції треба відмітити досить високу 
частку товарів групи «ремесла», в якій лідирують 
за обсягами експорт килимів, пряжі та товарів для 
святкування (весільні та ін.). Українська Буковина 
відома далеко за межами України завдяки налаго-
дженому виробництву весільних суконь та супутніх 
товарів, а окремі села Чернівецької області (Волока, 
Грушівка) стали спеціалізованими центрами з ба-
гаторічною історією, більшість мешканців яких за-
йняті саме в цій індустрії.

Проведений аналіз географічної структури зо-
внішньої торгівлі креативною продукцією дав змо-
гу зробити наступні висновки (рис. 1). По-перше, 
диверсифікована географія імпорту креативної про-
дукції з переважанням країн, що розвиваються, та 
розвинених країн свідчить про високий ступінь ін-
теграції України у глобальну економічну систему та 
відповідність потреб внутрішнього ринку світовим 
тенденціям. По-друге, оскільки географія експор-
ту креативної продукції є менш диверсифікованою 
й спрямовується в основному (87,1% від загального 
обсягу) до країн з перехідною економікою, це може 
свідчити про низькоконкурентність вітчизняної га-
лузі креативних індустрій або нерозвиненість марке-
тингової політики на зовнішніх ринках.

0 20 40 60 80 100

Експорт

Імпорт Країни, що розвиваються

Країни з перехідною 
економікою
Розвинені країни

 

Рис. 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі 
креативною продукцією України, 2012 р., %

Джерело: побудовано за даними UNCTAD [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/
ReportFolders/reportFolders.aspx

Особливість розвитку вітчизняного креативного 
сектору полягає в тому, що поряд з комерційними 
товарами та послугами реалізується велика кількість 
творчих ідей, що мають на меті не створення прибут-
ку, а задоволення передусім духовних цінностей лю-
дини, формування особливої атмосфери [9, с. 9-10]. 
Відсутність належного сприятливого середовища в 
Україні стало наслідком асиметричного розвитку 
креативних індустрій. Можливості отримання висо-
ких прибутків стали рушійним фактором прискоре-
ного розвитку теле- й радіоіндустрій. Крім того, в 
останні роки більш активно розвивається сфера ди-
зайну, що спричинено підвищенням попиту з боку 
медіа-індустрій та креативного оздоблення інтер’єрів 
та екстер’єрів у галузі будівництва (переважно з 
боку приватного сектору). Решта секторів креатив-
них індустрій «…існують у нестійкому положенні» 
[9, с. 11]. Такий стан справ в креативному секторі 
економіки України певною мірою обумовлений низ-
кою об’єктивних причин, в тому числі: низький по-
пит в цілому в Україні та суттєва його диференціація 
за регіонами, відсутність якісного кадрового забез-
печення, прогалини у сфері захисту авторських прав 
й, нарешті, відсутність виваженої політики розвитку 
креативних індустрій [9, с. 12].

Висновки. Креативність – неподібність, автентич-
ність й специфічність, тому кожен товар, кожен ри-
нок, кожна країна має свій власний потенціал, а осо-
бливість підходів, прийнятих рішень та механізмів 
реалізації забезпечує їм певну автентичність, а отже 
й попит на креативні товари й послуги.

Попит на креативні товари та послуги навіть в пері-
од глибокої рецесії не зазнав суттєвих змін – люди по-
требують певного задоволення своїх культурних та твор-
чих потреб, але при цьому відчутно змінюються форми 
та джерела їх задоволення, що вимагає й від самих кре-
ативних галузей високої мобільності й адаптивності.

Глобальний ринок креативних індустрій розви-
вається досить стрімко та мобільно, що вимагає від 
окремих країн та виробників високих адаптаційних 
здібностей, щоб відповідати світовим тенденціям. 
Україна має значний потенціал розвитку креативно-
го сектору економіки й, в тому числі, нарощування 
експортного потенціалу. Для подолання структурних 
перекосів в галузі креативних індустрій необхідно 
сприяти виявленню креативного потенціалу та спри-
яти реалізації започаткованих новацій. При цьому 
індивідуальна та колективна ініціатива має бути під-
тримана виваженою системною політикою.

Здійснювана політика щодо розвитку креативної 
економіки має ґрунтуватися на усвідомленні її між-
дисциплінарної природи – економічної, культурної, 
соціальної, технологічної та екологічної складових. 
Вона має бути спрямована на забезпечення узгодже-

Таблиця 2
Порівняння галузевої структури експорту й імпорту креативної продукції за регіонами, 2012 р., %

Креативні індустрії
Експорт Імпорт

Весь світ Польща Україна Весь світ Польща Україна

Ремесла 7,2 4,4 6,1 6,4 10,7 10,7

Аудіовізуальні твори 6,8 10,1 0,5 6,9 7,9 6,1

Дизайн 60,1 63,2 75,8 59,1 53,9 64,5

Нові медіа 8,6 6,3 0,8 10,6 16,4 3,1

Виконавче мистецтво 1,1 0,3 0,1 1,2 1,0 0,8

Видавництво 8,1 13,7 15,2 8,8 8,2 12,1

Образотворче мистецтво 8,1 1,9 1,5 6,9 1,8 2,5

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано за даними UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/
ReportFolders/reportFolders.aspx
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них дій владних інституцій, інститутів та механіз-
мів, спрямованих на підтримку розвитку креативних 
та пов’язаних з ними галузей економіки.

Подальші наукові дослідження у цьому напрямку 
будуть спрямовані на виявлення особливостей та мож-
ливостей розвитку креативної економіки в сільській 
місцевості, а також розробку механізмів сприяння.
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НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У статті розглянуто проблеми наддержавного регулювання кардинальних змін, що відбуваються в геоекономічному просторі. 
Розкрито необхідність та значення міжнародних організацій у процесах управління геоекономічними трансформаціями. Доведе-
но визначальний вплив на регулювання геоекономічних змін на наднаціональному рівні таких організацій, як-от: Світовий банк, 
Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі та організації системи ООН. Обґрунтовано, що міжнародні організації 
арабського та азіатського регіонів не здійснюють суттєвого впливу на ці процеси.

Ключові слова: геоекономічні трансформації, міжнародні організації, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Органі-
зація Об’єднаних Націй, Світова організація торгівлі.

Кибальник Л.А. НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В статье рассмотрены проблемы надгосударственного регулирования кардинальных изменений, происходящих в 

геоэкономическом пространстве. Раскрыты необходимость и значение международных организаций в процессах управления 
геоэкономическими трансформациями. Доказано определяющее влияние на регулирование геоэкономических изменений на 
наднациональном уровне таких организаций, как: Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая ор-
ганизация и организации системы ООН. Обосновано, что международные организации арабского и азиатского регионов не 
оказывают существенного влияния на эти процессы.

Ключевые слова: геоэкономические трансформации, международные организации, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация.

Kibalnyk L.O. SUPRANATIONAL LEVEL OF REGULATION OF GEO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS
The problems of supranational regulation of fundamental changes taking place in the geo-economic space are considered in the 

article. The necessity and importance of international organizations in the management of geo-economic transformations are found. 
The decisive influence of the organizations, such as the World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization and the 
United Nations System, on the regulation of geo-economic changes on the supranational level is determined. It is substantiated that 
international organizations of the Arab and Asian regions have no significant effect on these processes.

Keywords: geo-economic transformations, international organizations, International Monetary Fund, World Bank, United Nations 
Organization, World Trade Organization.

Постановка проблеми. У новітній геоекономічній 
структурі світу прийшов період перманентної неста-
більності, викликаної прагненням держав, що прого-
лошують системні переваги постіндустріального роз-
витку, сформувати нову парадигму світового ладу, 
який би відрізнявся яскраво вираженим домінуван-
ням окремої групи розвинених країн над усіма інши-
ми державами. Водночас відбувається загострення 
глобальних проблем сучасності. Найгостріше перед 
економічною спільнотою постають проблеми детер-

мінант формування глобальної системи впливу на 
трансформаційні процеси в міжнародному економіч-
ному просторі, що передбачають подолання нерівності 
в соціально-політичному розвитку між «аграрними» 
і «постіндустріальними» країнами, розв’язання енер-
гетичної і продовольчої кризи, оздоровлення еколо-
гічної ситуації на планеті, оптимізації демографічної 
ситуації в світі, поліпшення характеру взаємовідно-
син людини з природою, збереження і дбайливого ви-
користання природних ресурсів. В умовах зростання 
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взаємозалежності між державами в сучасному світі 
спостерігається активізація геоекономічної діяльності 
суб’єктів міжнародного життя, зокрема, загострюєть-
ся боротьба між окремими країнами за володіння при-
родними ресурсами, досягнення вищого рівня життя 
для своїх громадян за допомогою формування різних 
міжнародних інституційних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам вивчення різних аспектів геоекономіки присвя-
чено праці таких вчених, як-от: В. Будкін, В. Дерга-
чев, К. Жан, М. Згуровський, Е. Кочетов, Е. Лутвак, 
О. Неклесса, Ю. Пахомов, П. Савона, А. Філіпен-
ко, Ю. Яковець та ін. Ці дослідження, насамперед, 
стосуються визначення суті, структури та основних 
методологічних підходів аналізу такого системного 
утворення, як геоекономіка. Проблемами трансфор-
мації суспільства загалом, економічних трансформа-
цій і трансформацій економічних систем займалися 
В. Базилевич, О. Білорус, В. Бодров, А. Гальчин-
ський, В. Геєць, Дж. Корнаі, П. Леоненко, І. Лу-
кінов, В. Лук’яненко, Ю. Павленко, Ю. Пахомов, 
К. Поланьї, В. Полтерович, О. Уільямсон і т. д. Вод-
ночас у сучасній економічній літературі проблеми 
регулювання геоекономічних трансформацій на гло-
бальному рівні досліджені недостатньо.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає у визна-
ченні наднаціональних механізмів регулювання гео-
економічних трансформацій через аналіз діяльності 
міжнародних економічних організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтер-
націоналізація господарського життя, зростання вза-
ємозалежності між країнами, а також виникнення 
глобальних проблем об’єктивно зумовлюють необ-
хідність активного свідомого регулювання світового 
господарства у геоекономічній площині. Особливо го-
стро це питання постало після другої світової війни. 
Післявоєнні десятиліття принципово змінили харак-

тер світової економіки. Вона вступила в новий пері-
од свого розвитку. Національні економіки поступово 
втрачали можливість саморозвитку, тому і почали 
активно включатися в єдиний економічний організм 
з універсальною системою регулювання. На нашу 
думку, новітніми суб’єктами глобальної системи 
впливу на трансформаційні процеси в міжнародному 
геоекономічному просторі є країни-донори і країни-
партнери, міжнародні міжурядові організації і між-
народні неурядові організації, національні неурядові 
організації, які співпрацюють між собою як на дво-
сторонній основі, так і в багатосторонніх форматах. 

Ґрунтуючись на вищеокреслених тезах і зв’язках 
новітніх трансформаційних процесів у геоекономіч-
ному просторі, зауважимо, що на сьогодні ціліс-
ної системи регулювання глобальної економіки не 
сформовано. Натомість існують численні процеси і 
їх учасники, котрі співпрацюють між собою в гео-
метрії, що постійно змінюється, за різними аспек-
тами геоекономічної взаємодії. На особливу увагу, 
з нашої точки зору, заслуговують міжнародні між-
урядові організації та інтеграційні об’єднання. Саме 
міжнародні організації відповідно до своєї місії, є 
механізмами, через які, з одного боку, забезпечуєть-
ся координація співпраці, а з іншого – здійснюється 
трансформація геоекономічного простору.

Досліджуючи детермінанти глобальних геоеконо-
мічних трансформацій, слід підкреслити, що якіс-
ний стрибок у розвитку міжнародних економічних 
організацій відбувся в 40-х рр. ХХ ст. Після Другої 
світової війни були створені і почали функціонувати 
найбільші організації: Міжнародний валютний фонд, 
Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Гене-
ральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), організації 
системи ООН. Виникнення великої кількості міжна-
родних організацій було пов’язане з наслідками Дру-
гої світової війни, коли людство зрозуміло, що всі 
найгостріші та найсерйозніші питання воно повинно 

Таблиця 1
Характеристика базисних міжнародних інститутів у світовій економіці*

Міжнародні інститути Рік заснування Типи членів Кількість членів

Арабський валютний фонд 1976 Держава 34

Асоціація держав Південно-Східної Азії 1965 Держава 87

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій 1954 Компанії 56

Всесвітня митна організація 1948 Держава 34

Всесвітня організація інтелектуальної власності 1988 Держава 56

Всесвітня торгова організація 1956 Держава 25

Всесвітня туристична організація 1975 Держава 114

Економічна і Соціальна рада ООН 1965 Держава 121

Євразійський банк розвитку 1973 Держава 99

Європейська економічна комісія ООН 1974 Держава 87

Європейський центральний банк 1973 Держава 65

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі 1966 Держава 97

Міжнародна асоціація розвитку 1998 Держава 99

Міжнародна асоціація розвитку 1976 Держава 104

Міжнародна асоціація свопів і деривативів 1979 Компанії 54

Міжнародна торгова палата 1982 Компанії 64

Міжнародний автотранспортний союз 1995 Компанії 75

Міжнародний валютний фонд 1945 Держава 86

Міжнародний газовий союз 1986 Держава 34

Міжнародний союз залізниць 1934 Держава 31

Організація ООН з промислового розвитку 1978 Держава 123

Продовольча і сільськогосподарська організація 1967 Держава 107

Світовий банк 1954 Держава 154

*Складено автором за даними джерела [1]
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вирішувати мирно й злагоджено. Після війни харак-
тер і діяльність міжнародних організацій докорінно 
змінилися. Довоєнна Ліга Націй була надто слабким 
і неавторитетним органом. Їй на заміну було створе-
но ООН – потужний орган, що має фактичний статус 
наднаціональної організації.

Численні структурні підрозділи ООН зумовили 
струнку взаємно проникаючу і взаємодоповнюючу 
систему, що охоплює як міждержавні універсальні, 
так і міжрегіональні та регіональні організації. Су-
часну структуру базисних міжнародних інститутів у 
світовій економіці відображено у таблиці 1.

Після Другої світової війни істотно зміцнився 
економічний стан США (вони лідирували за всіма 
економічними показниками) та зріс їхній політич-
ний авторитет у світі. Це відобразилось на характе-
рі діяльності міжнародних економічних організацій. 
США посіли провідне місце в МВФ та МБРР. При 
голосуванні принципових питань ця країна могла 
контролювати ухвалення рішень через велику кіль-
кість голосів відносно інших країн. Лідерські позиції 
США характеризувалися також і тим, що долар був 
проголошений водночас із золотом основою світової 
валютної системи. Усе це сприяло зростанню еконо-
мічної і політичної могутності США в західному сві-
ті, давало їм можливість впливати на своїх конку-
рентів і тримати їх під контролем.

Нова хвиля розвитку міжнародних економічних 
організацій припала на 60-70 роки ХХ ст. У цей 
період відбувся крах колоніальної системи та утво-
рилося декілька десятків незалежних держав. Зі 
створенням нових незалежних держав у світовому 
господарстві виникла безліч складних проблем, зо-
крема, зовнішня заборгованість, дискримінація у 
зовнішній торгівлі, голод тощо. У 70-ті роки краї-
ни, що розвиваються, котрі входили до Групи 77, 
виступили з концепцією нового міжнародного еко-
номічного порядку (НМЭП). Суть концепції поляга-
ла в тому, що ці країни вимагали встановити більш 
справедливі умови взаємодії у зовнішній торгівлі, ва-
лютно-фінансовій сфері, сфері руху капіталу та робо-
чої сили, котрі передбачали певні переваги і пільги в 
міжнародних економічних відносинах для країн, що 
розвиваються. Вони вимагали від світової спільноти 
підтвердити суверенітет відносно природних ресурсів 
і територій; ліквідувати «ножиці цін» на сировину і 
промислову продукцію; списати зовнішні борги; при-
скорити промисловий розвиток; ліквідовувати голод, 
злидні, відсталість шляхом обов’язкових перераху-
вань до 1% ВНП промислово розвинених країн на 
користь тих, що розвиваються, тощо.

Щоб вирішувати поставлені завдання, необхідно 
було змінити систему міждержавного регулювання 
світової економіки, створити нові організації, що 
слугували інструментами геоекономічних трансфор-
мацій. Зокрема, у 1966 р. з метою сприяння і при-
скорення індустріалізації країн, що розвиваються, і 
координації діяльності ООН у цій сфері, було створе-
но ЮНІДО – Організацію об’єднаних націй з промис-
лового розвитку. У цей період також була створена 
Комісія ООН з транснаціональних корпорацій (КТК) 
і інші організації. У деяких вже наявних міжнарод-
них організаціях, зокрема, ГАТТ, сталися певні змі-
ни принципів, орієнтирів, положень, що стосуються 
торгівлі з країнами, що розвиваються, на користь ін-
тересів цих держав. 

Зауважимо, що в останні десятиліття XX ст., 
окрім традиційних проблем світового господарства 
(нерівномірності темпів зростання країн, зовнішньої 
заборгованості), надзвичайно загострилися нові: ва-

лютно-фінансова та енергетична кризи, екологічні 
проблеми, проблеми створення й освоєння новітніх 
технологій. Насичена конфліктами, глобальними за-
грозами світова економіка не в змозі вирішити окрес-
лені проблеми без органічної взаємодії усіх країн.

Міждержавне регулювання, таким чином, пере-
творилося на необхідну, невід’ємну складову частину 
світової економіки. Сьогодні економічні відносини 
між країнами фактично розглядаються як багатосто-
ронні. Держави активніше долучаються до процесів 
регулювання міжнародних економічних відносин. Це 
регулювання відбувається в різних формах, на різ-
них рівнях: на рівні урядових і законодавчих орга-
нів окремих країн, у формі інтеграційних об’єднань, 
у вигляді двосторонніх, багатосторонніх договорів, 
угод різних держав. 

На нашу думку, міжнародні економічні організа-
ції, котрі мають можливість впливати на регулюван-
ня кардинальних змін в геоекономічному просторі, 
доцільно розділити на три великі групи: міждержав-
ні об’єднання, створені під егідою країн «Тріади», 
міждержавні об’єднання країн Євразійського регіону 
та організації, що діють в Арабському регіоні. Це дає 
підстави виявити внесок кожної з них у наднаціо-
нальне регулювання геоекономічних трансформацій.

Перша група міжнародних організацій об’єднує 
економічно розвинені країни світу – більшість дер-
жав Європейського Союзу, а також США, Австра-
лію, Корею, Японію та інші. Вплив на геоекономічні 
трансформації цієї категорії країн забезпечується на-
ступними міжнародними організаціями.

По-перше, це організація об’єднаних націй (ООН) 
– міжнародна організація, створена для підтримки і 
зміцнення міжнародного миру та безпеки, розвитку 
співробітництва між державами. Хоча ця організа-
ція налічує аж 193 держави-учасники, але рішення 
щодо стратегічних аспектів діяльності розробляють 
США. Про лідерські позиції країн «Тріади» в рамках 
ООН свідчить розмір внесків у регулярний бюджет 
цієї організації. Так, у 2013 р. частка США станови-
ла 22% від загального обсягу внесків країн-членів, 
далі слідували Японія (10,8%), Німеччина (7,1%), 
Франція (5,6%) та Великобританія (5,2%) [2].

Ця ситуація пояснюється тим, що в системі регу-
лювання економічної співпраці ООН країни «Тріади» 
підтримують вигідні для економік цих країн вісім 
основних організаційних програм, як-от: програма 
розвитку ООН (ПРООН), організація Об’єднаних На-
цій з промислового розвитку (ЮНІДО), міжнародна 
організація з атомної енергії (МАГАТЕ), продовольча 
та сільськогосподарська організація (ФАО) тощо. 

Наступною міжнародною організацією, що дик-
тує умови поведінки всім країнам світу в сфері між-
народної торгівлі, а найбільші вигоди від діяльності 
якої отримують саме країни Уругвайського раунду, є 
Світова організація торгівлі [3; 4]. Аналіз основних 
складників економічного впливу СОТ на ефектив-
ність національних продовольчих політик засвідчує, 
що серед країн першої групи – засновників СОТ – 
найбільші показники розвитку мають Аргентина, 
Бразилія та країни ЄС. Найнижчий показник розви-
тку в США, що дорівнює 1,002 [4]. Хоча абсолютні 
показники виробництва продукції сільського госпо-
дарства у США є одними з найкращих у світі, але 
динаміка відносних показників засвідчує, що розви-
ток аграрного сектора в цій країні призупинився. За-
уважимо, що вплив Світової організації торгівлі на 
розвиток аграрної політики за категоріями статусу 
щодо СОТ, доволі нерівномірний. Так, країни, що 
приєднались до цієї організації після уругвайсько-
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го раунду, мають не такі вигідні умови, як країни 
«Тріади» (рисунок 1). Водночас Світова організація 
торгівлі на сьогодні має виключний вплив на наці-
ональні економіки та суттєво впливає на структуру 
міжнародної торгівлі і, як наслідок, на геоекономіч-
ні процеси. Вище зазначене дає змогу стверджувати, 
що саме країнам «Тріади» відводиться вирішальна 
роль у цьому аспекті регулювання.

Наступною категорією міжнародних організацій, 
що мають виключний вплив на світові геоекономіч-
ні процеси, є Група Світового банку, або Всесвітній 
банк (СБ). Це міжнародна кредитно-фінансова струк-
тура, основною функцією якої є надання кредитів 
державам-членам. До її складу входять: Міжнарод-
ний банк реконструкції та розвитку (МБРР); Міжна-
родна асоціація розвитку (МАР); Міжнародна фінан-
сова корпорація (МФК); Багатостороннє агентство 
гарантування інвестицій (БАГІ); Міжнародний центр 
з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС).
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Рис. 1. Вплив світової організації торгівлі  
на розвиток аграрної політики за категоріями 

статусу стосовно СОТ*
*Складено автором за джерелами [5-7]

Зауважимо, що перші три організації відіграють 
роль банків розвитку, дві останні покликані стиму-
лювати приплив іноземних інвестицій у країни з 
ринками, що розвиваються. Діяльність цих структур 
спрямовується єдиною стратегією водночас кожна 
з них виконує свої специфічні функції. Формально 
Світовий банк має статус спеціалізованої установи 
ООН, але фактично функціонує як незалежна між-
народна організація. Щодо впливу Світового банку 
на геоекономічні трансформації, слід зазначити, що 
членами та одержувачами кредитів МБРР можуть 
бути тільки країни, що вступили в МВФ.

Це пояснюється тим, що держави – члени Гру-
пи Світового банку мають проводити свою фінансо-
ву та економічну політику, керуючись статутними 
та іншими вимогами МВФ. Членами інших організа-
цій, що належать до Групи Світового банку, можуть 
бути лише держави – члени МБРР. Таким чином, на 
нашу думку, Світовий банк утворює з МВФ єдиний 
інститут управління розвитком світової економіки і 
світових фінансів. Членами Групи Світового банку, 
а фактично об’єктами управління, є практично всі 
країни світу. Як і в МВФ, розміри паїв держав-чле-
нів не однакові. На рисунку 2 зображено 15 держав –  
членів МБРР, що мають найбільші частки акцій цієї 
організації.

Зауважимо, що кількість голосів певної країни в 
керівних органах МБРР залежить від розміру паю. 
Дані рисунка 3 засвідчують, що, як і в МВФ, най-
більша частка голосів у цій організації належить 
США, а «Групі семи» – вирішальна більшість го-

лосів. Згідно зі статутом, для прийняття найбільш 
принципових, стратегічних рішень потрібно отрима-
ти не менше 85% голосів акціонерів Світового банку. 
Це дає можливість США блокувати прийняття тих 
рішень, які їх не влаштовують.
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Рис. 2. Частки акцій країн – учасниць міжнародних 
фінансових організацій Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку і Світового банку*

*Складено автором за джерелами [8; 9]

МБРР є основним позичальником на світових 
ринках капіталу та найбільшим позичальником-не-
резидентом у всіх країнах, де продаються його цін-
ні папери. Таким чином, він відіграє важливу роль 
посередника в міжнародному перерозподілі позико-
вого капіталу. Спочатку основна мета МБРР поля-
гала в тому, щоб, мобілізуючи приватний капітал, 
сприяти відновленню господарства в країнах, що по-
страждали від Другої світової війни. Свою діяльність 
банк координував з програмою «плану Маршалла». 
Тоді МБРР фактично не виходив за рамки проектно-
го фінансування. У 80-х рр. був переглянутий один 
з основоположних принципів його кредитної полі-
тики – принцип надання позичок майже винятко-
во під конкретні об’єкти, і запроваджено практику 
надання кредитів для структурної адаптації. Таким 
чином, фактично банк переорієнтовується на управ-
ління економічними реформами та геоекономічним 
плануванням у країнах-реципієнтах.

Щодо Світового банку, то він узгоджує власну по-
літику та вимоги з МВФ. Координація діяльності Сві-
тового банку, Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку і Міжнародного валютного фонду є очевид-
ною. Тобто прослідковується вплив на геоекономічні 
трансформації з боку країн-донорів кредитних ресур-
сів через їх політику щодо країн-реципієнтів. Харак-
теристика параметрів залучення кредитних ресурсів 
Світового банку за секторами та суб’єктами кредиту-
вання засвідчує, що отримання прибутку не є осно-
вним мотивом у діяльності Світового банку [10; 11].

Зауважимо, що країни СНД також опинилися в 
фокусі політики цього банку. Україна стала членом 
цієї організації менше 15 років тому, але на сьогод-
ні також є позичальником його ресурсів. Доцільно 
звернути увагу, що серед десяти країн, на які Світо-
вий банк витратив найбільші ресурси за всю історію 
власного існування, жодна країна не продемонстру-
вала підвищення макроекономічних показників. Це 
засвідчує те, що розроблені Світовим банком програ-
ми, рекомендації та проекти не завжди мали пози-
тивний ефект. Так, зокрема, реалізовані в країнах 
СНД проекти були найбільш масштабними і витрат-
ними. У період структурної перебудови на кошти 
Світового банку в ряді країн пострадянського регі-
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ону були проведені приватизація, земельна і сіль-
ськогосподарська реформи, модернізація податкової 
системи, структурна перебудова вугледобувної га-
лузі. Значні суми Світовий банк надавав для підго-
товки управлінських і фінансових кадрів, розвитку 
фондового ринку, реформи електроенергетики. Існує 
думка, що ці наслідки заздалегідь програмувалися 
Світовим банком та іншими фінансовими організа-
ціями. Кількісні параметри позиціювання Світового 
банку в найбільших країнах-реципієнтах кредитних 
ресурсів зображено на рисунку 3.
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 *Складено автором за джерелом [12]

Серед чинних проектів Світового банку у вище-
зазначених країнах – реформа охорони здоров’я, су-
дової системи, ЖКГ. На кошти Світового банку та-
кож здійснюється боротьба з корупцією. Як свідчать 
дані рисунка 3, в багатьох країнах третього світу 
кошти, що виділяються на проекти, не забезпечили 
очікуваного ефекту.

Слід підкреслити, що вимоги Всесвітнього банку 
в багатьох випадках руйнівно діють на національні 
економіки та призводять до зростання смертності, 
корупції, злочинності тощо. Зокрема, в таких кра-
їнах, як-от: Аргентина, Сирія, Росія, Україна дина-
міка макроекономічних показників не засвідчує по-
зитивного впливу кредитної діяльності міжнародних 
фінансових структур. Так, за період 1980-2003 рр. 
кредити і гранти від цієї організації отримали  
105 держав. Незалежні аналітичні оцінки результатів 
діяльності Світового банку засвідчують, що в 39 кра-
їнах валовий внутрішній продукт зменшився, у 17 –  
зростання ВВП було мінімальним (від 0 до 1%), а в 
33 – помірним (1-4%). Тільки 12 країн, що отримали 
допомогу, змогли істотно збільшити темпи економіч-
ного розвитку. Ще більш гнітюча ситуація склалася 
у країнах Африки. У цьому регіоні кошти від Світо-
вого банку отримали 48 держав, але лише 3 з них  
змогли успішно розвиватися економічно, а в 23 краї-
нах було відзначено економічний спад [13-17].

Наступна група міжнародних організацій – це 
об’єднання, створені під егідою країн Євразійського 
регіону. Загалом міжнародні організації, що створе-
ні та контролюються Азіатськими країнами, нечис-
ленні. Однією з провідних міжнародних організацій 
цього регіону є Азіатський банк розвитку, що засно-
ваний з метою стимулювання зростання економіки в 
Азії і на Далекому Сході через прямі позики та тех-
нічне сприяння.

Претендувати на позикові кошти від АБР можуть 
як уряди країн-учасниць, так і юридичні особи. Се-
редня сума одного кредиту становить 15 млн дола-
рів, більш великі кредити (до 50 млн доларів) банк 
надає рідко. Пріоритетні сфери вкладень – транспорт 

і зв’язок, промисловість, енергетика, сільське гос-
подарство, фінансовий сектор. Кредити видаються 
з двох фондів: звичайного та спеціального. Іншими 
інструментами АБР в наданні допомоги своїм краї-
нам-членам, окрім кредитів, є технічне сприяння, 
гарантії та купівля акцій. У 2006 р. банк прийняв 
рішення ввести «азіатську валютну одиницю» АКЮ, 
яка буде відображати котирування акцій грошових 
одиниць 13 країн регіону, і, можливо, перетвориться 
згодом в азіатський аналог євро. Кошти банку фор-
муються за рахунок внесків країн-членів (7% від 
статутного капіталу Банку, що становить близько 
55 млрд дол.), запозичень на міжнародному ринку 
облігацій і доходу від кредитування. В рамках кре-
дитів, наданих АБР, є відомі проекти, як-от: Транс-
афганський нафтопровід, Проект екстреної допомоги 
під час землетрусу і цунамі в Індонезії, Регіональна 
програма використання річки Меконг та Стратегічне 
партнерство приватного сектора для боротьби з бід-
ністю в Філіппінах [18]. Водночас, на нашу думку, 
аналізована міжнародна організація, не здійснює 
суттєвого впливу на глобальні геоекономічні транс-
формації через її локальний характер.

Динаміка макроекономічних показників та ста-
тистичні дані щодо фінансування країн азіатського 
регіону засвідчують, що попри сприяння суттєвому 
розвитку сфери зовнішньої торгівлі, діяльність цих 
міжнародних організацій не має значного внеску в 
глобальні геоекономічні процеси.

Наступна група – це об’єднання, створені під егі-
дою країн Арабського регіону. Останній, за умов не-
суттєвого впливу на геоекономічні трансформації, 
має потужну міжнародну організаційну систему ко-
ординації. Так, провідною організацією, що має бага-
тосторонні функції, є Організація ісламського співро-
бітництва (OIC). Вона – найбільш впливова офіційна 
урядова мусульманська міжнародна організація. На 
сьогодні вона об’єднує 57 країн з населенням близь-
ко 1,5 млрд осіб. Зауважимо, що ісламський світ, як 
і країни Євразійського регіону, засвідчує високі по-
казники в міжнародній торгівлі. Водночас діяльність 
вищезазначеної міжнародної організації торкається, 
насамперед, вирішення внутрішніх проблем та не 
втручається в глобальні геоекономічні процеси.

Висновки з проведеного дослідження. На початку 
ХХІ ст. система міжнародних відносин стає все більш 
складною, динамічною, і менш передбачуваною. 
З одного боку, зростання взаємозалежності країн  
відкриває широкі можливості для економічного зрос-
тання, а з іншого боку, спричиняє загострення кон-
фліктів та виникнення загроз світовій економічній 
стабільності. 

Сьогодні на глобальному рівні геоекономічні 
трансформації координуються міжнародними еко-
номічними організаціями. Визначальний вплив на 
регулювання геоекономічних трансформацій, а іно-
ді і на їх виникнення, здійснюють такі організації, 
як-от: Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, 
Світова організація торгівлі, організації системи 
ООН. Ці організації сьогодні перетворилися на ін-
струмент зовнішньої політики країн «Тріади». Вони 
є ключовими інститутами глобалізації, які визнача-
ють напрямок геоекономічних трансформацій у сві-
товому господарстві. Так, БМР, МВФ, СОТ і Світо-
вий банк мають загальну спрямованість своїх дій на 
реалізацію неоліберальної моделі розвитку світової 
економіки. Як наслідок, ці міжнародні фінансово-
економічні організації виконують роль не стільки 
регуляторів, скільки акторів проведення ідеї моно-
полярної світової конфігурації. Водночас міжнародні 
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організації арабського та азіатського регіонів не здій-
снюють суттєвого впливу на геоекономічні трансфор-
мації та їх регулювання на глобальному рівні.

Зауважимо, що становлення глобальної економі-
ки та зростання взаємозалежності відбуваються на 
тлі фрагментації світу. Вона проявляється в тому, 
що при розширенні простору технологічно передових 
країн з високим рівнем життя, розриви соціально-
го, економічного, технологічного розвитку регіонів 
планети постійно поглиблюються, що свідчить про 
неспроможність аналізованих міжнародних організа-
цій вирішувати економічні проблеми сучасності. Як 
наслідок, особливо актуальною проблемою подаль-
шого дослідження, в цьому контексті, може бути 
розробка всеохоплюючої стратегії переходу до стало-
го розвитку людства, яка б ґрунтувалася на прин-
ципах неподільності і транспарентності міжнародних 
економних відносин, а також посилення ролі регі-
ональних інтеграційних угруповань в регулюванні 
геоекономічних трансформацій.
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Постановка проблеми. Сценарій довгострокового 
розвитку вітчизняної економіки передбачає зростан-
ня її конкурентоспроможності як в традиційних, так 
і в нових наукомістких секторах, прорив у підвищенні 
якості людського капіталу та динаміки продуктивності 
праці, у випереджаючому розвитку високотехнологіч-
них виробництв та перетворення інноваційних факто-
рів у основне джерело економічного зростання. Вирі-
шення цих завдань потребує створення системи чіткої 
взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти на основі 
використання ефективних інструментів інноваційно-
го розвитку, серед яких важливу роль має відігравати 
кластерний підхід.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Бага-
то вчених зацікавлені темою кластерів та кластерних 
підходів. Зокрема, М. Портер [1] першим ввів поняття 
«кластер». Такими вченими, як Едилерська А.А. [4] та 
Колошин А., Разгуляєв К., Тимофєєв Ю., Русинов В. 
[5] проведено детальний аналіз зарубіжного досві-
ду підвищення галузевої конкурентоспроможності на 
основі розвитку кластерів.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, основною метою 
якого є підвищенні конкурентоспроможності націо-
нальної економіки на основі реалізацій кластерних 
стратегій. На даному етапі розвитку застосування 
кластерної моделі організації бізнесу в якості адек-
ватного інструменту модернізації економіки не має 
альтернатив. Взаємообумовленість та взаємозв’язки 
між процесами кластеризації, посилення конкурен-
тоспроможності та прискорення інноваційної діяль-
ності – це новий економічний феномен, який дозво-
ляє протистояти натиску глобальної конкуренції та 
належним чином відповідати вимогам національного 
та регіонального розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кластер-
ний підхід – це нова управлінська технологія, що до-
зволяє підвищити конкурентоспроможність як окремо-
го регіону чи галузі, так і держави в цілому.

В економічній літературі поняття «кластер» було 
введено Майклом Портером (1990 р.), згідно з яким 

кластер – це сконцентровані за географічною ознакою 
групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих 
постачальників, постачальників послуг, фірм у від-
повідних галузях, а також пов’язані з їх діяльністю 
організації (наприклад, університети, агентства з стан-
дартизації, а також торгівельні об’єднання) у певних об-
ластях, що конкурують, але разом з тим співпрацюють 
[1]. Таким чином, у кластер входять взаємопов’язані 
між собою компанії і організації, які межують між со-
бою за географічною ознакою та організовують свою 
діяльність у певній сфері.

Світова практика свідчить, що в останні два деся-
тиліття процес формування кластерів проходив досить 
активно. В цілому, за оцінкою експертів, до теперіш-
нього часу кластеризацією охоплено близько 50% еко-
номік провідних країн світу: Великобританія – 168 
кластерів, Німеччина – 32, Данія – 34, Італія – 206, 
Індія – 106, Нідерланди – 20, США – 380, Франція – 
96, Фінляндія – 9.

В США у рамках кластерів функціонує більше по-
ловини підприємств, а частка ВВП, що в них виро-
бляється, перевищила 60%. У ЄС налічується більше  
2 тис. кластерів, в яких зайнято 38% робочої сили [1].

Повністю охоплені кластеризацією датська, фін-
ська, норвезька та шведська промисловість. Так, Фін-
ляндія, чия економічна політика базується на класте-
ризації, протягом 2000-х років займає провідні місця у 
світових рейтингах конкурентоспроможності. За раху-
нок кластерів, які відрізняються високою продуктив-
ністю, ця країна, маючи всього 0,5% світових лісових 
ресурсів, забезпечує 10% світового експорту продукції 
дерево переробки та 25% – паперу. На телекомуніка-
ційному ринку вона забезпечує 30% світового експорту 
обладнання стільникового зв’язку та 40% – мобільних 
телефонів [2, р. 24].

На промислові кластери Італії припадає 43% чи-
сельності зайнятих у галузі та більше 30% об’єму 
національного експорту. Успішно функціонують 
кластерні структури у Німеччині (хімія, машинобу-
дування), у Франції (виробництво продуктів харчу-
вання, косметики).
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Активно йде процес формування кластерів у Пів-

денно-Східній Азії та Китаї, зокрема, у Сінгапурі  
(в області нафтохімії), в Японії (автомобілебудуван-
ня) та інших країнах. У Китаї сьогодні існує більше  
60 особливих зон-кластерів рівнем продажів на суму 
приблизно 200 млрд. дол. на рік.

Підвищення конкурентоспроможності шляхом 
кластерних ініціатив стає базовим елементом страте-
гій розвитку більшості країн. Аналіз більш ніж 500 
кластерних ініціатив, реалізованих за останні 15 років 
у 20 країнах, свідчить, що висока конкурентоспромож-
ність цих країн заснована на сильних позиціях окре-
мих кластерів. Так, конкурентоспроможність Швеції у 
целюлозно-паперовому секторі поширюється на науко-
містке обладнання з деревообробки та виробництва па-
перу, конвеєрні лінії та деякі суміжні галузі-спожива-
чі (наприклад, виробництво промислової та споживчої 
упаковки). У Данії розроблено специфічні інноваційні 
технології для агробізнесу та харчової промисловості. 
Німецькі машинобудівні та автомобілебудівні галузі 
мають переваги від наявності в Німеччині високо роз-
винутого виробництва компонентів для цих галузей.

В міру розвитку кластерного підходу суть клас-
терних об’єднань змінювалася і збагачувалася. Так, 
в огляді Європейською економічною комісією ООН 
2008 р. «Підвищення інноваційного рівня фірм: вибір 
політики та практичних інструментів» в якості осно-
вних характеристик кластерів виділені наступні:

– географічна концентрація (близько розташованих 
фірм приваблює можливість економити на швидкій ви-
робничій взаємодії, обміні соціальним капіталом і про-
цесах навчання);

– спеціалізація (кластери концентруються навколо 
певної сфери діяльності, до котрої всі учасники або ав-
тори мають відношення);

– велика кількість економічних агентів (діяльність 
кластерів охоплює не тільки фірми, що до них вхо-
дять, але й громадські організації, академії, фінансові 
посередники, інститути, які сприяють кооперації);

– конкуренція та співпраця (як основні види 
взаємозв’язку між фірмами – членами кластеру);

– досягнення необхідної «критичної маси» у розмі-
рі кластеру (для отримання ефектів внутрішньої дина-
міки та розвитку);

– життєздатність кластерів (розраховані на довго-
строкову перспективу);

– залученість у інноваційний процес (фірми і під-
приємства, що входять у склад кластерів, зазвичай 
включені у процеси технологічних продуктових, рин-
кових або організаційних інновацій) [3].

У минулому десятиріччі більшість кластерів спе-
ціалізувалися на виробництві споживчих товарів та 
створювалися з метою підвищення конкурентоспро-
можності окремих регіонів та територій. Далі почали 
з’являтися промислові кластери нового покоління, які 
займаються інформатикою, дизайном, екологією, ло-
гістикою, виробництвом біомедичних препаратів. Інно-
ваційна орієнтованість кластерів поступово зростала, 
та сьогодні вона є найважливішою характеристикою, 
що визначає конкурентоспроможність кластерних 
утворень. Останні формуються там, де очікується «про-
ривне» просування в області техніки та технології ви-
робництва і подальшого виходу на нові «ринкові ніши» 
(табл. 1) [4, с. 160].

Дійсно, як свідчить світова практика найбільш 
успішних економічних систем, високу конкуренто-
спроможність та стабільне економічне зростання за-
безпечують перш за все фактори, які активізують 
розповсюдження нових технологій. Враховуючи, що 
сучасні конкурентні переваги майже повністю зумов-

Таблиця 1
Головні галузеві напрямки кластеризації

економіки деяких країн

Галузеві напрямки Країна

Електронні технології 
та зв’язок, інформатика Швейцарія, Фінляндія

Біотехнології та біоресурси
Нідерланди, 
Франція, Німеччина, 
Великобританія, Норвегія

Фармацевтика та косметика Данія, Швеція, Франція, 
Італія, Німеччина

Агропромисловість 
та харчова промисловість

Фінляндія, Бельгія, 
Франція, Італія, 
Нідерланди

Нафтогазовий комплекс та 
хімія

Швейцарія, Німеччина, 
Бельгія

Машинобудування, 
електроніка

Нідерланди, Італія, 
Німеччина, Норвегія, 
Ірландія, Швейцарія

Охорона здоров’я Швеція, Данія, Швейцарія, 
Нідерланди

Комунікації та транспорт
Нідерланди, Норвегія, 
Ірландія, Данія, Фінляндія, 
Бельгія

Енергетика Норвегія, Фінляндія

Будівництво Фінляндія, Бельгія, 
Нідерланди

Легка промисловість Швейцарія, Австрія, Італія, 
Швеція, Данія, Фінляндія

лені перевагами у технологіях виробництва, управ-
ління, організації просування товарів, успішний роз-
виток конкурентоспроможності економічної системи 
можливий за умови комплексного використання тео-
рій кластерного механізму та сучасних концепцій ін-
новаційного розвитку. У зв’язку з цим багато країн –  
як економічно розвинутих, так і ті, що тільки почина-
ють формувати ринкову економіку – все активніше ви-
користовують кластерний підхід у підтримці найбільш 
перспективних напрямків та форм підприємницької ді-
яльності, у формуванні та регулюванні національних 
інноваційних систем.

Вважається, що кластери мають більшу здатність 
до нововведень внаслідок наступних причин:

– фірми – учасники кластера здатні більш адекват-
но та швидко реагувати на потреби покупців;

– учасникам кластеру полегшується доступ до но-
вих технологій, які використовуються у різних на-
прямках господарської діяльності;

– у інноваційний процес включаються постачальни-
ки та споживачі, а також підприємства інших галузей;

– в результаті міжфірмової кооперації зменшують-
ся витрати на НДДКР;

– фірми у кластері знаходяться під інтенсивним 
конкурентним тиском, який посилюється постійним 
порівнянням власної господарської діяльності з робо-
тою аналогічних компаній [5].

На відміну від традиційних промислових кластерів, 
інноваційні кластери представляють собою систему 
тісних взаємозв’язків не тільки між фірмами, їх по-
стачальниками та клієнтами, але й інститутами знань, 
серед яких великі дослідні центри та університети, бу-
дучи генератором нових знань та інновацій, забезпечу-
ють високий рівень регіону. З’являється можливість 
координації зусиль та фінансових засобів для створен-
ня нового продукту та технологій та виходу з ними на 
ринок. В рамках кластеру стає можливим побудова за-
мкнутого технологічного ланцюга – від створення про-
дукту до його виробництва та виходу на ринок.

Треба відзначити ще одну відмінність інновацій-
них кластерів від традиційних промислових, яке 
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відзначається створенням у їх рамках переважно 
продукції, орієнтованої на експорт, тобто внутріш-
ньокластерні конкурентні переваги значні у міжна-
родному масштабі.

Безперечно, перевагою для посилення інноваційної 
компоненти у кластерах є особливість їх функціонуван-
ня: перехід від жорсткого управління, що притаманно 
холдингам та іншим подібним структурам до гнучких 
мережевих структур, які здатні підвищити активність 
агентів-інноваторів (авторів інноваційних ідей), адап-
тивність агентів-імітаторів (які реалізують інноваційні 
ідеї) та реактивність агентів-фісілітаторів (які забезпе-
чують фінансовими та іншими ресурсами цей процес) 
[6, с. 10]. Така гнучка мережева структура забезпечує 
ефективну трансформацію винаходів у інновації, а ін-
новацій у конкурентні переваги.

Родоначальником інноваційних кластерів вважа-
ється американська Кремнієва долина, на території 
якої знаходиться близько 87 тис. компаній, 40 до-
слідних центрів та десяток університетів, найбільший 
з яких – Стенфорд. Між університетом та приватним 
сектором налагоджений постійний обмін інформацією 
та «зарядженими» інноваційним духом людьми. Об-
слуговують кластер близько третини американських 
венчурних фірм (180 компаній), 47 інвестиційних та 
700 комерційних банків, які так чи інакше фінансують 
діяльність компаній [7].

Такий об’єм інноваційної діяльності дозволив Крем-
нієвій долині стати лідером національного експорту, та 
на неї припадає 40% експортної торгівлі Каліфорнії. 
У всьому світі технорегіони намагаються повторити 
успіх долини, навіть у назві: Кремнієве плато у Банга-
лорі (Індія), Кремнієвий острів на Тайвані, Кремнієве 
болото в Ізраїлі.

Треба особливо зауважити роль держави у форму-
ванні кластерних стратегій. Якщо спочатку кластери 
виникали виключно завдяки «невидимій руці ринку», 
перш за все при модернізації ТНК, то останнім часом 
уряди багатьох країн почали «вирощувати» їх за влас-
ною ініціативою в рамках державно-приватного парт-
нерства, надаючи цьому процесу відчутну матеріальну 
та моральну підтримку.

Сучасна державна політика в області підтримки 
кластерів визначається багатьма національними осо-
бливостями. Вона може бути різною та виступати у ви-
гляді:

– конкретної політики з чітко визначеною стратегі-
єю та виділеним бюджетом, яка охоплює ряд промис-
лових секторів та різні аспекти розвитку кластерів;

– політики, сфокусованої на деяких аспектах роз-
витку кластерів: мережеві взаємодії серед бізнесу та 
між бізнесом та дослідними організаціями;

– політики як елемента інших стратегій економіч-
ного розвитку;

– загальної мети в ряду інших непогоджених захо-
дів, націлених на конкретну галузь, наприклад, у Арве 
Велі (Франція), де заходи місцевого та національного 
рівня націлені на розвиток металообробної промисло-
вості у регіоні.

Різноманітність політики, що проводиться, визна-
чає також розмаїття напрямків та форм державної під-
тримки інноваційних кластерів, серед яких:

– пряма фінансова підтримка специфічних про-
ектів;

– забезпечення виконання адміністративних про-
цедур;

– надання знань чи інших складових інфраструк-
тури;

– зниження податків на дослідні та інноваційні ви-
трати;

– зниження податків на інші витрати, не пов’язані 
з дослідженнями та розробками, інноваціями;

– організація публічних заходів (ярмарки, торго-
ві місії);

– забезпечення мереж з університетами, адміні-
страцією;

– забезпечення мереж з фірмами;
– підтримка у розвитку інкубаторів;
– підтримка у покращенні репутації регіону 

(кластеру);
– забезпечення передачі інформації (запити рин-

ку, ситуація на ринку, нові правила);
– забезпечення транспортних зв’язків з іншими 

кластерами чи географічними областями.
Важливе значення у реалізації державної підтрим-

ки розвитку кластерів за кордоном має формування 
спеціальної інфраструктури.

Як правило, реалізація кластерних стратегій перед-
бачає наявність грантоутворюючих фондів (інститутів, 
агентств), які підтримують кластерні ініціативи: на-
приклад, Національне агентство планування DATAR 
(Франція), Інформаційна система пошуку та класи-
фікації кластерів CASSIS (Люксембург), Національна 
рада з конкурентоспроможності (США), програма коо-
перації LINK (Великобританія) [9]. Крім того, форму-
ються спеціальні інститути, які спроможні ефективно 
виконувати функції з розвитку, побудови мережевих 
структур та їх інтернаціоналізації. До них відносяться 
центри експертизи (Фінляндія), центри переваг (США), 
консалтингові, маркетингово-аналітичні та брендинго-
ві компанії (Economic Competitiveness Group (США), 
Центр маркетингово-аналітичних досліджень (Казах-
стан); інститути та агентства, які входять у кластер-
ні ініціативи (Мюнхенський технічний університет). 
Невід’ємною частиною інфраструктурного забезпечен-
ня кластерних стратегій є створення бізнес-інкубато-
рів, технопарків, особливих економічних зон, які є ка-
талізаторами виникнення промислових кластерів.

Входження у кластер підвищує статус компанії, що 
входить до нього, сприяє росту уваги до них зі сторо-
ни фінансових агентств, сприяє росту їх міжнародної 
репутації та популярності торгівельної марки, привно-
сить у регіон додаткові ресурси. У свою чергу присут-
ність кластеру підвищує роль регіональних адміністра-
цій, оскільки розвиває та зміцнює економіку регіону, 
активізує економічне зростання та прискорює вирі-
шення соціальних проблем, створює умови для успіш-
ного розвитку більш відсталих територій.

У зв’язку з цим, як показує світова практика, іні-
ціаторами проведення кластерної політики можуть 
виступати як центральні органи управління, які про-
водять кластерну політику «згори», так і регіональна 
влада чи місцеві об’єднання підприємців, які пропону-
ють реалізацію програм активізації розвитку кластерів 
«знизу-вгору». Такі програми отримали назву «клас-
терна ініціатива», яка визначається як організована 
спроба збільшити темпи росту та конкурентоспромож-
ності кластеру у окремому регіоні, залучаючи у процес 
кластерні фірми, державу та дослідні інститути [8].

Приклади найбільш вдалого розвитку кластерних 
ініціатив у Європейському Союзі серед країн-членів – 
Австрія серед малих країн (особливо кластерна ініці-
атива у землях Верхньої Австрії, де термін «кластер» 
ефективно використовувався як «бренд» для покра-
щення іміджу регіону та залучення прямих іноземних 
інвестицій у місцеві підприємства), Великобританія 
(Шотландія), Іспанія (Каталонія), Німеччина (північ-
ний Рейн-Вестфалія), а серед країн Центрально-Схід-
ної Європи – державно-приватне партнерство у розви-
тку кластерних ініціатив найбільш ефективно діяло у 
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Словенії. На сьогодні на конкурсній основі правлінням 
Словенії було відібрано для цільового фінансування  
11 кластерних ініціатив, серед яких найбільш розви-
нутими можна назвати три кластери: автомобільний, 
верстатобудівний та транспортно-логістичний [9].

Таким чином, сьогодні багато країн розробляють 
державні програми та несуть великі фінансові витра-
ти на «зрощення» кластерів. Такі програми практич-
но розробили всі країни ЄС. Вони реалізуються у від-
повідності до рішення Лісабонської стратегії з метою 
впровадження в країнах – членах ЄС економіки знань, 
спроможної на основі інноваційних кластерів забезпе-
чити конкурентоспроможність, що перевищує показ-
ники економік США та Японії.

Так, правління Франції у 2005 році приступило до 
реалізації національної кластерної політики, метою 
якої було забезпечити протягом 15-20 років ріст кон-
курентоспроможності ключових галузей економіки. 
Кластерна політика в цій країні реалізується у вигляді 
створення полюсів конкурентоспроможності, поклика-
них об’єднати бізнес, наукове співтовариство та освітні 
структури. При цьому всі організації вибудовують свою 
власну стратегію, яка не суперечить регіональній стра-
тегії розвитку, створюють єдину організаційну струк-
туру та на кожні три роки розробляють план цілей та 
дій. Далеко не останню роль в цьому процесі відіграє 
тісна взаємодія з регіональною владою. Французькі 
полюси конкурентоспроможності поділяються на «ре-
гіональні», «європейські» та «міжнародні». Кількість 
останніх збільшується, враховуючи зростаючу залуче-
ність місцевих організацій у інтеграційні процеси.

Варто зазначити, що французьке Агентство з ін-
вестицій всіляко підтримує участь іноземних інвес-
торів у кластерних структурах, допомагаючи їм зна-
йти найбільш привабливі проекти. Крім того, іноземні 
компанії часто залучаються для проведення наукових 
досліджень та розробок. Так, для реалізації проекту 
«Foremost» зі створення мікрочипів високого рівня в 
рамках кластеру «Minalogic», що працює в області мі-
кро- та нанотехнологій, здійснюється співпраця з 24-ма  
партнерами з 8 країн, серед них такі відомі фірми, 
як «Philips», «Freescale Semiconductor», «Air Liquid». 
В рамках кластеру Secure Communications Solutions, 
створеного в галузі безпеки телекомунікацій, здійсню-
ється співпраця з відомими великими американськими 
компаніями IBM та HP, а також з італійським класте-
ром у Турині та туніським технологічним кластером.

Хоча французькі кластери існують достатньо недов-
го, проте, на думку багатьох спеціалістів, саме фран-
цузька модель інноваційної промислової політики 
якщо не найкраща у Європі, то, безумовно, одна з них.

У Німеччині донедавна розвиток регіональних 
кластерів відбувався без втручання держави. Про-
те з 2003 року правління звертає увагу на кластер-
ні ініціативи, в першу чергу це стосується проектів 
зі створення та розвитку кластерів у сфері високих 
технологій, де держава підтримує консолідацію зу-
силь промисловості та наукових центрів за рахунок 
не тільки місцевих, але й федеральних джерел. Цен-
тральне правління залучає більшу кількість програм 
підтримки окремих регіонів та галузей технологій, 
проте більш специфічне планування розвитку класте-
ру здійснюється місцевою владою, що дозволяє врахо-
вувати особливості кожного регіону.

Очевидно, що багато кластерів досі невеликі за роз-
мірами чи не досягли конкурентоспроможності та зна-
ходяться у пошуку способів виходу у лідери. На діє-
вість кластеру, а як наслідок, на його розвиток, значно 
впливає наявність наукового потенціалу та активність 
дослідницьких інститутів. Держава визначає сферу ді-

яльності дослідного інституту, надаючи їм відповідні 
повноваження та устаткування. В Баварії, наприклад, 
існують спеціальні особи (координатори), які організо-
вують взаємодію агентів всередині кластерів. Зазвичай 
координатори обираються з професорського середови-
ща. У Німеччині налагоджені тісні зв’язки між бізне-
сом та академічним середовищем. Професори універ-
ситетів часто також зайняті у дослідних інститутах, 
які в свою чергу співпрацюють з приватними фірмами. 
Таким чином, підтримують тісний зв’язок як з універ-
ситетами, так і з промисловим сектором. На території 
університетів професорам з дозволу керівництва уні-
верситетів дозволено створювати приватні дослідниць-
кі центри, які є незалежними юридичними особами.

Міністерство освіти та досліджень Німеччини здій-
снює підтримку у міжнародному обміні знаннями та 
ключовими інноваціями в таких галузях як охорона 
здоров’я, біотехнології, інформаційні технології, еко-
логія, транспорт та підтримує освітні та наукові про-
грами за кордоном.

У Великобританії держава виділила 30 млн. дол.. на 
створення фонду, який буде фінансувати інноваційні 
кластери, та виділила райони навколо Единбурга, Ок-
сфорда та у Південно-Східній Англії як основні регіони 
розміщення біотехнологічних фірм. В Данії в рамках 
програми конкурентоспроможності виділено 16 клас- 
терів загальнонаціонального рівня та 13 регіонально-
го. Для кожного з них в ході діалогу між фірмами, 
які входять до складу кластеру та владою різних рівнів 
розроблені конкретні заходи підтримки. В Австрії та-
кож розроблена національна інноваційно-дослідна про-
грама (ТІР), ключовим фактором якої стала політика 
активізації розвитку зв’язків між дослідним інститу-
том та промисловим сектором, зниження регуляторних 
бар’єрів у інноваційних програмах, спеціалізація клас-
терів та формування центрів конкурентоспроможності.

У Фінляндії в рамках реалізації активної державної 
промислової політики сформований кластер інформа-
ційних та телекомунікаційних технологій як альтер-
натива ресурсно-орієнтованому, що працює на «до-
свідченому» ринку лісового кластеру. Хоча переважна 
частина продукції кластеру виробляється однією ком-
панією Nokia, що стрімко піднялася на вершину сві-
тових корпоративних рейтингів, створені в рамках 
цього кластеру системи – освіти, інноваційна, мережа 
пов’язаних виробництва та послуг – мають самостій-
ну цінність та формують умови для розвитку стійких 
конкурентних переваг. Прогнозовані темпи розвитку 
цього кластеру до 2015 року складають 8,1% на рік, 
що перевищує очікувані темпи розвитку економіки в 
цілому більш ніж у 2,5 рази (3,2%) [10].

Якщо донедавна кластери були привілеєм най-
більш розвинутих економік, то в останні роки спо-
стерігається прояв цього феномену і у країнах, що 
розвиваються. В Угорщині, Польщі, Чехії, Словенії 
кластеризація підтримується спеціальними програма-
ми. Зокрема, до 2003 року в Угорщині була створе-
на система з більш ніж 150 кластерів за наступними 
напрямками: будівництво, текстильне виробництво, 
термальні води, оптична механіка, автомобілебуду-
вання, деревообробка, харчова продукція, електроніка 
та ін. Там також функціонує більш ніж 75 промисло-
вих парків, які об’єднують 556 компаній з кількістю 
працівників 60 тис. чол. промислові парки Угорщи-
ни мають суттєві митні та податкові пільги. У 2005-
2009 рр. безпосередньо на створення технологічних 
платформ та інноваційних кластерів держава виділила  
26 млрд. євро. Крім того, виділено 80 млн. євро для 
укріплення зв’язків між університетами та промисло-
вістю, 7 млн. євро – на підтримку малого інноваційно-
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го бізнесу, 50 млн. євро – на розширення мережі біз-
нес-інкубаторів, які підтримують малі фірми на ранніх 
стадіях [11].

У Чехії під егідою Міністерства промисловості та 
торгівлі діє програма «Кластери». Її цілі – створення та 
розвиток кластерів, закріплення таких горизонтальних 
та вертикальних форм кооперації, як наприклад, по-
стачальник – споживач; науково-дослідний інститут –  
виробник; оптова торгівля – роздрібна. Як правило, 
підприємства певної галузі спільно з університетами в 
тому чи іншому регіоні утворюють кластер-юридичну 
особу, яка координує спільні розробки, виробництво та 
збут та отримує дотації. Кластер має обслуговувати не 
менше ніж 15 самостійних організацій, з них 75% ма-
ють займатись виробництвом, торгівлею чи наданням 
послуг. Більшість учасників кластеру (не менше 60%) 
мають бути малими або середніми підприємствами.

У Словенії прийнята стратегія підвищення конку-
рентоспроможності промисловості на основі функціо-
нування кластерів, створена асоціація «Автомобільний 
кластер Словенії», в яку увійшли 22 підприємства та 5 
наукових та освітніх закладів. Як слідує з даних Всес-
вітнього економічного форуму, активна кластеризація 
економік Угорщини, Чехії та Словенії дозволила цим 
країнам значно підвищити свої рейтинги конкуренто-
спроможності та увійти у 30-ку найбільш конкуренто-
спроможних.

Підкреслимо, що кластерна політика відрізняється 
різноманіттям практичних підходів та не існує у ви-
гляді чітко виділеного набору політичних інструментів 
(на відміну, наприклад, від інвестиційної політики). 
Тож можна сказати про різноманіття розподілення 
компетенцій між центральною та місцевою владою. 

У США федеральне правління не має повноважень 
напряму втручатися в політику штатів в галузі роз-
витку регіональних кластерів, хоча надає їм непряму 
підтримку. В останні роки ці відносини почали укрі-
плюватися в рамках реалізації програм центрального 
управління, націлених на підтримку або окремих га-
лузей або окремих університетів та дослідних центрів.

На рівні регіональної влади підтримку розви-
тку регіону надають так звані «інститути співпраці» 
(institutional of collaboration), які складаються з пред-
ставників місцевої адміністрації, університетів, про-
мислових груп та дослідних інститутів. Особлива роль 
належить університетам, відносини яких з бізнесом, 
включаючи процедури передачі технологій від універ-
ситетів промисловому сектору, чітко прописані у зако-
нодавстві США. Важливо, що ця співпраця заснована 
на принципах конкуренції – фінансування універси-
тету зі сторони приватного сектору зменшується чи 
збільшується в залежності від результатів досліджень. 
Разом з тим необхідно підтримувати баланс між учбо-
вим процесом та роботою з бізнесом, яка не повинна 
відволікати увагу викладачів від освітньої діяльності.

Цінний досвід у створенні високотехнологічних ін-
новаційних кластерів накопичений у Канаді. Серед най-
більш відомих – біотехнологічний кластер (Монреаль, 
Торонто, Ванкувер, Оттава, Галіфакс); інформаційно-те-
лекомунікаційний кластер (Ванкувер, Калгарі, Квебек 
та ін.); кластер високих технологій (Монреаль, Онтаріо 
та ін.); мультимедійний кластер (Монреаль, Торонто, 
Ванкувер); виноробний кластер (Ніагара); кластер хар-
чової промисловості (Торонто) та ін. Сприяє кластерним 
ініціативам бізнесу в Канаді всі рівні влади – федераль-
ний, регіональний та муніципальний, але конкретні 
форми підтримки різняться на кожному рівні.

У Канаді відсутня єдина концепція реалізації клас-
терної політики на федеральному рівні. Вважається, 
що основна роль правління має зводитися до встанов-

лених загальних для економіки правил з надання по-
слуг, а реалізація конкретних кластерних ініціатив 
може бути доручено адміністраціям провінцій та муні-
ципалітетів. В той же час кластерна стратегія є части-
ною національної інноваційної стратегії країни. Коор-
динацію даної стратегії здійснює Національна Дослідна 
Рада (НДР) – провідне федеральне агентство з науково-
дослідного розвитку. Нею були ініційовані технологіч-
ні кластерні ініціативи. Окрім цього на федеральному 
рівні правління Канади здійснює підтримку кластерів 
у проведенні політики із залучення інвестицій, у спри-
янні в реалізації продукції компаній на зовнішніх рин-
ках, регулюванні ринку робочої сили, інвестуванні у 
перспективні наукові дослідження та розробки, ство-
ренні освітніх програм, у захисті інтелектуальної влас-
ності та ін.

На рівні провінцій Канади кластерна політика отри-
мує активну підтримку у вигляді фінансування науко-
вих розробок, реалізації освітніх програм, залученні 
зовнішніх інвестицій та надання супутніх послуг. Про-
відну роль тут відіграють агентства регіонального роз-
витку – управляючі компанії при правлінні провінцій. 
Найбільш суттєва роль у реалізації кластерної політи-
ки належить органам місцевого самоуправління. До їх 
завдань входить широкий спектр питань – від створен-
ня освітніх програм до оновлення всіх ключових інф-
раструктур для кластерів.

В Японії формування промислових кластерів до-
недавна здійснювалося виключно за підтримки цен-
трального управління, проте на сьогодні у цьому 
процесі активно приймає участь і регіональна влада. 
Регіональному співтовариству надається можливість 
реалізовувати кластерні ініціативи за рахунок власних 
ресурсів, створювати венчурний бізнес та нові вироб-
ництва. В даному контексті регіональні кластери вияв-
ляються новою формою концентрації промисловості, в 
якій університети, дослідні інститути та корпоративні 
кластери активно кооперуються. Завдяки цьому дослі-
дження та розробки компаній почали все більше орієн-
туватися на комерційний успіх, спрощено регулюван-
ня укладання угод з іноземними дослідниками з метою 
активізації співпраці та обміну напрацюваннями з за-
рубіжними університетами та дослідними інститутами.

Дослідження та розробки все більше орієнтовані на 
комерційний успіх, а представники університетів праг-
нуть до більш наочного прояву результатів своєї корис-
ної для суспільства діяльності. У створених державою 
особливих зонах регулювання процес укладання угод з 
іноземними дослідниками було спрощено з метою ак-
тивізації співпраці та обміну даними з зарубіжними 
університетами та дослідними інститутами.

У Китаї кластерна політика пов’язана з формуван-
ням муніципальною владою з погодження центрально-
го уряду особливих зон високотехнологічних галузей. 
Центральний уряд також відбирає фірми, які користу-
ються виключними привілеями. Крім того, він всіляко 
заохочує співпрацю бізнесу та університетів, усвідом-
люючи його важливість у появі власних технологічних 
інновацій, підвищенню технологічного рівня продук-
ції. Поки успіху в організації такої співпраці досягли 
лише у декількох галузях, наприклад інформаційній 
та біотехнологіях, проте цей досвід швидко розповсю-
джується на інші галузі.

Надаючи великого значення розвитку власних ін-
новацій, підвищенню технологічного рівня продукції 
з метою скорочення якісного розриву між конкуренто-
спроможністю економіки Китаю та розвинутих країн, 
урядом країни було прийнято рішення про створення 
офісів ліцензування технологій в університетах. Цей 
крок покликаний сприяти активізації співпраці бізне-
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су та академічного середовища, сприяти комерціаліза-
ції результатів дослідної роботи та посиленню конку-
ренції.

Прикладом для створення наукомістких кластерів 
у Китаї вважається Силіконова долина та деякі інші 
успішні приклади зарубіжної практики кластеризації. 
На сьогодні в країні функціонує приблизно 60 висо-
котехнологічних зон, проте їх рентабельність невисока 
і помітно різниться від регіону до регіону. Тому осно-
вним завданням уряд вважає усунення міжрегіональ-
них відмінностей.

Аналізуючи світовий досвід кластеризації, не мож-
на не відзначити тенденції розвитку все більшої кіль-
кості міжнародних світових кластерів, в тому чис-
лі тих, що виходять за рамки окремих регіонів. Так, 
наприклад, багато кластерів, які мають статус євро-
пейських, прагнуть вийти на міжнародний рівень. 
Головним чином це стосується міжнародних та тран-
скордонних проектів. Наприклад, скляний кластер у 
Верхній Австрії, Баварії (Німеччина) та Богемії (Че-
хія), текстильний кластер у Нижній Австрії та Богемії, 
верстатобудівний кластер у Штирії (Австрія) та Сло-
венії, біотехнологічні кластери Ересун (Данія-Швеція, 
«БіоДолина» (Німеччина-Швейцарія-Франція), Твенте 
(Нідерланди-Німеччина), Інформаційно-телекомуніка-
ційний кластер (Долина Домель» (Бельгія-Нідерланди) 
та консалтинговий кластер Венло (Нідерланди-Німеч-
чина) [12]. Прикладом може бути «Біотехнологічна до-
лина», що об’єднує кластери Франції та сусідніх з нею 
Німеччину та Швейцарію, завдяки чому досягається 
потужний ефект синергії. Французький фармацевтич-
ний кластер через університет Луі Пастера здійснює 
співпрацю з канадським кластером «In vivo», який діє 
у Монреалі. Мета такої співпраці – знайти для ком-
паній вказаних кластерів перспективні ринки збуту у 
Північній Америці та Європі.

Важливу роль у створенні міжнародних кластерів 
відіграють різні програми науково-технічної співпра-
ці, зокрема, в європейській практиці – це «Еврика» 
та Рамкові програми НДДКР. Вони допомагають по-
тенційним партнерам встановлювати контакти на на-
ціональному рівні.

Перші спроби впровадження кластерного підходу 
в економіку здійснюються сьогодні в Україні. Напри-
клад, згідно з даними Міжнародного фонду сприян-
ня ринку, в Україні сформовані і практично працю-
ють більше 25 промислових агломерацій компаній та 
структур, які взаємодіють за схемою, близькою до 
кластерної. До числа найбільш успішних та великих 
за об’ємом продукції, що випускається, варто віднести 
будівельний та швейний кластер у м. Хмельницький.

У розпал кризи у липні 2009 року Постановою Пре-
зидіуму НАН України погоджений Порядок створення 
та функціонування національних інноваційних класте-
рів, а також визначено перелік академічних закладів 
та промислових підприємств, що входять до їх складу. 
Кластери створюються за пріоритетними напрямками 
інноваційної діяльності: «Нові машини» (Дніпропе-
тровськ), «Нові матеріали» (Харків), «Біотехнології» 
(Львів), «Нові продукти харчування» (Київ та Київська 
область), «Нові технології виробництва» (Донецьк), 
«Інноваційна культура суспільства» (Київ), «Найнові-
ші силові установки та двигуни» (Запоріжжя), «Енер-
гетика стійкого розвитку» (Київ).

Висновки з проведеного дослідження. Проведений 
аналіз світової практики в галузі формування та реалі-
зації кластерних стратегій дозволяє зробити ряд прин-
ципово узагальнюючих висновків:

1. Застосування кластерного підходу є закономір-
ним етапом у розвитку економіки, а його розповсю-

дження можна розглядати в якості головної риси всіх 
високорозвинених економік.

2. Специфікою кластера є отримання організаці-
ями, що входять до нього, ефекту синергії, який ви-
ражається у підвищенні конкурентоспроможності всі-
єї системи у порівнянні з окремими господарюючими 
суб’єктами. Кластерний механізм підвищення конку-
рентоспроможності заснований на ефективному поєд-
нанні внутрікластерної кооперації в процесі виробни-
цтва продукції з внутрішньою конкуренцією в рамках 
промислового кластеру. При цьому важливо підкрес-
лити мережевий характер взаємодії його учасників, 
оскільки саме горизонтальна інтеграція в даному ви-
падку сприяє формуванню строго орієнтованого лан-
цюга розповсюдження нових знань, технологій та ін-
новацій.

3. Відмінною рисою кластеру є його інноваційна 
орієнтованість. Найбільш успішні кластери формують-
ся там, де здійснюється чи очікується «прорив» в галу-
зі техніки та технології виробництва з наступним ви-
ходом на нові «ринкові ніші». У зв’язку з цим багато 
країн – як економічно розвинуті, так і ті, що тільки 
починають формувати ринкову економіку – все актив-
ніше використовують «кластерний підхід» у форму-
ванні та регулюванні своїх національних інноваційних 
програм.

4. Проведення кластерної політики базується на ор-
ганізації взаємодії між органами державної влади та 
місцевого самоуправління, бізнесом та науково-освітні-
ми закладами та сфери послуг, що сприяє взаємному 
удосконаленню та підвищенню ефективності в роботі.

5. Конкурентоспроможні кластери часто мають роз-
винуті зв’язки зі схожими кластерами в інших регі-
онах та країнах. Активізація подібних міжнародних 
зв’язків стає важливим напрямком кластерної політи-
ки та полягає в розвитку кооперації між близькими 
кластерами, розробці та реалізації програм розвитку 
співпраці.
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У статті піднімається питання вибору оптимального інвестиційного проекту. Наведено приклад застосування інтегрального 
експертно-аналітичного методу на промисловому підприємстві з метою збільшення обсягів продукції, що випускається. В ре-
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The article is devoted to researching methods of economic evaluation of investments that are an effective means of competition. 

This paper analyzes the scientific achievements in this field and makes the appropriate conclusions. The article singles out two groups of 
methods to assess the effectiveness of investments – static and integral. There was conducted the analysis of the benefits and proposed 
methods for evaluating the results of the investment project on the basis of analytical method. This paper examines an algorithm of 
project selection and evaluation of its effectiveness. There was given an example of applying the integral expert-analytical method in an 
industrial plant in order to increase volume of manufactured products. As a result, there are given the recommendations on the purpose 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі будь-
яке підприємство не може ефективно функціонувати 
без постійних заходів підвищення інвестиційної при-
вабливості, оскільки інвестиції являють собою дієвий 
засіб конкурентної боротьби. В результаті якісного 
впровадження і реалізації вдалого інвестиційного 
проекту підприємства значно підвищують економіч-
ну ефективність свого функціонування, отримують 
змогу перспективного розвитку, а саме освоєння но-
вих сегментів ринку, виходу на новий рівень госпо-
дарювання та ін.

Для досягнення високих результатів у бізнес-бо-
ротьбі необхідно вміло застосовувати різні підходи, 
вони мають дуже широкий спектр як за змістом, так 
і за критеріями оцінювання.

При стратегічному плануванні діяльності підпри-
ємства необхідно враховувати не тільки внутрішні 
фактори, а і умови існування підприємства. Це є ба-
гатофакторна задача підвищення рівня ефективності 
діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Басов-
ський Л.Є. у своїй роботі надав не тільки концепту-
альні аспекти, а і конкретні методики економічної 
оцінки інвестицій. В ній особливу увагу приділено 
застосуванню кількісних методів запропонованих 
провідними західноєвропейськими університетами 
[1]. Це дуже важливий вклад у розвиток напрямку 
інвестиційних оцінок, бо багато вчених не проводять 
зовнішнього аналізу. 

У [4] автори розглядають особливості економічної 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства, бо 

вважають, що у фундаментальних роботах не повною 
мірою обґрунтовано питання залежності інвестицій-
ної привабливості від сфери діяльності та умов функ-
ціонування підприємства.

У [6] пропонуються критерії відповідності комп-
лексної оцінки інвестиційно-інноваційної привабли-
вості, серед яких «урахування інтересів різних груп 
користувачів: самого підприємства й окремих груп 
інвесторів, зацікавлених в ефективності вкладання 
коштів». Всього виділено чотири критерію, але необ-
хідно провести більш ґрунтовний аналіз.

Так як процеси, які висвітлюються у даному до-
слідженні, відбуваються в умовах невизначеності, 
проф. Соболєв В.М. пропонує два етапи здійснення 
оцінки економічної ефективності альтернативних ін-
вестиційних проектів, спочатку знаходити суму ран-
гів часткових показників, а потім розраховувати до-
вірчі інтервали їх математичних сподівань [3].

Постановка завдання. В роботі необхідно обґрун-
тувати доцільність вибору оптимального інвестицій-
ного проекту за допомогою інтегрального експертно-
аналітичного методу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номісти зарубіжних країн використовують дві групи 
методів оцінки ефективності інвестицій – статичні 
та інтегральні. У першій групі показники розрахо-
вуються без урахування фактору часу, а друга група 
методів враховує дисконтовані грошові потоки.

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту 
на підприємстві, з точки зору наявності у нього по-
зитивного фінансового результату, найчастіше вико-
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ристовують інтегральні експертно-аналітичні методи. 
Перевагою цього методу є використання експертної 
системи, спрямованої на вирішення конкретної про-
блеми в певний час. Застосування кваліфікованої 
думки спеціаліста-експерта виражає «суб’єктивний 
аналіз і діагностику» того чи іншого параметру про-
екту, який не піддається прямому вимірюванню.

Дана методика ґрунтується на визначенні єдиного 
інтегрального показника ефективності проекту з ви-
користанням загальновизнаних у світовій практиці 
показників динамічної оцінки (NPV, PV, IP, DPP).

Економічна ефективність визначається як віднос-
ний показник, що прирівнює отриманий економічний 
ефект з витратами або ресурсами, використаними для 
досягнення цього ефекту. При цьому цільовою орієн-
тацією даних взаємодій, є прагнення до певної екс-
тремальної точки. Таким чином, оцінка ефективнос-
ті певного процесу, що відбувається на підприємстві, 
припускає використання побудови оптимізаційних 
моделей. Кожен з критеріїв оцінки, використаний в 
інтегральній методиці, в окремому вигляді являє со-
бою функцію оптимізації з декількома аргументами.

Процес оптимізаційного моделювання передбачає 
розробку різних варіантів попередніх проектів моде-
лі (сукупність рішень і заходів), за якими прийма-
ються відповідні рішення. Процес безпосереднього 
вибору певного варіанту називається процесом опти-
мізації, а обов’язкова умова вибору того чи іншого 
варіанту – умовою оптимальності. Можливо кілька 
способів організації варіантів рішень: хронологічна 
побудова, взаємовиключні один одного варіанти, вза-
ємовиключні варіанти, але побудовані не в хроноло-
гічному порядку. Однак характер побудови системи 
варіантів не є основним в процесі оптимізації.

Набагато більш істотним, критично важливим 
служить обґрунтування критерію оптимальності, на 
базі якого здійснюється вибір найкращого варіанту. 
Оцінка ефективності реалізації проектів за кількості 
критеріїв n, характеризує множинність і багатокомпо-
нентність цілей та завдань підприємства. Варіантність 
проектів, здійснюваних на підприємствах, за параме-
трами від термінів реалізації до галузевої приналеж-
ності, тому для оцінки ефективності будь-якого про-
цесу, що відбувається на підприємстві, в тому числі 
й інвестування, допустимо використовувати декілька 
критеріїв оптимальності, ряд різних показників. По-
казники оцінки ефективності проектів нерідко вияв-
ляються досить суперечливими, в кризових умовах 
суперечливість може бути особливо напруженою.

Доцільно розглянути алгоритм оцінки інвестицій-
ного проекту [2], який наведено у таблиці 1.

В окремих випадках порівнянність різних проек-
тів за результатами розрахунків окремих показників 
неможлива або недостовірна. У такому разі потенцій-
ний інвестор просто ризикує пропустити ряд альтер-
натив, що в кінцевому підсумку може призвести до 
помилкової політики фінансування, а відповідно, і 
значних втрат, як фактичних, так і у вигляді втраче-
них можливостей. У зв’язку з цим для всебічної оцін-
ки ефективності інвестиційного проекту, а саме для 
достовірного опису вимог до нього однією величиною, 
рекомендуються найбільш значущі одиничні фінансо-
во-економічні показники звести в єдиний інтеграль-
ний показник оцінки системи. Це необхідно для того, 
щоб потенційне джерело фінансування вирішило за-
дачу вибору найбільш ефективного альтернативного 
рішення з максимальною корисністю для себе.

Проаналізуємо послідовність вибору потенційним 
інвестором найбільш ефективного інвестиційного 
проекту за допомогою інтегральної оптимізації.

Таблиця 1
Алгоритм оцінки ефективності 

інвестиційного проекту

I Дисконтні показники оцінки ефективності інвестицій:
• Чистий приведений ефект (NPV)
(Абсолютний прибуток від вкладень з урахуванням тим-
часової вартості грошей)
• Індекс рентабельності інвестицій (IP)
(Відносний прибуток від вкладень з урахуванням тимча-
сової вартості грошей)
• Відхилення внутрішньої норми прибутку (IRR) від нор-
ми дисконту (E)
(Оцінка запасу міцності проекту)
• Дисконтований термін окупності інвестицій (DPP)
(Оцінка максимальної ліквідності)

II Встановлення ваги і розрахунок коефіцієнта значущос-
ті для кожного показника оцінки ефективності інвести-
ційного проекту (NPV, IRR – E, IP, DPP)

III Нормування показників ефективності щодо оцінок їх 
значущості і розрахунок приведених коефіцієнтів ефек-
тивності для кожного проекту

IV Визначення єдиного інтегрального показника оцінки 
ефективності інвестицій на підставі направлень оптиміза-
ції дисконтних показників оцінки
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контних показників оцінки ефективності інвестуван-
ня ( DPPIPIRRNPV ,,, ) для кожного з розглянутих 
проектів.

По-друге, розраховані показники нормуються з 
урахуванням коефіцієнта значущості кожного окре-
мо взятого показника. Звідси коефіцієнт значимості 
(γ) розраховується за наступною формулою:
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де V(γ) – прийнята експертом вага показника 
ефективності в діапазоні від 1...10; n – кількість оці-
нюваних інвестиційних проектів.

Нормування показників оцінки ефективності ін-
вестування щодо коефіцієнту їх значущості здійсню-
ється за формулою:
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 – нормований коефіцієнт ефективності;
Эi – розрахункове значення певного показника 

оцінки ефективності для кожного проекту.
По-третє, визначаються напрямки оптимізації по-

казників оцінки ефективності інвестиційних проек-
тів:

max;→NPV max;→IP  max;→DPP 0)( ≥− EIRR  
де E – норма дисконту, прийнята для оцінювано-

го проекту.
По-четверте, на підставі своїх напрямків оптимі-

зації показники оцінки ефективності вкладень в ана-
лізовані проекти згортаються з комбінованого типу 
у модель для розрахунку єдиного інтегрального по-
казника оцінки ефективності інвестиційного проекту 
щодо значущості обраних показників:
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maxint(n) →Э   – інтегральний показник оцінки ефектив-
ності для кожного альтернативного рішення – про-
екту (n), (
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Оптимальним рішенням є та альтернатива, яка 

призводе до максимізації інтегрального показника при 
дотриманні встановлених обмежень [7, с. 252-262].
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Наведемо приклад застосування інтегрального 
експертно-аналітичного методу на Азовській кабель-
ній компанії з метою збільшення обсягів продукції, 
що випускається. Саме на підприємстві, що динаміч-
но розвивається, ми можемо впроваджувати інвести-
ційні проекти. Азовська кабельна компанія є досить 
молодим підприємством з постійною позитивною ди-
намікою розвитку. Було подано два інвестиційні про-
екти: проект А (спрямований на придбання нового 
обладнання) та проект В (спрямований на модерніза-
цію існуючого обладнання). Але, зважаючи на обме-
женість коштів, вирішено вибрати один з представ-
лених на розгляд проектів.

Підсумкові значення дисконтних показників 
оцінки ефективності фінансування інвестиційних 
проектів відображені в таблиці 2.

Таблиця 2
Розрахунок дисконтних показників оцінки 
економічної ефективності фінансування 

інвестиційних проектів

Розрахунок основних 
показників ефективності 

інвестування

Альтернативні проекти

ПРОЕКТ А ПРОЕКТ В

Норма дисконту, % 20 20

Чистий приведений ефект 
NPV, грн. 2779,3 1861,2

Розмір інвестицій, грн. 2440 1760

Дисконтований індекс рента-
бельності DIP, грн. 1,139 0,945

Внутрішня норма дохідності 
IRR, % 0,25 0,23

Різниця між внутрішньою 
нормою прибутковості та 
існуючої нормою дисконту 
(IRR-E), процентних пунктів

0,05 0,03

Дисконтований термін 
окупності інвестицій DPP, міс. 46 35

Згідно з розрахованими показниками, всі пред-
ставлені до оцінки проекти є ефективними і можуть 
бути застосовані при збереженні даних умов. Про-
те фінансування всіх проектів одночасно може бути 
пов’язане з великими витратами і численними фак-
торами ризику для потенційних інвесторів. У цьому 
зв’язку, а також в цілях проведення підсумкового 
ранжування проектів за показником фінансової ефек-
тивності із сукупності запропонованих до реалізації 
альтернатив необхідно вибрати найбільш оптималь-
не рішення, яке відповідає максимальному значенню 
інтегрального показника оцінки ефективності.

Розрахунки нормованих коефіцієнтів ефективнос-
ті щодо значущості вибраних показників за форму-
лами (1) і (2), які сформовані на їх основі, є єдини-
ми інтегральними показниками оцінки ефективності 
фінансування інвестиційних проектів по кожному з 
них (3), представлені в таблиці 3.

Враховуючи те, що 

∑
=

∗=
n

1i
i / ЭЭЭ iγ

)(

)()(
int(n)

))((

nDPP

nIPnNPV

Э
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Э
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=

maxint(n) →Э  , можна зробити 
висновок: найбільш оптимальним є проект А – про-
ект придбання обладнання. Проведене дослідження 
по впровадженню розробленої інтегральної методики 
оцінки та вибору інвестиційного проекту повністю 
підтвердило той факт, що методика надає адекватну 
і об’єктивну кількісну оцінку ефективності фінансу-
вання проектів розвитку підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. В результа-
ті якісного впровадження і реалізації інвестиційного 
проекту, підприємства значно підвищують економічну 
ефективність свого господарювання. Перевагою екс-
пертно-аналітичного методу є використання експерт-

Таблиця 3
Вибір оптимального інвестиційного проекту

з урахуванням інтегральної методики

Показник 
оцінки 

ефективності В
аг

а

З
н
ач

и
-

м
іс

ть

Нормований коефіцієнт 
ефективності відносної 
значущості вибраних 

показників

ПРОЕКТ А ПРОЕКТ В

Чистий 
приведений 
ефект NPV

10 0,3346 0,1906 0,1769

Дисконтований 
індекс 
рентабельності 
DIP

5 0,1785 0,0893 0,0740

Внутрішня 
норма 
прибутковості 
IRR

8 0,2731 0,1092 0,1187

Дисконтований 
термін 
окупності 
інвестицій DPP

6 0,2138 0,0813 0,0813

Інтегральний 
показник, 

∑
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)(
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Э
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=

maxint(n) →Э  – – 0,0228 0,0191

ної системи, спрямованої на вирішення конкретної 
проблеми в певний час. Дана методика ґрунтується 
на визначенні єдиного інтегрального показника ефек-
тивності проекту з використанням загальновизнаних 
у світовій практиці показників динамічної оцінки.

Запропонована методика дозволяє здійснити ви-
бір оптимального рішення, визначити узагальнену 
економічну вигідність інвестицій з точки зору фі-
нансової віддачі від них з урахуванням тимчасового 
чинника. Отримані результати можуть бути викорис-
тані в діяльності підприємства у стратегічному пла-
нуванні його розвитку, оскільки чітке регулювання 
інвестиційних проектів дає можливість отримувати 
більшу ефективність від цих вкладень.

Підводячи підсумки, можна зробити висновки, 
що використана методика дає можливість підвищити 
точність і об’єктивність оцінки ефективності інвесту-
вання на підприємстві, а також усунути суб’єктивні 
чинники. На основі аналізу результатів можна об-
ґрунтувати оптимальний вибір інвестиційного проек-
ту для підприємства.
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СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА КИЄВА

У статті досліджено структурну трансформацію господарства столиці, визначено основні проблеми подальшого розвитку міс-
та. Проаналізовано тенденції розвитку української столиці та секторальні особливості розвитку. З’ясовано особливості галузевих 
змін у інших країнах світу в процесі вивчення динаміки структурних змін у секторах зайнятості. Розглянуто секторальні пріоритети 
інвестування бізнесу в Києві. Виявлено основні причини скорочення ринку робочої сили в столиці.
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Крамаренко Р.М., Галенко С.Н. СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА КИЕВА
В статье исследована структурная трансформация столицы, определены основные проблемы дальнейшего развития города. 

Проанализированы тенденции развития украинской столицы и секторальные особенности. Выяснены особенности отраслевых из-
менений в других странах мира в процессе изучения динамики структурных изменений в секторах занятости. Рассмотрены секто-
ральные приоритеты инвестирования бизнеса в Киеве. Определены основные причины сокращения рынка рабочей силы в столице.

Ключевые слова: столичные мегаполисы, структурная трансформация, глобализационный эффект, глобализованный город.

Kramarenko R.M., Galenko S.M. STRUCTURAL TRANSFORMATION OF KYIV ECONOMY
This paper investigates the structural transformation of the economy of the capital, the main problems of further development. The 

tendencies of Ukrainian capital and sectoral peculiarities of development. The features of sectoral changes in other countries in the study 
of the dynamics of structural change in the employment sector. The sectoral investment priorities of business in Kiev. The basic reasons 
for the reduction of the labor market in the capital city.

Keywords: the capital metropolis, structural transformation, the globalization effect, globalized city.

Постановка проблеми. Швидкий розвиток місько-
го господарства, котрий у багатьох випадках зумов-
лений докорінними змінами у способах виробництва 
створюваних у суспільстві товарів і послуг, напряму 
випливає з посилення комерціалізації здобутків тех-
нологічного прогресу, адже структура попиту на них 
весь час зазнає змін і потребує постійного переосмис-
лення не лише через застосування маркетингових до-
сліджень, а й через когнітивні дії людей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених вивчали пробле-
му розвитку столичних мегаполісів серед вітчизня-
них Чужиков В.І. [5], Ільницький Д. [5] та Федірко 
О. [5], зарубіжні економісти – Гриффитс А. [7] та 
Уолл С. [7] та ін., зокрема відомий американський 
економіст Пітер Друкер зазначає, що створювати но-
вого споживача продукованих зараз товарів чи по-
слуг можна чотирма різними шляхами: 

«– наданням корисних якостей;
– ціноутворенням;
– адаптуванням до соціальних та економічних ре-

алій покупців;
– наданням покупцям того, що являє для них 

цінність» [1, с. 379].
Постановка завдання. Основною метою статті є 

дослідження структурної трансформації господар-
ства столиці, визначення основних проблем подаль-
шого розвитку міста. Аналіз тенденцій розвитку 
української столиці та секторальних особливостей 
розвитку. Завданням статті є вивчення досвіду ін-
ших країн світу для подальшого впровадження в сто-
лиці України. Проаналізувати секторальні пріорите-
ти інвестування бізнесу в Києві та виявити основні 
причини скорочення ринку робочої сили в столиці.

Виклад основного матеріалу. Cтоличні мегаполіси 
беруть на себе особливу відповідальність за створен-

ня нової моделі організації суспільства, економічна 
складова якого далеко не завжди базується на тради-
ційних схемах галузевої ієрархії. Доволі показовими 
можуть вважатися структурні зміни, що мали міс-
це в Європейському Союзі впродовж 90-х рр. ХХ ст.  
Традиційний поділ структури промисловості на ви-
робництво продуктів харчування, хімічну галузь, 
транспортне устаткування, електронну та електро-
технічну промисловість, машинобудування, мета-
лообробку, виробництво одягу, текстилю та взуття, 
металургію тощо здійснювався у недалекому мину-
лому за трьома способами розрахунків: питомої ваги 
кожної з галузей в обсягах виробництва, з виокрем-
ленням європейського лідерства в процесі випуску 
продуктів харчування – 16%, товарів хімічної про-
мисловості – 14,7%, транспортного устаткування – 
13,2%, (1997 р.). Важливими також вважалися до-
слідження щодо структури зайнятості (лідерство тут 
посідали хімічна промисловість – 14,1%, харчова – 
13%, електротехнічна та електронна – 12,7%) та в 
структурі доданої вартості (хімічна – 16,3%, тран-
спортне устаткування – 11,8%, харчова – 11,4%)  
[2, c. 88]. Подібного роду ієрархія галузевих пріорите-
тів тривалий час використовувалась у багатьох краї-
нах світу у т. ч. в СРСР, де вираховували частку осно-
вних фондів при виробництві готової продукції, втім 
й вона не відображала суті технологічних зрушень, 
що мали місце в державах-лідерах у 90-х р. ХХ ст. 

На зламі тисячоліть зазначені вище підходи втра-
тили свою актуальність через низьку репрезентова-
ність отриманих аналітичних даних. Доволі яскра-
вим прикладом такої «методологічної незіставності» 
може вважатися використання офісного обладнання, 
яке M. Peneder відносить до високих ІТ-технологій, 
ідентифікація яких виходила поза межі означених 
класифікацій [3, c. 78-79]. Відповідною реакцією з 
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боку Єврокомісії у 2003 році стало розроблення її фа-
хівцями нової структурної моделі класифікації відте-
пер вже не галузей, а секторів промисловості країн-
членів Європейського Союзу, в яких з’явилися нові 
субсектори (целюлоза, папір і вироби з нього; фар-
мацевтика; неметалеві мінеральні продукти, офісна 
техніка, телекомунікаційне обладнання, наукові ін-
струменти, аерокосмічні апарати, тощо). Натомість 
методик класифікації відтепер виявилося вже п’ять: 
виробництво ІКТ (інформаційно-комунікаційних 
технологій), ІТ-класифікація (інформаційно-техно-
логічна), рівень освіти персоналу, характер іннова-
цій, рівень наукомісткості [4, c. 68]. Вітчизняні до-
слідники інноваційної економіки ЄС В. Чужиков, 
Д. Ільницький та О. Федірко глибоко переконані, 
що при вивченні структуральних змін в економіці 
України надзвичайно корисним для системного ана-
лізу трансформаційних змін має стати перехід до 
так званої європейської таксономії [5, с. 93]. Важ-
ливим, на нашу думку, є також зауваження поль-
ської дослідниці Т. Баль-Вожняк, яка, полемізуючи 
про доцільність і перспективи структуральних змін в 
суспільстві в умовах посилення його інноваційності, 
наполягає тим не менш на необхідності дослідження 
процесів концентрації на певній території взаємоза-
лежних одиниць й фірм [6, с. 194]. Якщо враховува-
ти заявлене вище, то можна було б віднести україн-
ських виробників КБ імені Антонова та Київський 
авіаційний завод до сектору «аерокосмічні апара-
ти», які є споживачами ІКТ, потребують зростаю-
чої ІТ-кваліфікації робітників і службовців, мають 
середній рівень освіти персоналу, в основі характеру 
інновацій в них лежить ефект масштабу, а рівень на-
укомісткості є високотехнологічним.

При визначенні структурної трансформації про-
мислової функції столиці завжди виникає проблема 
залучення бізнесу задля подальшого розвитку міста, 
котрий має забезпечити необхідні умови для підви-
щення конкурентоспроможності. Однак неважко пе-
редбачити, що саме це буде провокувати виникнен-
ня дилеми фокусування аналітичних досліджень чи 
на досконалій або ж на монополістичній конкуренції 
(табл. 1).

Таблиця 1
Ефективність досконалої та монополістичної 

конкуренції [7, с. 249-250, с. 264-265]

Досконала конкуренція Монополістична конку-
ренція

– ефективність виробни-
цтва забезпечується через 
низьку собівартість;
– Оптимальний розподіл 
ресурсів за Паретто;
– Забезпечення «справед-
ливого» розподілу цін в 
мережі Інтернет. 

– Отримання нормального 
прибутку;
– Більш високий рівень 
цін та низький рівень цін 
обсягів виробництва;
– Ефективність виробни-
цтва не досягається;
– Надлишкові виробничі 
потужності;
– Ефективність розподілу 
ресурсів не забезпечується.

Як випливає з таблиці, в умовах існування вели-
кого міста з потужною індустріальною базою, яким, 
без сумніву, є столиця України, найбільш бажаною 
могла б стати так звана досконала конкуренція, яка 
підштовхує покупців обирати найменш дорогий товар 
зазначеної якості, а товаровиробників – забезпечува-
ти його низьку собівартість через більш оптимальний 
розподіл ресурсів. Водночас надання переваг для роз-
витку бізнесу має певні обмеження, а також деякі 
недоліки, адже приймаючи рішення щодо пільг уряд 

підсвідомо сприяє формуванню монополістичної (олі-
гополістичної) конкуренції. На думку А. Гриффітса 
та С. Уолта, такими вхідними бар’єрами є:

– суттєва економія на ефекті масштабу;
– контроль за дефіцитними ресурсами;
– володіння патентами і копірайтами;
– дозвіл використовувати франшизу;
– урядове регулювання [7, с. 254].
Внаслідок цих змін структурна модель для ана-

лізу, за вищезгаданими авторами, полягає в іден-
тифікації трьох основних секторів: видобувного, об-
робного і обслуговуючого [7, с. 796-797]. Дещо далі  
А. Гриффітс та С. Уолт виокремлюють, виходячи з 
існуючого рівня технологій що застосовуються на ви-
робництві три основні сектори: первинний, вторин-
ний і третинний [7, с. 799], водночас відмічаючи, 
що, приміром, питома вага сільського господарства в 
структурі ВВП країн-лідерів мала стійку тенденцію 
до зменшення з 6% (1960) до 1,7% (2001), у промис-
ловості так зміни ідентифікувалися, відповідно, 41% 
до 28,6%. Натомість питома вага сфери послуг по-
мітно зросла з 53% до 69,7% [7, с. 799]. Подібні тен-
денції, як це буде продемонстровано далі, характерні 
й для української столиці – Києва, котрий з кожним 
роком стає все більш глобалізованим містом.

Показовими є тенденції й в інших державах-лі-
дерах, з урахуванням, щоправда, своєї національної 
та міської специфіки. З огляду на це, надзвичай-
но важливим може вважатися дослідження україн-
ського вченого Я. Кашуби, що було проведене задля 
з’ясування особливостей галузевих змін в Японії в 
процесі вивчення динаміки структурних змін в пер-
винному, вторинному і третинному секторах зайня-
тості впродовж 1955-1995 рр. Автором було доведено, 
що питома вага зайнятих у первинному секторі змен-
шилася з 41% до 6%, а відтак сільське господарство 
почало вважатися в цій країні швидше за все дани-
ною культури, екологічних традицій та самобутнос-
ті, аніж масовим товарним виробництвом. Вторин-
ний сектор також зазнав змін, наочно демонструючи 
підвищення питомої ваги зайнятих з 23,5% у 1955 
році до 34,1% у 1975 році з подальшим поступовим 
зменшенням частки до 31,6% (1995) [8, с. 94-95].

Певний інвестиційний феномен розвитку канад-
ських регіонів передусім столичного – Отави наводить 
D. Doherty [9], що, як нам здається, є надзвичайно 
важливим для розуміння нової сутності інституційно-
го феномену головних міст країн-лідерів.

На явні глобалізаційні ознаки міста-столиці в 
глобальній економіці завжди вказували обсяги пря-
мих і портфельних інвестицій, які надходили в мега-
поліс та створювали відповідні переваги щодо зайня-
тості, продукування товарів та послуг, модернізації 
наявної інфраструктури тощо. Такі зміни тягнули за 
собою й суттєві секторальні зміни, доволі сильно по-
ляризуючи економічні здобутки не лише столиці, а 
й решти територій. Гіперконцентрації ПІІ, що мала 
місце в столицях країн ЦСЄ, призводила ще й до до-
даткового ефекту – так званого «столичного магне-
тизму», що зумовлений повторним стягуванням до 
столиці тих капіталовкладень, які були завезені з-за 
кордону до інших регіонів, але з часом зазнали про-
цесів внутрішньолокалізаційної мобільності (перемі-
щення), зумовивши, таким чином, подальше дистан-
ціювання столиці від країни у цілому (табл. 2).

Лідерство Києва, як це випливає з таблиці, є без-
заперечним, з огляду на концентрацію в ньому інвес-
тицій. Однак, якщо на початку трансформаційних 
реформ питома вага столиці у майже чверть залуче-
них ПІІ (1995 р.) вважалася занадто обтяжливою, то 
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в силу описаного раніше «столичного магнетизму» 
вона не лише не зменшилась, а й, навпаки, зазна-
ла акселерованого зростання, збільшившись, таким 
чином, фактично удвічі. Станом на кінець 2013 р. 
у столиці України було зосереджено 27,3 млрд. дол. 
США ПІІ, що становить майже половину залученого 
в нашу країну інвестування. Зазначимо, що подібна 
асиметрія характерна й для невеликих країн (Есто-
нія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина), але для 
держав з подібною до України чисельністю населен-
ня це не є типовим.

Виявити певну закономірність щодо експортова-
них ПІІ з Києва доволі таки важко, адже чітка ди-
наміка нарощування такої активності по роках не 
прослідковується. Так, якщо у 1995 році сума інвес-
тованих коштів становила лише 2,9 млн. дол. США, 
що дорівнювало 14,3% вивезених з України капіта-
ловкладень, то вже у 2005 році їх питома вага зросла 
до 22,5%, втім вже у 2013 р. вона знову впала до 
10,4%. Пропорція між ввезеними і вивезеними ін-
вестиціями у 1995 році становила в Києві 41 до 1, у 
2005 році вона зросла до 68 до 1, а вже у 2013 році – 
зменшилася знову ж таки до 41:1, що, на нашу дум-
ку, яскраво говорить про нетто-позитивну динаміку 
інвестування в м. Київ та абсолютно малі величини 
обсягів ПІІ, котрі надходять з української столиці за 
кордон.

Найбільш привабливою сферою для іноземного 
інвестування у 2005-му році була оптова і роздріб-
на торгівлі, в яку було спрямовано більш як чверть 
усіх ПІІ, що надійшли до столиці. Другою за значу-
щістю виявилася фінансова діяльність, адже вітчиз-
няні банки та філії іноземних фінансових компаній 
стрімко насичувались відповідними інвестиційними 
ресурсами з боку європейських і російських корпора-
цій. Водночас питома вага промисловості в зазначе-
ній структурі не була доволі великою і в її межах мав 
місце асиметричний розподіл ПІІ. Питома вага, при-
міром, харчової промисловості в загальній структурі 
становила лише 3%, виробництва машин і устатку-
вання – 2,7%, металургії та оброблення металу –  
2,3%, хімічної та нафтохімічної промисловості –  
2,1%. Тобто компанії, що інвестували в столицю 
України, не проявляли великого інтересу до її про-
мислового сектору. Доволі симптоматичними вигля-
дають також показники інвестицій в соціальну сфе-
ру. Питома вага інвестицій в освіту становили лише 
0,1%, в галузь охорони здоров'я та соціальну допо-
могу – 0,4% всіх надходжень з-за кордону. Інакше 
кажучи, зарубіжні інвестори мали до України свій 
селективний інтерес, постійно збільшуючи свою при-
сутність лише в тих секторах міської економіки Киє-
ва, котрі забезпечували їм швидке і, головне, гаран-
товане надходження прибутків.

У посткризовий (у науковій літературі викорис-
товують також вираз – міжкризовий) період новим 
секторальним пріоритетом виявилась фінансова ді-
яльність. Відтепер вона стала домінуючою, адже за-

гальні обсяги інвестувань в неї зросли з 840 млн. дол. 
США у 2005 році до 12123 дол., тобто в 14,4 рази, що 
було разючим контрастом до всіх інших сфер асигну-
вання, у сферу торгівлі і ремонту зросли повільніше, 
з 980,4 млн. дол. до 2815,8, тобто у 2,9 рази; опера-
ції з нерухомістю – з 378,7 млн. дол. до 2692,8, – у 
7,1 рази. Натомість зростання інвестування промис-
лової функції йшло доволі повільно з 553,7 млн. дол. 
у 2005 році до 1146,2 млн. дол. у 2010 році, тобто 
лише в 2,1 рази. Своєрідний посткризовий бум та-
кож мав місце в операціях з нерухомістю (зростання 
у 7,1 рази), а також в будівельній сфері (збільшення 
в 9,6 рази).

Висновки з проведеного дослідження. З огляду 
на вищесказане, можна констатувати, що пріорите-
тами інвестування в економіку столиці є фінансова 
діяльність, висока конкуренція в якій стає дедалі 
все більш очевидною і такою, що з часом може пере-
творити український мегаполіс на один з фінансових 
центрів країн Центральної та Східної Європи.

Особливість багатьох столичних мегаполісів по-
лягає в тому, що вони значно повільніше і пізніше 
входять у кризову стадію і більш швидко виходять 
з неї. Водночас жителі столиці можуть розраховува-
ти на більш високу заробітну плату в ній, швидке 
працевлаштування за умов втрати робочого місця та 
можливість комбінування своєї часткової зайнятості, 
ведення бізнесу та участі в політичних, громадських, 
релігійних та інших організаціях, що, без сумніву, є 
привабливішим й для інших громадян країни та слу-
гує однією з причин маятникової міграції. 

В цілому означене вище підходить й до міста 
Києва, щоправда з певним виключенням у період 
2010-2012 рр. Якщо тенденція щодо працевлашту-
вання незайнятих трудовою діяльністю киян упро-
довж 2002-2010 рр. підтверджувала загальну зако-
номірність, то далі мали місце суттєві зміни, котрі 
яскраво свідчили про те, що межі розвитку київської 
міської агломерації є обмеженими. Так, у 2012 році 
були працевлаштовані 10770 жителів столиці, що є 
у 3,3 рази меншим, аніж у 2010 році. З нашої точки 
зору, основними причинами скорочення ринку робо-
чої сили в столиці є наступні:

- зростання потреби роботодавців щодо високок-
валіфікованої робочої сили та фахівців з окремих 
сфер інтелектуальної діяльності;

- врахування попереднього досвіду при прийомі 
на роботу;

 – внутрішньокорпоративний делокалізований 
трансфер працівників;

- розвиток аутсорсингової зайнятості;
- збільшення частки іноземних громадян, що пра-

цюють у селективних секторах економіки міста.
Аналізуючи секторальні особливості розвитку м. 

Київ, варто відмітити й цілу низку специфічних рис 
його розвитку, які позиціонують українську столицю 
не лише в межах нарощування конкурентоспромож-
ності його окремих субгалузей, а й на рівні розви-

Таблиця 2
Питома вага м. Києва в структурі прямих іноземних інвестицій, що надійшли в Україну та ПІІ з України

Рік
ПІІ, що надійшли до м. Києва ПІІ з м. Києва

млн. дол. США Питома вага в Україні, % млн. дол. США Питома вага в Україні, %

1995 120,7 24,9 2,9 14,3

2000 1064,2 32,4 8,4 8,5

2005 3017,6 33,3 44,7 22,5

2010 19225,1 48,0 617,2 9,9

2013 27278,1 49,3 671,9 10,4

Складено автором за даними Міського статуправління м. Києва [10]
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тку мережного суспільства, яке більше, ніж будь-яке 
інше, стимулює розвиток мегаполісу, адаптуючи його 
до реального глобального середовища. В основі про-
понованої таксономізації лежить виокремлення тих 
ефектів, які дають місту його столичний статус, сек-
торальна трансформація, посилення впливу глобаліза-
ційних чинників, розвиток новітніх технологій, креа-
тивізація та кластеризація міського господарства.

В основу системи глобалізаційних ефектів по-
кладено два важливих інтеграційних компоненти, 
відомих під назвою статичних та динамічних ефек-
тів, адже, як відомо, столичне місто в країні завжди 
виконує важливу інтеграційну функцію. Натомість 
емпіричний досвід застосування інновацій та інвес-
тицій в міській економіці нерідко відіграє визна-
чальну роль при ухваленні масштабних політичних 
та економічних рішень. До групи статичних ефектів 
були віднесені ефекти створення торгівлі, які скла-
даються з двох субефектів (зростання споживання, 
розширення виробництва). Проте навіть разом узяті 
вони лише частково пояснюють динамічний і водно-
час асиметричний баланс споживання столиці, коли 
вона експортує вдвічі менше, ніж імпортує, маючи 
водночас розгалужену систему торговельних підпри-
ємств, значна частина яких орієнтована на імпорт 
продукції.

До числа динамічних ефектів слід відносити такі 
складові: економія масштабу, загострення конку-
ренції та стимулювання припливу інвестицій. Разом 
узяті вони визначають нові потенційні можливос-
ті Києва в глобальному економічному середовищі, 
обумовлюють стримання ним прямих і непрямих 
ефектів європейського мегаполісу та ідентифікують 
характер локально-глобальної співставності його 
міського господарства.

Зростання відкритості економіки міста, посилю-
ється цілою низкою додаткових ефектів, з-поміж 
яких слід виокремити панелі негативних, позитив-
них та мікс-ефектів, дія яких може як посилювати, 

так і знижувати отримані переваги європейської сто-
лиці. Таким чином, схема системних глобалізацій-
них ефектів Києва являє собою ієрархічну поліструк-
турну модель динамічних, статичних та світових 
секторальних переваг, консолідована дія яких забез-
печує підвищення конкурентоспроможності міста, 
зменшення негативного впливу світових криз, зба-
лансований розвиток міського господарства та його 
інфраструктури в межах створюваних світових про-
дуктивних мереж.
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Постановка проблеми. Концепція соціальної від-
повідальності бізнесу як поняття в сучасному розу-
мінні з’явилася у 2 половині ХХ ст. як показник 
«зрілості» бізнесу в розвинених країнах. На той час 
лише деякі лідируючі компанії могли стверджувати, 
що вони дійсно впроваджують принципи соціальної 
відповідальності у своїй роботі. Але, розглядаючи 
дане поняття у більш широкому сенсі, як відпові-
дальність підприємців за виготовлення якісної про-
дукції та надання якісних послуг, за сплату у по-
вному обсязі податків, відповідальність бізнесу перед 
соціумом, можна стверджувати, що дана концепція 
має більш глибоке коріння.

Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти сут-
ності та становлення соціальної відповідальності 
бізнесу, концептуальних підходів до визначення та 
еволюційного розвитку даного поняття в економічній 
літературі розглянуто в працях таких відомих уче-
них, як Г. Боуен, П. Друкер, К. Девіс, Дж. МакГурі,  
М. Фрідман, А. Керролл, Е. Фріман, Р. Акофф,  
А. Менделоу, В. Віттенберг та інших.

Формування цілей статті. Основною метою дано-
го дослідження є розгляд історичних етапів розвитку 
концепції соціальної відповідальності та аналіз осно-
вних теоретичних підходів, концепцій, інститутів со-
ціальних аспектів розвитку міжнародного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи істо-
рію розвитку концепції соціальної відповідальності 
бізнесу, науковці приходять до висновку, що подібні 
ідеї були притаманні бізнесменам ще у часи Старо-
давнього Єгипту, Греції, Римської імперії, Середніх 
віків. Різні історичні джерела вказують на те, що 
вже тоді існували виробники, які відчували свою від-
повідальність перед суспільством: сумлінно платили 
податки, виробляли якісну продукцію, не ошукува-
ли споживачів і робітників. Те, що багато творінь 
будівельників, скульпторів, майстрів, ювелірів тих 
часів пережили багато сторіч і дійшли до нас, є під-
твердженням їх соціально відповідальної поведінки, 
яка полягала у виробництві якісних товарів. У ста-

родавні часи заможні торговці і ремісники жертву-
вали значні кошти на допомогу бідним, сиротам, на 
будівництво різних соціальних споруд.

У процесі розвитку підприємництва також були 
етапи, коли соціальна відповідальність поступалася 
соціальній безвідповідальності бізнесу. Таким пері-
одом є початок розвитку капіталізму, коли спосте-
рігалися такі явища, як експлуатація робітників, 
недотримання правил техніки безпеки праці на під-
приємствах, нерозвинуте законодавство про працю, 
несплата податків, підкуп держслужбовців та багато 
інших прикладів порушення соціально відповідаль-
них принципів. З бурхливим розвитком економіки, 
появою зрілого класу підприємців і бізнесменів по-
ступово відбувається розуміння необхідності впро-
вадження принципів соціальної відповідальності в 
управління та поступовий перехід до положень даної 
концепції.

Також варто зазначити, що суттєвою базою для 
формування поняття соціальної відповідальності біз-
несу у сучасному розумінні були і є моральні, етичні 
та релігійні постулати. Соціально відповідальні прин-
ципи бізнесу зародилися з релігійних ідеї різних кон-
фесій. Так, наприклад, у Біблії засуджуються неефек-
тивність і лінощі, заохочується продуктивна і якісна 
праця землеробів, скотарів, ремісників і купців і 
стверджується, що лише особиста праця може бути 
основою добробуту людини. Цікавим є те, що у да-
ному релігійному документі навіть сформовано поло-
ження про необхідність сплати податків. На питання 
людей «Чи потрібно платити податки кесарю?» Ісус 
відповів: «Віддайте кесареве – кесареві, а Богові – 
Боже». У Біблії завжди підкреслюється необхідність 
чесного ведення справ (притчі Соломонові): «Краще 
небагато з правдою, ніж безліч прибутків з неправ-
дою», та сформовані основи доброчинної діяльності: 
«Не відмовляй в благодіянні, коли рука твоя в змозі 
зробити його». У релігійних ісламських документах 
занотовано, що фінансова система цих країн має чіт-
ку соціальну спрямованість згідно з морально-етич-
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ними принципами та принципами, які зафіксовані у 
Корані. Одним з яскравих прикладів таких соціаль-
них ідей є заборона лихварства в ісламських країнах, 
тобто банки не мають права отримувати відсоток за 
кредит, вони отримують частину прибутку від доходів 
підприємства, що кредитується і несуть ризики збит-
ків на рівні зі своїм клієнтом. Також релігійні нор-
ми ісламу забороняють «гру з часом», тобто будь-які 
ф’ючерсні угоди, пов’язані з ризиком, що майбутній 
товар буде неналежної якості, а отже може виникнути 
конфлікт між продавцем і покупцем.

Як зазначалося раніше, сучасна історія соці-
альної відповідальності бізнесу почала з’являтися  
у ХХ столітті, а одним з поштовхів для її розвитку 
слугував швидкий ріст філантропії і доброчинності, 
який розпочався наприкінці ХІХ століття. Серед ві-
домих філантропів даного історичного періоду можна 
згадати Генрі Форда, засновника корпорації «Форд 
Мотор» та ініціатора значних позитивних зрушень у 
професійному та соціальному житті своїх робітників; 
Мати Терезу, фундаторку Ордена милосердя, який 
сьогодні функціонує у 133 країнах світу та Нобе-
лівської лауреатки миру «за діяльність, спрямовану 
на допомогу стражденним людям»; Джона Девісона 
Рокфеллера-старшого, американського підприємця, 
першого в світі доларового мільярдера та благодійни-
ка, який все життя фінансував різні освітні, медичні 
та культурні проекти; Евангелоса Заппаса, ініціато-
ра та спонсора відроджених Олімпійських змагань і, 
нарешті, Миколу Терещенка, відомого українського 
«цукрового» підприємця і благодійника та мецена-
та, який жертвував свої кошти на допомогу дітям, 
хворим, безхатченкам, будував лікарні, притулки та 
дарував місту Києву чудові витвори архітектурного 
мистецтва.

Вважається, що засновником концепції соціаль-
ної відповідальності бізнесу є Говард Боуен, який у 
1953 році опублікував свою монографію під назвою 
«Соціальна відповідальність бізнесу». Він писав: «Со-
ціальна відповідальність бізнесу – це реалізація та-
кої політики, прийняття таких рішень або слідуван-
ня такій лінії поведінки, котрі були б бажаними для 
цілей і цінностей суспільства» [1, с. 28-34]. Ідеї даної 
концепції також описував у своїх роботах відомий 
вчений в галузі менеджменту Пітер Друкер. Серед 
його відомих робіт у даній сфері виділяють наступ-
ні: «Кінець індустріальної людини» (1936), «Майбут-
нє індустріальної людини» (1942), «Концепція кор-
порації» (1946), «Практика менеджменту» (1954), 
«Менеджмент: задачі, відповідальність і практи-
ка» (1974). Саме після публікації робіт Г. Боуена  
і П. Друкера у західній науці почалася активна роз-
робка сучасної теорії соціально відповідального біз-
несу. У 60-80 рр. ХХ ст. вийшли десятки наукових 
робіт, в яких розроблялася теорія СВБ, узагальню-
вався досвід соціально відповідальних компаній, до-
сліджувалися національні і регіональні моделі. Так, 
К. Девіс, один з вчених-дослідників даного поняття у 
1967 році писав: «Ті, хто не бере на себе відповідаль-
ність, адекватну їх владі, в результаті втрачають цю 
владу». Ще один вчений, Дж. МакГурі, стверджував, 
що компанія повинна залучатися до політики, добро-
буту соціуму, освіти, щастя своїх робітників і взагалі 
до всього оточуючого її соціуму. Бізнес повинен пово-
дитися законно і справедливо, як повинен поводити-
ся кожен законослухняний громадянин. Компанія не 
є відповідальною за рішення всіх існуючих проблем, 
але є відповідальною за вирішення тих проблем, ко-
трі сама породжує, котрі пов’язані з її діяльністю і 
зачіпають її інтереси.

З моменту появи сформованої теорії соціальної від-
повідальності бізнесу і бурхливого її розвитку, у неї 
з’явилися і противники. Одним з лідерів руху опонен-
тів концепції виступив відомий американський еконо-
міст, який у 1976 році став лауреатом премії пам’яті 
Альфреда Нобеля «за досягнення у дослідженні спо-
живчого аналізу, розробку грошово-кредитної теорії 
та демонстрацію складності стабілізаційної політики» 
– Мілтон Фрідман. У своїй статті «СВБ – збільшен-
ня свого прибутку», яка вийшла у 1970 році, вчений 
наголосив, що почуття відповідальності можуть мати 
лише люди, а бізнес повинен концентруватися лише 
на отриманні прибутку, задовольняючи тим самим по-
треби суспільства. Також М. Фрідман визначив багато 
протиріч між соціальною відповідальністю бізнесу пе-
ред суспільством і інтересами самого бізнесу, навівши 
у своїй роботі наступні приклади: соціально відпові-
дальний бізнес завжди має піклуватися про свій пер-
сонал, а отже, не скорочувати робітників, а навпаки, 
зберігати робочі місця, але в той же час ліквідація 
робочих місць задля впровадження нових технологій і 
підвищення конкурентоздатності і прибутковості біз-
несу суперечить концепції СВБ, але є головною метою 
підприємства; збільшення витрат на охорону навко-
лишнього середовища суперечить інтересам власників 
компаній і робітників, зацікавлених у збільшенні ди-
відендів і заробітної плати [2].

Наукові праці Г. Боуена, П. Друкера, К. Девіса, М. 
Фрідмана та інших дослідників викликали багато дис-
кусій з приводу підтримки або відмови від концепції 
соціальної відповідальності бізнесу. Деякі аргументи 
«за» і «проти» інтеграції соціальної відповідальності 
у стратегії розвитку компаній наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Аргументи «за» і «проти» впровадження бізнесом 

соціальної відповідальності

Аргументи «за» Аргументи «проти»

сприяє підвищенню конкурен-
тоздатності компанії, зростанню 
продуктивності праці, підвищен-
ню якості продукції

відмова від постійної 
максимізації прибутку

позитивно впливає на капіталі-
зацію компаній, перш за все за 
рахунок збільшення вартості її 
нематеріальних активів, таких 
як бренд, імідж, репутація

додаткові витрати на 
проведення соціальної 
активності

існує позитивний взаємозв’язок 
між фінансовими показниками 
діяльності корпорації і масшта-
бами їх соціально відповідальної 
діяльності

можливе розмивання 
основних цілей бізнесу

сприяє підвищенню стабільності 
розвитку компанії і мінімізації 
ризиків, пов’язаних зі страйками 
робітників, протестами населен-
ня, конфліктами з владними 
структурами

невдоволення деяких 
груп стейкхолдерів

сприяє зростанню соціально-
го капіталу компанії у вигляді 
партнерських відносин зі всіма 
стейкхолдерами

допомагає оптимізації операцій-
них процесів та зменшенню ви-
робничих витрат

впливає на підвищення продажів 
та лояльність споживачів

сприяє покращенню доступу до 
капіталів та лояльності інвесто-
рів

Спираючись на вищенаведені дані, можна ствер-
джувати, що, хоча і існують досить суттєві аргу-
менти «проти» впровадження принципів соціальної 
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відповідальності у діяльність компаній, аргументи 
«за» є більш переконливими та надають можливість 
бізнесу покращувати свої фінансові результати, по-
силювати свої конкурентні позиції, зміцнювати при-
хильність клієнтів до себе, посилювати свою стабіль-
ність на ринку і мінімізувати можливі ризики. За 
даними глобального дослідження, проведеного ком-
панією IBM у 2008 р., однією з виведених 5 базових 
характеристик успішної компанії майбутнього є со-
ціальна відповідальність. Бізнес з’явився у ході роз-
витку суспільства і його потреб. Тобто він повинен 
нести відповідальність перед суспільством і відпові-
дати певним суспільним очікуванням.

На сьогоднішній день існує досить багато визна-
чень соціальної відповідальності бізнесу. Це і стійка 
прихильність бізнесу до дотримання етичних норм, а 
також внесення вкладу в економічний розвиток і од-
ночасно покращення якості життя персоналу і його 
сімей, і, нарешті, допомога суспільству. Це відпо-
відальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед 
тими, на кого прямо чи опосередковано ці рішення 
впливають. Це етичне чи ідеологічне явище, яке ле-
жить у сутності бізнесу. Також СВБ – це просуван-
ня практик відповідального бізнесу, котрі приносять 
користь бізнесу і суспільству і сприяють соціально-
му, економічному і екологічному сталому розвитку 
шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу і 
мінімізації негативного.

Одним з найпопулярніших підходів до визначення 
сутності соціальної відповідальності бізнесу є підхід, 
запропонований наприкінці 1970-х років американ-
ським вченим Арчі Керроллом. За його визначен-
ням, СВБ – це відповідність економічним, правовим, 
етичним і дискреційним очікуванням, які ставлять-
ся суспільством перед компанією у даний період часу  
[1, c. 35-39]. Згодом, у 1991 році, А. Керролл пере-
форматував свою модель, і створив так звану пірамі-
ду соціальної відповідальності бізнесу. Дана піраміда 
складається з чотирьох прошарків соціальної відпо-
відальності: економічної, правової, етичної та дис-
креційної. Згідно з пірамідою Керролла, економічна 
відповідальність – це базова функція підприємства 
на ринку як виробника товарів та послуг, які мо-
жуть задовольнити потреби споживачів і приносять 
прибуток. Правова відповідальність – необхідність 
бути законослухняним в умовах ринкової економі-
ки, відповідність дій підприємства очікуванням сус-
пільства, які зафіксовані у правових нормах. Етична 
відповідальність – потребує ведення бізнесу згідно з 
очікуваннями суспільства, які не є закріпленими у 
правових нормативно-правових актах, а які базують-
ся на нормах моралі. І, нарешті, дискреційна (філан-
тропічна) відповідальність – спрямовує діяльність 
фірми на підтримку і розвиток добробуту суспільства 
шляхом її добровільної участі в реалізації соціаль-
них програм. Тобто, якщо фірма є соціально відпові-
дальною, вона повинна прагнути отримувати прибу-
ток, бути законослухняною, етичною, а також бути 
хорошим корпоративним громадянином. Піраміда 
Керролла стала дуже популярною і зайняла лідиру-
ючу позицію у теоретичних і практичних розробках 
науковців. У 2004 році автор запропонував викорис-
товувати її для аналізу соціальної відповідальності у 
міжнародному бізнесі і назвав її «глобальною піра-
мідою СВБ». Він зазначив, що міжнародні компанії 
повинні бути орієнтованими на отримання прибутку, 
який буде відповідати очікуванням міжнародного 
бізнесу, виконувати закон країн перебування і відпо-
відати нормам міжнародного права, бути етичними у 
своїх операціях, приймаючи до уваги відповідні ло-

кальні і глобальні стандарти, бути хорошими корпо-
ративними громадянами, орієнтуючись на очікуван-
ня місцевих громад.

В процесі формування і використання у діяльнос-
ті компаній концепції соціальної відповідальності 
бізнесу виникало багато теоретичних і практичних 
теорій, внутрішніх і зовнішніх елементів, які фор-
мували і пояснювали дане поняття. Згодом дані під-
ходи були об’єднані у цілісні концепції, які поясню-
вали механізми взаємодії бізнесу як з робітниками, 
так і з оточуючим бізнес соціальним, політичним, 
екологічним середовищем. Серед таких теорій на на-
лежну увагу заслуговують концепція стейкхолдерів, 
концепція соціально відповідальних інвестицій та 
корпоративного громадянства, які виникли у 80-90-х  
роках ХХ століття.

Концепція стейкхолдерів розроблялася і досліджу-
валася багатьма вченими, але один з найбільших вне-
сків до даної теорії зробив американський економіст 
Едвард Фріман, який у 1984 році опублікував свою 
монографію під назвою «Стратегічний менеджмент: 
стейкхолдерський підхід», в якій дав визначення да-
ному поняттю та класифікував стейкхолдерів на дві 
групи. Отже, за Е. Фріманом, стейкхолдером вважа-
ється будь-яка особа або група осіб, що впливає на 
діяльність організації або відчуває на собі вплив цієї 
діяльності. Бізнес функціонує у конкретному соці-
альному середовищі і не тільки впливає на нього за 
допомогою свого виробництва, товарів, послуг, тех-
нологій, але й сам залежить від нього. Тобто бізнес 
і суспільство взаємопов’язані і взаємозалежні. Тому 
бізнес, який хоче буди успішним, зацікавлений у гар-
них партнерських відносинах зі всіма своїми стейк-
холдерами. Е. Фріман поділяв всіх стейкхолдерів на 2 
групи: внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх стейк-
холдерів відносяться службовці компанії, менедж-
мент, акціонери, а до зовнішніх – споживачі продук-
ції, партнери, кредитори, постачальники сировини, 
структури влади, політичні партії, профспілки, ЗМІ, 
громадяни [3]. Пізніше інший вчений, Р. Акофф, до-
дав до переліку зовнішніх стейкхолдерів майбутні 
покоління і обґрунтував це тим, що сучасний бізнес 
повинен передбачати наслідки своїх управлінських 
рішень в перспективі і не робити нічого, що може за-
вдати проблем майбутнім поколінням і обмежити їх 
можливості у виборі шляхів подальшого розвитку.

Дослідження іншого вченого, А. Менделоу, дозво-
лили поділити всіх стейкхолдерів на 4 групи в за-
лежності від їх інтересів і наявності влади, яка може 
впливати на бізнес [4]. А. Менделоу запропонував 
матрицю, яка ілюструє моделі взаємодії зі стейкхол-
дерами (рис. 1). Слабкі прибічники – низький рівень 
зацікавленості у діяльності компанії і відсутність 
влади робить дану групу стейкхолдерів відкритою та 
легкою для впливу. Тому компанія повинна моніто-
рити ситуацію і у разі необхідності вживати рішучих 
заходів. Слабкі опоненти – зацікавлені у стратегії і 
розвитку компанії, але відсутність влади не дозво-
ляє їм впливати на щось. Керівництво компанії по-
винно інформувати їх і переконувати у правильності 
обраної стратегії, тому що в іншому випадку вони 
можуть об’єднатися зі стейкхолдерами, які мають 
владу. Сильні прибічники – головною задачею ме-
неджменту компанії є підтримка задоволеності даної 
групи стейкхолдерів і недопущення використання 
ними своєї влади проти компанії. Головні партнери –  
основна рушійна сила розвитку компанії. З ними 
потрібно радитися і обговорювати стратегічні цілі, 
тому що у разі невдоволення ця група стейкхолдерів 
може заблокувати подальшу діяльність.
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Рис. 1. Матриця моделей взаємодії 
зі стейкхолдерами за А. Менделоу

Сутність концепції соціально відповідальних ін-
вестицій полягає у тому, що соціально відповідаль-
ний інвестор інвестує, керуючись не тільки намірами 
отримати дохід, але й етичними нормами. Такі інвес-
тиції не здійснюються у компанії, які отримують при-
бутки від виробництва, продажу і розповсюдження 
зброї, тютюнової і алкогольної продукції, грального 
бізнесу, в компанії, які порушують права людини, 
використовують дитячу працю тощо. Сьогодні такий 
вид інвестування стає популярним у всьому світі, але 
лідерами все ж залишаються США і Європа. У 2012 
році загальний світовий обсяг соціально відповідаль-
них інвестицій склав 13,568 млрд. дол. США [5].

Існує три стратегії, види соціально відповідаль-
них інвестицій: інвестиції ESG, активність акціо-
нерів (shareholder advocacy) і інвестування в гро-
мади (сommunity investing). Під інвестиціями ESG 
(«Environmental, Social and Governance») розумієть-
ся інвестування у такі компанії, котрі відповідають 
заданим екологічним, соціальним критеріям (захист 
споживачів, релігійні переконання, права робітників 
та інші). При цьому використовуються два шляхи 
пошуку таких компаній (screening) на основі методів 
негативного і позитивного відбору (negative і positive 
screening). Негативний відбір передбачає видалення 
зі списку об’єктів інвестування тих компаній, чия ді-
яльність суперечить етичним чи моральним ціннос-
тям інвестора. У свою чергу, позитивний відбір має 
на меті цільовий пошук компаній, які відповідають 
вимогам інвестора та характеризуються позитивним 
впливом на розвиток суспільства. Такий вид соціаль-
ного інвестування є найбільш поширеним. Актив-
ність акціонерів (shareholder advocacy) передбачає їх 
втручання у діяльність компанії, яке проявляється у 
можливості зміни стратегії її діяльності, під впливом 
тих чи інших соціальних або екологічних проблем 
суспільства. Інвестування в громади (сommunity 
investing) відбувається у рамках роботи різних про-
ектів, фондів, які надають фінансування малозабез-

печеним верствам населення, які знаходяться у не-
сприятливих економічних умовах, живуть у бідних 
місцевостях під низький відсоток, наприклад для бу-
дівництва муніципального житла, розвитку малого 
бізнесу. Метою такого інвестування є вирівнювання 
рівня життя і зменшення соціальної напруги у світі.

Концепція корпоративного громадянства є найви-
щою сходинкою розвитку соціальної відповідальнос-
ті бізнесу і базується на тому, що бізнес не тільки 
йде назустріч очікуванням і побажанням суспільства 
і влади у вирішенні соціальних питань, але й сам 
стає активною силою, яка виступає з соціальними 
ініціативами та визначає пріоритети соціального роз-
витку. Міжнародним визнанням та закріпленням да-
ної концепції стало заснування у 2000 році з ініціа-
тиви Генерального Секретаря Організації Об’єднаних 
Націй Кофі Аннана Глобального Договору, який є 
ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній 
відповідальності бізнесу та підтримку вирішення 
підприємницькими колами проблем глобалізації та 
створення більш стабільної та всеохоплюючої еконо-
міки. Глобальний договір у своїй діяльності керуєть-
ся десятьма принципами бізнесової діяльності, які 
розподілені на 4 групи: права людини, трудові відно-
сини, захист навколишнього середовища та антико-
рупційний принцип. За даними організації, на сьо-
годнішній день до Глобального договору приєдналося 
більше ніж 6 500 компаній та організацій з більш 
як 130 країн світу, які впроваджують принципи со-
ціальної відповідальності та вносять зміни у свою ро-
боту, публічно підтримують таку діяльність у своїх 
прес-релізах, виступах, інформаційних заходах, ко-
мунікативній діяльності та щорічно звітують про ре-
зультати своєї активності [6].

Висновки з проведеного дослідження. Концепція 
соціальної відповідальності на сьогодні є надзвичай-
но актуальною у сфері міжнародного бізнесу. Завдя-
ки даному підходу аналізуються та досліджуються 
соціальні, правові, політичні, корпоративні, етичні 
та екологічні складові бізнесу, які з часом все більше 
впливають на прибутковість економічних суб’єктів. 
У свою чергу, аналіз та розуміння взаємозв’язків біз-
несу та його зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів 
допомагає прогнозувати тенденції розвитку його се-
редовища та захиститися від можливих ризиків.
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Постановка проблемы. Активизация мировой 
торговли, ее либерализация и институционализа-
ция на мировом и национальном уровнях обуслови-
ли необходимость создания механизмов, обеспечи-
вающих соблюдение прозрачности и справедливости 
торговых отношений. Одним из таких механизмов 
обеспечения равноправия субъектов международ-
ной торговли, внедряемых в торговую практику в 
соответствии с нормами и правилами Всемирной 
торговой организации (ВТО), является система вре-
менных защитных мер в составе антидемпинговых, 
компенсационных и специальных мер. Эти защит-
ные меры направлены на нейтрализацию ущерба, 
наносимого товаропроизводителям страны-импор-
тера в случае демпингового, субсидированного или 
иного недобросовестного импорта.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В современной научной литературе вопросам при-
менения защитных мер, в частности, мер антидем-
пингового регулирования, посвящены работы та-
ких исследователей, как Т.Дж. Пруса, Ф. Бентли,  
О. Зильберстон в дальнем зарубежье; И.Н. Герчико-
ва, Н.Н. Акимов, Л.В. Величковская в ближнем за-
рубежьем; С.Г. Осыка, В.Т. Пятницкий, А.И. Шныр-
ков в Украине.

Однако в подобных исследованиях, на наш взгляд, 
недостаточно комплексно проанализирована роль в 
регулировании внешней торговли Украины антидем-
пинговых мер, применяемых как украинской сторо-
ной против демпингового импорта, так и зарубеж-
ными партнерами против украинских товаров, в том 
числе с учетом особенностей отраслевой структуры 
отечественной и мировой экономики.

Постановка задачи. Целью данной статьи являет-
ся исследование масштабов и особенностей примене-
ния антидемпинговых мер в украинской внешнетор-
говой практике.

Изложение основного материала исследования. 
Присоединившись в 2008 г. к ВТО, Украина получила 
возможность использования предусмотренного в рам-
ках данной организации механизма защиты интересов 
отечественных производителей на внутреннем рынке 
наряду с правом защиты их интересов на внешних 
рынках, требуя справедливого к ним отношения при 
поведении антидемпинговых расследований (АДР). 
Международно-правовая база антидемпинговых мер 
заложена еще в Ст. VІ ГАТТ-1994 и в Соглашении 
о применении Ст. VІ ГАТТ-1994, которыми предус-
мотрены механизмы инициации и проведения АДР, 
введения и прекращения предварительных и оконча-
тельных антидемпинговых мер, а также обжалования 
и пересмотра результатов АДР [1].

Украина еще в процессе гармонизации нацио-
нального законодательства с нормами и правилами 
ВТО приняла соответствующие нормативно-правовые 
акты, предусматривающие использование соответ-
ствующих защитных мер против недобросовестного, 
в том числе демпингового импорта. В области анти-
демпинговых мер таким законодательным актом стал 
Закон Украины «О защите национального товаропро-
изводителя от демпингового импорта», принятый 22 
декабря 1998 г. [2] и уточненный непосредственно пе-
ред присоединением Украины в ВТО Законом Укра-
ины «О внесении изменений в некоторые законы 
Украины по вопросам защиты национального това-
ропроизводителя от субсидированного, демпингового 
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и возрастающего импорта» от 10 апреля 2008 г. [3].  
Данным законом определены порядок инициации 
АДР; пакет документов, на основании которого та-
кое расследование может быть начато компетентным 
органом; собственно компетентный орган (Межве-
домственная комиссия по международной торговле); 
порядок проведения АДР, установления факта дем-
пинга и объемов причиненного им ущерба; порядок 
введения предварительных и окончательных анти-
демпинговых мер, установления размера антидем-
пинговых пошлин (АДП) и иных мер, времени их 
действия, условий их прекращения и продления; 
механизм разрешения споров, возникающих в ходе 
АДР, обжалования решений уполномоченного органа 
и т. д. [2].

Основным инструментом противодействия дем-
пинговому импорту являются АДП, представляющие 
собой разновидность временных пошлин, вводимых 
импортирующей страной с целью нейтрализации не-
гативных последствий недобросовестной ценовой кон-
куренции в форме демпинга [4, с. 125]. Согласно пра-
вилам ВТО и украинскому законодательству, ставка 
АДП определяется одним из следующих способов:

1) как разница между ценами, по которым товар 
реально продается на рынке экспортирующей стра-
ны и на рынке импортирующей страны (в случае от-
сутствия подобного товара на рынке страны-импорте-
ра, сравнение производится с рынком любой третьей 
страны);

2) как разница между ценой, по которой товар 
должен был потенциально продаваться на рынке экс-
портирующей страны (такая цена устанавливается 
на базе суммы издержек производства, общих издер-
жек, прибыли от продажи на внутреннем рынке, сто-
имости упаковки и транспортировки товара в импор-
тирующую страну), и ценой, по которой он реально 
продается на рынке импортирующей страны [1; 2].

В мире АДП являются распространенным за-
щитным инструментом: в течение 1995-2012 гг.  
(т. е. с момента образования ВТО) членами ВТО 
было инициировано 4312 АДР, 3374 из которых за-
вершились введением окончательных АДП [5]. По-
следствия антидемпинговых мер аналогичны послед-
ствиям введения импортного тарифа: они повышают 
цену импортного товара, тем самым снижая его це-
новую конкурентоспособность на внутреннем рынке 
по сравнению с отечественными товарами, а также 
способствуют росту поступлений в государственный 
бюджет.

Несмотря на наличие соответствующей институ-
циональной базы, механизм антидемпинговой за-
щиты использовался и продолжает использоваться 
Украиной недостаточно активно. С момента введе-
ния в действие соответствующего закона (2001 г.) и 
до вступления Украины в ВТО украинской стороной 
было инициировано лишь 17 АДР, лишь 9 из кото-
рых завершились введением окончательных АДП, 
а в первые годы членство в ВТО (2008-2009 гг.) –  
13 подобных расследований, по результатам которых 
были введены окончательные АДР лишь в 4 случаях 
[6]. Таким образом, следует отметить недостаточную 
эффективность проводимых расследований и огра-
ниченность доказательной базы в отношении факта 
демпинга, предоставляемой предприятием (группой 
предприятий) – подателей в Министерство экономи-
ческого развития и торговли Украины соответству-
ющей жалобы по факту демпинга [2; 6; 7, с. 51-52].

В последующие годы активность украинской сто-
роны в сфере проведения АДР существенно не воз-
росла – по состоянию на апрель 2014 года [6] в Укра-

ине проводится 2 АДР – против импорта бесшовных 
нержавеющих труб происхождением из Китая и про-
тив ленты конвейерной резинотканевой происхожде-
нием из Российской Федерации; действуют оконча-
тельные АДП по результатам 14 антидемпинговых 
расследований против товаров, производимых пред-
приятиями 10 стран мира (Российская Федерация, 
Китай, Беларусь, Болгария, Польша, Турция, Ис-
пания, ФРГ, Великобритания и Республика Корея); 
проводится пересмотр четырех антидемпинговых 
мер, связанный с окончанием срока действия таких 
мер (законодательством Украины предельный срок 
антидемпинговых мер ограничен пятью годами [2]).

В то же время украинские товары намного чаще 
становились предметом АДР и объектом обложения 
АДП. До 2008 г. против определенных товаров укра-
инского производства и отдельных украинских то-
варопроизводителей было введено в действие более  
90 антидемпинговых мер, в результате которых 
украинские экспортеры, по оценкам экспертов, по-
несли потери в виде недополученного дохода от экс-
порта более, чем на 2 млрд. дол. США [8]. Но после 
вступления Украины в ВТО активность иностран-
ных торговых партнеров по ведению защитных мер 
в отношении импорта товаров из Украины несколько 
снизилась. В течение 2008-2009 гг. против украин-
ских товаров было инициировано 14 АДР, лишь 5 из 
которых завершились введением АДП [8]. То есть ре-
зультативность АДР против товаров, импортирован-
ных из Украины, составила 35,7%; для сравнения в 
Украине аналогичный показатель для того же пери-
ода составил 30,8%.

По состоянию на апрель 2014 г. против украин-
ских товаров проводится 4 АДР, предметами которых 
являются нитрат натрия, экспортируемый в Индию, 
стальные трубы, поставляемые в США и Бразилию, 
прутья из железа и стали круглого или профильно-
го сечения (арматура), поставляемые на рынок Тамо-
женного Союза (Беларусь, Казахстан и Российская 
Федерация); действуют 25 окончательных АДП, вве-
денных США, ЕС, Мексикой, странами Таможенного 
Союза, Аргентиной, Таиландом, Турцией, Канадой, 
Индией, Индонезией и Бразилией; проводится пере-
смотр результатов 5 антидемпинговых мер, веденных 
США, ЕС, странами Таможенного Союза, Мексикой 
и Аргентиной [6].

Подытоживая обзор антидемпинговых мер, при-
меняемых Украиной против импортных товаров и 
иными странами против украинских товаров, следу-
ет отметить, что вступление Украины в ВТО не при-
вело к заметной активизации использования Украи-
ной возможностей антидемпингового регулирования 
с целью защиты интересов отечественных товаропро-
изводителей. В то же время возможности импорте-
ров украинской продукции по введению против нее 
антидемпинговых мер были ограничены нормами и 
правилами внедрения подобных мер против стран, 
являющихся членами ВТО. Этот момент представля-
ется особенно важным с учетом того, что законода-
тельством большинства членов ВТО предусмотрены 
особые механизмы проведения АДР против стран с 
нерыночной экономикой и стран, не являющихся 
членами ВТО [1].

Например, подобные уточнения содержатся в Ре-
гламенте Совет ЕС от 30 ноября 2009 г.; они каса-
ются особенностей определения нормальной цены в 
случае выявления фактов демпингового импорта из 
стран с нерыночной экономикой и стран, не являю-
щихся членами ВТО. В подобном случае предусмо-
трено взятие за основу в качестве нормальной цены 



97ауковий вісник Херсонського державного університетуН
товара той цены, которая действует на рынке любой 
третьей страны [9]. Это может привести к искаже-
нию ситуации, поскольку на рынке третьей страны 
нормальный уровень цен может значительно отли-
чаться от реальных цен на данный товар, действую-
щих на рынке страны-экспортера.

Анализ географического охвата ныне действу-
ющими антидемпинговыми мерами торговых пар-
тнеров Украины показывает, что наиболее активно 
меры АДР вводятся в отношениях с теми странами, 
которые являются основными торговыми партнера-
ми Украины, причем это касается как антидемпинго-
вых мер, применяемых Украиной, так и мер, приме-
няемых другими странами против Украины (табл. 1).

На основе приведенных данных следует отметить, 
что наибольшее количество АДР, проводимых про-
тив украинских товаров, касаются товаров, импор-
тируемых из Российской Федерации, – основного 
торгового партнера Украины, и Китая, являющего 
третьим после Российской Федерации и стран ЕС-28 
поставщиком импортных товаров в Украину. В про-
чих случаях антидемпинговые меры являются еди-
ничными и направлены против демпингового импор-
та в Украину отдельных видов товаров из ряда стран.

Например, в мае 2012 г. на основе заявления ЗАО 
«Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» введены 
АДП против листового флоат-стекла (стекла терми-
чески полированного), импортируемого из Белару-
си, Болгарии, Польши, Турции, а также Российской 
Федерации [6]. В данном случае установлены адрес-
ные АДП, т. е. пошлины, применяемые к продукции 
определенных производителей из Российской Феде-
рации и Польши, отличаются от антидемпинговых 
пошлин, применяемым к остальным производите-
лям из этих же стран, экспортирующим данный вид 
товара в Украину, а также к флоат-стеклу, импор-
тируемому из Беларуси, Болгарии и Турции. Срок 
действия АДП истекает в 2017 г., однако уже на на-
чальном этапе их применения эксперты заявляют о 

снижении убытков предприятия-заявителя, вызван-
ных демпинговым импортом [11].

Среди эффективных АДП, срок действия которых 
уже завершен, следует назвать пошлины, применяв-
шиеся в течение 2008-2013 гг. в отношении импор-
та в Украину бытовой холодильной и морозильной 
техники из КНР и Турции. Данное АДР было ини-
циировано в 2007 г. на основании заявления един-
ственного украинского производителя холодильной 
техники АО «Норд», выпускающего холодильную 
технику среднего ценового сегмента (до 350 долл. 
США). Именно в данном сегменте отмечается наи-
более острая конкуренция со стороны китайских и 
турецких производителей [12].

В результате применения к турецким произво-
дителям АДП в размере 97,71% и китайским про-
изводителям (за исключением Samsung Electronics 
Overseas B.V. и LG Electronics Overseas Trading FZE) 
в размере 135,45% [6], АО «Норд» в течение 2012 
г. увеличило свое присутствие на украинском рынке 
холодильной и морозильной техники с 8,5% до 9,9%, 
несмотря на продолжающееся влияние кризисных 
явлений на мировых и отечественных рынках [12]. 
Одновременно на украинском рынке холодильной 
и морозильной техники отмечено сокращение доли 
производителей, против продукции которых были 
введены АДП. Например, доля на украинском рын-
ке турецкого концерна «Arcelik», который выпуска-
ет технику под маркой «Beko», сократилась с 5% в 
2007 г. до 2,2% в конце 2012 г. [12].

Из новых антидемпинговых мер, применяемых 
Украиной, следует упомянуть инициирование в ноя-
бре 2013 г. АДР против импорта из Российской Фе-
дерации конвейерных лент резинотканевых. Заявите-
лем в данном расследовании стала компания «Эрлайт»  
(г. Донецк), поставляющая продукцию на предпри-
ятия угольной, горно-обогатительной и машинострои-
тельной промышленности. Основанием для инициации 
расследования стал тот факт, что цена 1 м2 конвейер-

Таблица 1
Географическая структура внешней торговли Украины товарами и антидемпинговые меры, 2013 г.

Торговый партнер
Экспорт Количество антидем-

пинговых мер, против 
украинских товаров

Импорт Количество анти-
демпинговых мер с 
украинской стороны

млрд. дол. 
США % млрд. дол. 

США %

Всего 63,31 100,0 25 76,96 100,0 23

Таможенный Союз, в т.ч. 22,06 34,8 2 27,93 36,3 Х

Беларусь 1,98 3,1 Х 3,61 4,7 3

Российская Федерация 15,07 23,8 Х 23,23 30,2 7

ЄС-28, в т.ч. 16,81 26,5 3 27,11 35,2 Х

Болгария 0,59 0,9 Х 0,30 0,4 1

Великобритания 0,55 0,9 Х 1,13 1,5 1

Испания 0,99 1,6 Х 0,86 1,1 1

ФРГ 1,60 2,5 Х 6,77 8,8 1

Польша 2,55 4,0 Х 4,07 5,3 1

Индия 1,97 3,1 1 0,84 1,1 0

Индонезия 0,32 0,5 1 0,44 0,6 0

Китай 2,73 4,3 0 7,90 10,3 6

Республика Корея 0,41 0,6 0 0,83 1,1 1

Таиланд 0,25 0,0 1 0,20 0,3 0

Турция 3,81 6,0 1 1,85 2,4 1

Аргентина 0,01 0,0 1 0,12 0,2 0

Бразилия 0,20 0,3 2 0,46 0,6 0

Канада 0,06 0,1 2 0,24 0,3 0

Мексика 0,13 0,2 4 0,11 0,1 0

США 0,89 1,4 7 2,76 3,6 0

Составлено авторами по данным [6; 10]
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ной ленты данного типа, импортируемой из Россий-
ской Федерации, оказывается на 7-14% дешевле, чем 
аналогичная продукция украинского производства. 
В результате демпингового импорта украинская сто-
рона несет убытки от снижения спроса на ее продук-
цию на внутреннем рынке, что негативно отражается 
на финансово-экономическом состоянии предприятия 
в целом и, как следствие, ухудшает его конкурентные 
позиции и на внешних рынках, приводя в конечном 
итоге и к сокращению экспорта данной продукции [6].

Если украинская сторона проводит АДР и при-
меняет по их результатам соответствующие меры в 
отношении товаров из отдельных стран, то против 
украинских товаров вводятся АДП со стороны инте-
грационных блоков – ЕС-28 и Таможенного Союза, 
что значительно расширяет перечень стран, на рын-
ках которых экспорт украинских товаров подвер-
гается ограничениям. По состоянию на апрель 2014 
г. наиболее активно применяют ограничительные 
антидемпинговые меры против украинского экспор-
та США и Мексика. Однако, как показано в табл. 1,  
доля этих стран в украинском товарном экспорте со-
ставляет лишь 1,2% и 0,4% соответственно. Более 
того, облагаемый АДП в размере 60,1% экспорт укра-
инского горячекатаного обрезного проката составляет 
лишь 0,4% совокупного экспорта данного вида това-
ров из Украины в 2013 г. [6]. Иными словами, данные 
ограничения в большей мере оказывают влияние не 
на финансово-экономическое состояние украинских 
экспортеров, а скорее негативно отражаются на их 
имидже, что, конечно, опосредованно может отраз-
иться и на их финансово-экономических показателях.

Результаты анализа товарной структуры внешней 
торговли Украины и ее сопоставления с количеством 
антидемпинговых мер, применяемых Украиной или 
импортерами ее продукции в основных отраслях 
(табл. 2), свидетельствуют, что в настоящее время 
все АДП введены против продукции украинской ме-
таллургической и химической промышленности, ко-
торые являются одними из основных статей украин-
ского товарного экспорта. 

Так, металлопродукция составила в 2013 г. 
27,8% украинского товарного экспорта, и именно 
против данного вида продукции применяется наи-

большее количество антидемпинговых мер – 21 из 
25, по состоянию на начало 2014 г. Однако практи-
ка активного применения антидемпинговых мер для 
ограничения импорта металлургической и химиче-
ской продукции широко применяется большинством 
стран мира: 28% антидемпинговых мер, применяв-
шихся в мире в течение 2003-2013 гг., касались ме-
таллургической продукции, а 33% – химической 
продукции [5].

Особую значимость антидемпинговые меры им-
портеров украинской металлургической продукции 
обретают в условиях, когда доля экспорта в совокуп-
ном объеме реализации такой продукции превышает 
50% [10], что свидетельствует об экспортной ориен-
тированности отечественной металлурги и об ее зави-
симости от экспортных поставок. При этом экспорт 
металлопродукции из Украины в течение 2013 г. и в 
начале 2014 гг. не демонстрировал выраженных по-
зитивных тенденций (рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт металлургической продукции из 
Украины, 2013-2014 гг.

Составлено авторами по данным [10]

Лишь экспорт металлургического сырья проде-
монстрировал в I квартале 2014 г. рост на 46,2% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года, тогда как экспорт полуфабрикатов вырос на 
0,3%, плоского проката – на 2,4%, а экспорт длин-
номерного проката сократился на 23,5%. В услови-
ях кризисной нестабильности внешних и внутренних 
рынков, а также обострения внутриполитической си-
туации в Украине ухудшение доступа отечественной 
металлопродукции на экспортные рынки может усу-

Таблица 2
Товарная структура внешней торговли Украины и антидемпинговые меры, 2013 г.

Вид товаров
Экспорт Количество антидем-

пинговых мер против 
украинских товаров

Импорт Количество анти-
демпинговых мер с 
украинской стороны

млрд. дол. 
США % млрд. дол. 

США %

Всего 63,31 100,0 25 76,96 100,0 23

Продукция сельского 
хозяйства и пищевой про-
мышленности

17,03 26,8 0 8,19 10,7 0

Продукция горнодобываю-
щей промышленности 7,49 11,8 0 22,36 29,1 0

Продукция химической 
промышленности 5,12 8,0 4 13,03 17,0 4

Продукция целлюлозно-
бумажной и деревообра-
батывающей промышлен-
ности

2,39 3,8 0 2,32 3,0 2

Продукция легкой про-
мышленности 1,16 1,8 0 3,49 4,5 2

Продукция   промышлен-
ности 17,57 27,8 21 5,00 6,5 1

Продукция машиностро-
ения 10,32 16,3 0 18,37 23,9 1

Продукция прочих отрас-
лей промышленности 2,24 3,7 0 4,21 5,3 13

Составлено авторами по данным [6; 10]



99ауковий вісник Херсонського державного університетуН
губить ситуацию в отрасли и в национальной эконо-
мике в целом.

Выводы. Исходя из вышеизложенного, очевидной 
является необходимость совершенствования отече-
ственного опыта применения антидемпинговых мер с 
целью повышения эффективности защиты интересов 
украинских экспортеров на внешних и внутренних 
рынках. И если на применение антидемпинговых мер 
против украинской продукции влияние украинской 
стороны является минимальным, то для активизации 
использования возможностей, предоставляемых дан-
ным видом мер защиты внутреннего рынка, на наш 
взгляд, необходимо предпринять следующие меры:

- законодательное предоставление государству в 
лице уполномоченных органов инициировать АДР 
без соответствующего заявления национальных това-
ропроизводителей, их представителей либо их объ-
единений, поскольку последние зачастую лишены 
оперативного доступа к необходимой информации, 
способной подтвердить факт наличия демпинга;

- содействие развитию информационного обеспе-
чения внешней торговли, в том числе путем создания 
информационного центра, деятельность которого бу-
дет направлена на мониторинг ценовой ситуации на 
внутреннем и внешних рынках с целью скорейшего 
выявления фактов демпинга;

- активизация использования мер антидемпингово-
го регулирования в тех отраслях экономики, в которых 
экспортно-импортная деятельность существенным об-
разом влияет на финансово-экономического состояние 
предприятий, а также в отношении экспорта и импор-
та тех товаров, на которые приходится значительная 
часть отечественного экспорта и импорта (например, 
следует уделить внимание выявлению фактов демпин-
га при импорте продукции пищевой промышленности, 
металлургии и химической промышленности);

- популяризация среди национальных товаропро-
изводителей механизма мирного разрешения споров, 
связанных с фактами демпинга, заключающегося в 
согласовании действий заинтересованных сторон до 
завершения процедуры АДР, что позволит повысить 
оперативность устранения негативных последствий 
влияния демпингового импорта на отечественных то-
варопроизводителей.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  
В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ З ЄС

У статті розглянуто визначення закономірностей міжнародної міграції робочої сили в контексті програми безвізового режиму 
України з ЄС, а також pозpобка на цій основі рекомендацій щодо політики регулювання ринків праці в контексті інтеграційних про-
цесів. Трудова еміграція з України, в першу чергу до ЄС, сьогодні набула великих масштабів і стала важливим чинником впливу 
на перебіг багатьох економічних та соціальних процесів, а тому потребує адекватного вивчення й аналізу.
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Постановка проблеми. Зростання масштабів 
мігpаційних пpоцесів, залучення до них значних 
обсягів тpудових pесуpсів актуалізує дослідження 
міжнаpодної мігpації pобочої сили як однієї з осно-
вних фоpм світових господаpських зв’язків та її 
впливу на світове господаpство. Щоpічно в пошуках 
pоботи у світі мігpує 25 млн. осіб. Із вpахуванням 
обсягів нелегальної мігpації загальна чисельність 
міжнаpодних тpудових мігpантів у 3-5 pазів вища. 
Це певною міpою віддзеpкалює мігpаційну ситуа-
цію і в нашій кpаїні, де за різними оцінками фа-
хівців, за останні роки, за межі Укpаїни з метою 
пpацевлаштування виїхало близько 5 млн. україн-
ців. Сучасна ситуація в Україні дозволяє говорити 
про наміри збільшення міграційних потоків, завдя-
чуючи програмі безвізового режиму України з ЄС, 
але в’їзд українців в Шенгенську зону не буде відбу-
ватися автоматично навіть після можливого введен-
ня безвізового режиму з Євросоюзом. Потрібне розу-
міння того, що під час перетину зовнішніх кордонів 
країн-членів Євросоюзу українці повинні будуть об-
ґрунтувати мету та умови своєї поїздки, а також під-
твердити намір залишити територію країни-члена 
після закінчення терміну перебування. Саме з цього 
і виникає проблема дослідження наслідків програми 
безвізового режиму України з ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у вивчення тpудової мігpації, ноpмативно-
пpавових аспектів pегулювання мігpаційних пpоцесів 
зpобили такі вчені, як: В. Будкін, О. Власюк, В. Ге-
єць, М. Долішній, С. Злупко, А. Кpавченко, Е. Ліба-
нова, Л. Лісогоp, Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, О. Ма-
линовська, Н. Маpченко, А. Мокій, С. Пиpожков, 
Ю. Пахомов, С. Писаpенко, О. Позняк, А. Поpучник, 
О. Pогач, М. Pоманюк, А. Pумянцев, Є. Савельєв, 

Л. Семів, А. Філіпенко, І. Школа, О. Шниpков тощо, 
але досконалого вивчення питання «вільного кордо-
ну» так і не відбулося.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати питання дослідження, яке по-
лягає в розгляді закономірностей міжнародної мі-
грації робочої сили в контексті програми безвізового 
режиму України з ЄС, а також розробка на цій осно-
ві рекомендацій щодо політики регулювання ринків 
праці в контексті інтеграційних процесів. Трудова 
еміграція з України, в першу чергу до ЄС, сьогодні 
набула великих масштабів і стала важливим чинни-
ком впливу на перебіг багатьох економічних та со-
ціальних процесів, а тому потребує адекватного ви-
вчення й аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тpудова емігpація із Укpаїни, в пеpшу чеpгу до ЄС, 
сьогодні набула великих масштабів і стала важливим 
чинником впливу на пеpебіг багатьох внутpішніх 
економічних та соціальних пpоцесів, а тому потpебує 
адекватного вивчення й аналізу. У цьому контек-
сті для Укpаїни вкpай важливим є вивчення досві-
ду інтегpації pинків пpаці у пpоцесі pозшиpення ЄС, 
оскільки його можна викоpистати в майбутньому на 
етапі ствоpення спільного pинку між Укpаїною та 
ЄС. Відкpиття pинків ЄС є своєpідним економічним 
експеpиментом, який дозволяє спостеpігати й оціню-
вати пpоцес лібеpалізації pинків пpаці в pеальному 
виміpі, а не в pамках теоpетичних концепцій і моде-
лей та отpимувати унікальний емпіpичний матеpіал 
для дослідників.

Тpудова мігpація гpомадян Укpаїни за коpдон 
є на сьогодні наймасовішим і соціально значу-
щим мігpаційним потоком, що позначається на 
демогpафічній ситуації, pинку пpаці, pозвиткові 
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економіки та соціальної сфеpи, добpобуті гpомадян, 
pівнях бідності та соціального pозшаpування, сімей-
них відносинах і вихованні дітей, має численні пси-
хологічні, світоглядні, культуpні та інші наслідки. 
Поpоджені нею пpоблеми потpебують адекватних 
відповідей засобами мігpаційної, соціально-еконо-
мічної, зовнішньої політики, захисту пpав людини.

Міграційні тенденції з України в ЄС можна вва-
жати стабільними. Люди перетинають кордони дуже 
часто, але не на стільки як би хотілося, що зумовле-
но частково візовим режимом, а частково – значними 
витратами на проїзд. Також правила візового режиму 
не надто зрозумілі, а громадяни України недостатньо 
обізнані з ними. Зараз існує домовленість про вико-
ристання біометричних паспортів, що начебто взага-
лі зніме всі перепони до візових питань, але й тут 
є певні проблеми. По-перше, це спільна візова база, 
де буде банк відбитків пальців. Європейська комісія 
та країни-члени ЄС готуються поширити на терито-
рію України дію нової візової бази даних. Її введення 
вимагатиме від українців здавати відбитки пальців 
при поданні документів на шенгенську візу. Впрова-
дження Візової інформаційної системи (VIS) в країнах 
Східного партнерства, в тому числі і в Україні, запла-
новане на 29 січня 2015 року, однак ця дата ще потре-
бує офіційного підтвердження Єврокомісією.

Впровадження VIS не означає одночасної зміни 
візової політики. Ця база даних не модифіує крите-
рії, що їх використовують консули, ухвалюючи рі-
шення про видачу візи або про відмову у видачі. Од-
нак з початком її роботи всі, хто звертається за візою 
в Україні – незалежно від того, чи мають вони укра-
їнський паспорт чи ні – повинні будуть здавати від-
битки пальців і ці біометричні дані заноситимуться 
до VIS. Правила ЄС щодо здавання відбитків пальців 
передбачають кілька винятків, зокрема для дітей ві-
ком до 12 років. За правилами ЄС, відбитки пальців 
у візовій системі дійсні протягом 5 років – в цей пе-
ріод громадяни, що будуть повторно звертатися за 
візою, не повинні здавати відбитки повторно.

Як відомо, з 1 січня наступного року Україна 
планує почати видачу біометричних паспортів, де 
також будуть міститися скановані відбитки пальців. 
Однак обмін цими даними не передбачений, для єв-
ропейської бази даних відбитки доведеться здавати 
окремо. Знову ж таки виникає питання доцільності 
програми скасування візового режиму, якщо обмін 
даними не відбувається.

По-друге, є питання досвіду європейських кра-
їн, що саме відбувається при «відкритті кордонів», 
і як це впливає на міграційні процеси в країні. Як 
приклад, приблизно два мільйони поляків працюють 
нині за межами своєї батьківщини. Трудова мігра-
ція стрімко зросла після вступу Польщі в ЄС, коли 
громадяни країни отримали доступ до всіх ринків 
праці у Євросоюзі. Найбільше поляків виїхало до Ве-
ликобританії, можемо говорити про 600-700 тисяч. 
Через кілька років після того, як Польща вступила 
до Євросоюзу, свій ринок праці для поляків відкри-
ла й Німеччина. Це також приваблива держава для 
польських трудових мігрантів, сьогодні там майже 
півмільйона поляків. Також популярною серед по-
ляків є Ірландія, це приблизно 130 тисяч трудових 
мігрантів, Голландія – 108 тисяч, і також Норвегія. 
В Норвегії, за офіційними даними, є 60 тисяч поля-
ків, але за іншими даними, ця кількість сягає навіть 
90 тисяч. Перед вступом до ЄС поляки теж там пра-
цювали, але нелегально. А зараз – законно, мають 
гарантії і соцзабезпечення, не бояться поліції. І тут 
ми бачимо позитив у «відкритих кордонах».

Тому є багато як позитивних, так і недосконалих 
моментів саме в програмі безвізового режиму Украї-
ни з ЄС, і має бути досконала інституція, яка б роз-
глядала б саме ці питання та викривлені вузли да-
ної проблематики. Ця інституція має розглянути всі 
аспекти впливу на різні сфери трудових відносин у 
економічних процесах України. Як приклад, можемо 
розглянути польський АПК після «відкритого кор-
дону».

Польща отримує від Євросоюзу на розвиток АПК 
менше грошей, ніж інші країни. Ця сума зростає, 
але розмір допомоги стає таким самим, як у старих 
членів ЄС, лише у 2013 році, тобто через багато років 
після «вільного кордону». Це становить 210 євро за 
1 гектар землі. За час членства в ЄС Польща отри-
мала 16 млрд євро. Тобто кожний поляк отримав  
775 євро, але мусив заплатити податків до бюджету 
ЄС на 350 євро.

Наступна проблема: Польща отримує грошову до-
помогу в євро, а аграріям вона виплачується в зло-
тих. Іноді селяни отримують загалом на 5% більше, 
але по сумі за курсом – менше.

Нарешті, проблему також становить те, що до за-
конодавчих норм ЄС ще додаються внутрішні законо-
давчі вимоги, які мають бути не в розрізі із нормами 
ЄС. Так, щороку селяни повинні заповнювати над-
звичайно багато різноманітних чеків та документів. 
Проте, заповнюючи їх в статусі учасників певних 
програм допомоги, можна отримати від ЄС великі 
кошти. Бо безпосередні прямі доплати на 1 гектар 
землі не є великими грошима. Наприклад, пересічне 
господарство у регіоні Кракова отримує 2 тис. зло-
тих на гектар на рік. Значні кошти можна отримати, 
коли береш участь у європейських програмах.

Отже, членство в ЄС («вільні кордони») має свої 
вади, але також і багато переваг. По-перше, ЄС біль-
ше приділяє уваги та виділяє коштів на охорону ото-
чуючого природного середовища, ніж би це робила 
Польща самотужки. По-друге, безперечним пози-
тивом є гарні консультації для польських аграріїв. 
По-третє, за однією з програм Євросоюзу аграріям 
компенсували 50% вартості придбаної сільськогос-
подарської техніки. По-четверте, тепер в Польщі є 
гарна система аграрної ринкової інформації, в тому 
числі по цінах на агропродукцію, а також прогнозів 
динаміки цих цін. Основним імпортером польських 
товарів є Німеччина. Експортують ягоди (полуницю, 
порічку, смородину), молоко та молочну продукцію. 
Проте в польському експорті до Європи нині утвори-
лася ніша, оскільки багато поляків виїхало до Вели-
кобританії, Ірландії і там мають власні магазини. Це 
в принципі є позитивний момент, який притаманний 
й українцям. Але знову ж таки треба підводити до 
цього внутрішнє законодавство, тому що українська 
тендерна система є великою перепоною до реалізації 
таких програм.

Надалі можемо прослідкувати й інші аспекти 
«вільних кордонів». Протягом 2004-2010 років ЄС 
виділив на ці цілі 243 млрд євро. Результат капі-
таловкладень не змусив себе довго чекати: у перші 
п’ять років після вступу до ЄС середній розмір ВВП 
на душу населення за паритетом купівельної спро-
можності в країнах Вишеградської четвірки (Поль-
ща, Чехія, Словаччина та Угорщина) збільшився з 
14 тис. до 17 тис. євро, а розрив у доходах між но-
вими членами і середнім показником по Євросоюзу 
скоротився майже на 10%.

До неоднозначних результатів привело відкриття 
кордонів. Доступ до сусідніх ринків праці спровоку-
вав масштабний відтік рук і мізків з країн-новачків, 
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і часом там не вистачало, наприклад, звичайних зва-
рювальників. Латвію залишили 13% громадян – для 
держави з населенням меншим, ніж у Києві, це ста-
ло загрозою національного рівня. Втім, прості гро-
мадяни вітали зміни: до кінця 1990-х безробіття на 
периферії Європи досягало рекордних цифр, без ро-
боти опинився в середньому кожен п’ятий. Відкрит-
тя кордонів дозволило багатьом жителям Східної 
та Центральної Європи працевлаштуватися в більш 
успішних регіонах континенту, що знизило безробіт-
тя на їхніх малих батьківщинах, а також сприяло 
вирівнюванню рівня оплати праці в розширеному 
ЄС. Тільки з моменту підписання Угоди про асоці-
ацію до вступу в ЄС середній розмір зарплат у цих 
державах зріс з позначки $ 300 більш ніж удвічі. 
А коли вдарила економічна криза 2008 року і краї-
ни ЄС одна за одною стали вводити жорсткі заходи 
економії, свобода пересування пом’якшила протест-
ні настрої. «Людям простіше було купити квиток до 
Лондона, ніж скидати уряди…» [1].

Проте експерти, опитані «Корреспондентом», од-
ностайні: за численних «але» вони оцінюють вхо-
дження в загальноєвропейський ринок як велике, 
якщо не головне досягнення своїх країн. Естонці сьо-
годні живуть набагато краще з точки зору добробуту, 
свободи пересування та безпеки [2]. Не дивно, що від 
«нових членів сім’ї» європейські старожили чека-
ли загострення соціального розшарування, неконтр-
ольованого нашестя мігрантів з бідних східних країн 
до багатих західних, а також зростання безробіття. 
Але значною мірою ці застереження не підтвердили-
ся. За даними Eurostat, число мігрантів зі сходу до-
сягло 1,8 млн осіб, і, за оцінками економістів, біль-
шість з них заповнили на Заході саме ті ніші ринку 
праці, які були порожніми. Крім того, «старі» дер-
жави на кілька років ввели загороджувальні заходи 
проти трудових мігрантів зі сходу, які скасовувалися 
поступово. У підсумку частка «нового» населення в 

більшості «старих» країн, за винятком Великобрита-
нії та Ірландії, не перевищує 1% [3].

З іншого боку, виграв західноєвропейський біз-
нес, що отримав в особі нових членів ЄС додаткові 
ринки збуту. Торгівля між старими і новими чле-
нами ЄС менш ніж за десять років зросла втричі. 
Водночас загальними проблемами ЄС стали пробле-
ми нових членів – наприклад, висока злочинність 
у Болгарії та Румунії, вразливість східних кордонів 
співдружності і фінансові негаразди, що загострили-
ся після кризи 2008 року. Незважаючи на всі ці мі-
нуси, ЄС має намір приростати новими територіями, 
в тому числі бачить таким партнером й Україну, але 
не в найближчій перспективі.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ви-
значення закономірностей міжнародної міграції ро-
бочої сили в контексті програми безвізового режиму 
України з ЄС, а також рекомендації щодо політики 
регулювання ринків праці в контексті інтеграційних 
процесів, потребує подальших розвідок. Свої дослі-
дження науковцям треба присвятити всім «за» та 
«проти» саме із впливом «вільного кордону» на тру-
дову міграцію з України. В Україні потрібно створи-
ти конкурентні умови саме «вітчизняним мізкам», 
які ще залишилися в Україні, надати соціальні га-
рантії тощо, інакше програма «безвізового режиму 
України з ЄС» може мати негативні наслідки в ціло-
му для країни.
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Постановка проблеми. Початок третього тися-
чоліття у глобальному вимірі характеризується 
масштабними зрушеннями в розвитку та управлін-
ні світовою економікою, які ґрунтуються на висо-
ких технологіях, економіці знань та інноваціях, що 
призвело до зміни глобальних (світових) ринків, роз-
витку відкритої мережевої економіки (wikinomics), 
фінансової системи. Відбулися зміни у взаємовідно-
синах між економіками різних країн, глобальними 
гравцями світового масштабу (ТНК, регіональни-
ми угрупуваннями), суттєво змінилася роль дер-
жав як організаційно-політичних інструментів, що 
пов’язано з модернізацією світової економіки. Мо-
дернізація – явище комплексне, детермінанти якого 
охоплюють соціальні, економічні, політичні та еко-
логічні зміни розвитку світового господарства, тим 
самим забезпечуючи якісну перебудову суспільства. 
Сьогодні усвідомлення нової біфуркації, нелінійності 
світового розвитку, об’єктивної трансформації світо-
вої архітектоніки, нагромадження наукових знань 
ставлять перед суспільством завдання – перегляду 
теорії модернізації, пошуку механізмів, підходів, 
принципів і цінностей, що сприяють формуванню 
ефективної системи світового господарства, подаль-
шому динамічному безперервному розвитку суспіль-
ства і збереженню інтересів як окремої країни, так і 
людства в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ма модернізації економіки відносно нова, і розгля-
далася авторами з 60 років ХХ ст., нею займалися 
провідні зарубіжні дослідники, серед яких Дж. Бер-
лі, Х. Блекленд, С. Гавров, О. Конт, І. Побережні-
ков, Б. Старостин, К. Чін та ін., які виокремлюва-
ли, переважно, соціокультурні основи модернізації. 
У вітчизняній теорії та практиці дослідження цієї 
проблеми розпочалося накінці 90-х рр. ХХ століт-
тя та продовжується до нашого часу, варто виділи-

ти праці О. Амосова, В. Городяненка, Н. Гавкало-
ва, С. Жукова, Е. Лібанової та ін., тематика яких 
переважно пов’язана з суспільно-політичними чин-
никами та передумовами модернізації українського 
суспільства. Проте дана проблематика залишається 
недостатньо дослідженою, оскільки переважна біль-
шість досліджень охоплювали основи трансформації 
соціально-політичної модернізації, залишаючи поза 
увагою економічну складову модернізації світового 
господарства.

Постановка завдання. Мета дослідження – сис-
тематизувати теоретико-методологічні основи дослі-
дження модернізації світової економіки, які засто-
совуються у контексті модернизаційної перспективи. 
Подобний підхід дозволяє більш глибинно розкрити 
еволюцію парадигми модернізації світової економіки 
та намітити можливі перспективи її подальшого роз-
витку.

Досягнення мети зумовило постановку та вирі-
шення таких завдань: розкрити сутність дефініції 
«модернізація»; визначити етапи становлення шко-
ли модернізації; обгрунтувати перспективи подаль-
шої модернізації світової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дефі-
ніція модернизация походить від англ. «modern», що 
дослівно означає оновлений, сучасний, швидкісний 
приріст наукових знань. Зазвичай під модернізаці-
єю розуміють суспільно-історичний процес, що пред-
ставляє собою будівництво та оновлення суспільства 
зі зміною суспільного й індивідуального, технологіч-
ного і соціального розвитку; рівністю громадянських 
прав і обов’язків для всіх верств населення, зміною 
світогляду, зростанням ролі науки як основного 
культуроутворюючого чинника.

Теоретико-методологічні основи модернізаційної 
парадигми утворюють классичні теорії соціальних 
змін К. Маркса, Ф. Тьонніса, Г. Спенсера, Е. Дюрк-
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гейма, М. Вебера, Е. Конта та ін. Одним із перших 
дослідників процесу модернізації був К. Маркс (Marx 
[1858] 1973), який зазначав, що технічні інновації 
та соціально-економічний розвиток ведуть до пе-
редбачуваних наслідків у сфері культури та політи-
ки, зберігає свою актуальність і сьогодні. На думку  
К. Маркса, теорія «модернізації» розглядає соціа-
лізм як один з варіантів економічної та соціальної 
модернізації суспільства.

На противагу К. Марксу А. Сміт висунув гіпоте-
зу теорії модернізації, яка підтримувала капіталізм 
(Smith [1776] 1976). Проте, незважаючи на різку 
розбіжність у поглядах на шляху модернізації, оби-
два дослідника вважали, що технічні інновації та їх 
соціально-економічні наслідки є основою прогресу 
людства та зміни політичних інститутів і культурної 
сфери. 

Поняття модернізації охоплює дослідження кар-
динальних суспільних змін у різних вимірах, таких 
як: історичний процес, а всередині нього – історична 
ранньокапіталістична модернізація у країнах захід-
ної цивілізації; модернізація в умовах бюрократич-
ного державно-монополістичного капіталізму і сучас-
ні зміни у країнах, які ще відстають від розвинутих; 
суспільство як система (синхронний аналіз економіч-
ної, соціально-політичної і культурної модернізації); 
модернізація людської особистості [1, с. 460-461].

Згідно з сучасними поглядами на теорію модер-
нізації [2] – розвинутою може вважатися та країна, 
яка має значний рівень індустріалізації, стабільний 
економічний розвиток, віру суспільства у силу раці-
онального наукового знання як основу прогресу, ви-
сокий рівень та якість життя, розвинуті політичні 
структури, вагому частку середнього класу у струк-
турі населення. Суспільства, які не відповідають цим 
критеріям, належать або до «традиційних», або до 
«перехідних».

У більшості класичних концепцій модернізації 
акцент робиться на формуванні індустріального сус-
пільства, де модернізація розглядається як процес, 
паралельний індустріалізаці, тобто перетворення 
традиційного аграрного суспільства в індустріальне, 
трансформація самої системи господарства, техніч-
не озброєння й ефективна організація праці. З та-
ких позицій розрізняють «первинну» та «вторинну» 
модернізацію [3]. Під «первинною» модернізацією 
розуміють процес, здійснений в епоху промислових 
революцій, – класичний «чистий» тип «модернізації 
першопрохідників». Під «вторинною» модернізацією 
розуміється процес, що супроводжується формуван-
ням індустріального суспільства у країнах третього 
світу – вона відбувається за умов наявності зрілих 
моделей, апробованих у країнах індустріально-рин-
кового виробництва, і також за можливості прямих 
контактів з ними – як у торгово-промисловій, так і в 
культурній сферах.

Таким чином, дефініція модернізація з різних 
точок зору розглядається через: призму соціальних 
перетворень суспільства (М. Вебер, Е. Дюркгейм,  
О. Конт, Г. Спенсер); «історичну модернізацію – як 
процес змін, що приводить до двох типів соціаль-
них, економічних і політичних систем, які склалися 
в Західній Європі і Північній Америці в період між 
XVII і XIX століттями і поширилися на інші країни і 
континенти » (Ш. Эйзенштадт [4, с. 173]); створення 
нових інституціональних механізмів, кардинальну 
трансформацію, пов’язану з рухом від традиційнос-
ті до сучасності (С. Хантінгтон, В. Алексєєв, І. По-
бережников); економіко-технологічну трансформа-
цію суспільства шляхом індустріалізації (К. Маркс, 

Б. Старостін); формування нового типу динамічної 
і активної особистості, орієнтованої на досягнення 
нових, нетрадиційних цілей (А. Сміт, П. Бергера); 
високий рівень індустріалізації, техніко-економічні 
відносини (В. Городяненко); еволюційний характер 
змін, що призводять до зміни суспільного устрою  
(Г. Спенсер, Ш. Ейзенштадт).

Модернізація як процес і модерність як її наслі-
док, виникнувши в західному світі, у XX ст. стали 
поширюватися в глобальному масштабі. Е. Гідденс 
[5, с. 119] вважає, що «ніякі інші, більш традиційні, 
суспільні форми не можуть протистояти їй, зберіга-
ючи повну ізольованість від глобальних тенденцій». 
Модернізація є виключно західним феноменом з точ-
ки зору способу життя і прискореного науково-тех-
нічного розвитку.

Отже, поняття модернізація є неоднозначним і 
сприймається з декількох точок зору: по-перше, це 
процес людського розвитку, в межах якого соціаль-
но-економічний прогрес веде до змін у культурній, 
соціальній та економічній сферах внутрі окремого 
суспільства; по-друге, це оновлення об’єкту, врахо-
вуючи нові вимоги, норми, якісні характеристики; 
по-третє, з точки зору історичного розвитку – це ма-
кропроцес переходу від традиційного суспільства до 
сучасного суспільства, від аграрного – до індустрі-
ального; по-четверте, модернізація – це процес по-
вної або часткової трансформації глобальної системи 
з метою прискорення розвитку.

У межах нашого дослідження модернізація – це 
соціальний та цивілізаційний процес удосконален-
ня, трансформації суспільства, економіки і перехід 
до нового технологічного укладу. Модернізація сві-
тової економіки розглядається як комплексний про-
цес глибинних змін цивілізаційного характеру, який 
здійснюється у різних країнах під впливом потреб 
розвитку суспільства і людини, досягнень науки і 
техніки, конкуренції та інших способів взаємодії ін-
ститутів всередині країн і між ними. Підтверджен-
ням нашої думки є теза щодо сутності модернізації у 
доповіді «Оглядова доповідь про модернізацію у світі 
і Китаї (2001–2010)» [6, с. 46)], де модернізація – 
один із видів фундаментальних трансформацій люд-
ської цивілізації, починаючи з XVIII ст. Маються на 
увазі зміни у діяльності, поведінці, процесі, змісті, 
структурі, системі й самій идеї людської цивілізації.

Нечіткість вихідних понять, еволюція історич-
ного процесу викликали необхідність численних до-
повнень вихідної концепції модернізації. Сучасний 
модифікований модернізаційний підхід помітно дис-
танціювався від класичної версії, перетворившись із 
односторонньої, абстрактної концепції в історико-ем-
піричних дослідженнях, у суперечливу, заплутану 
й еластичну по відношенню до історичної реальнос-
ті дослідницьку програму. Але прихильники теорії 
модернізації підкреслюють, що модернізаційна пер-
спектива ніколи не претендувала на роль універсаль-
ної пізнавальної відмички, що пояснює все і вся в 
історичному минулому.

Таким чином, теорія модернізації охоплює велике 
коло питань. Зазначимо, що термін «модернізація» 
не варто застосовувати до всього періоду соціально-
го прогресу, а лише до сучасного етапу (середина  
ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – зародження розвинутого 
апіталізму, коли модернізацію розглядають у форма-
ті цінностей зазначеної історичної епохи, серед яких 
раціоналізм, урбанізація, ефективність, індустріалі-
зація, інформатизація тощо. 

Виходячи з результатів дослідження, на нашу 
думку, концептуально, можна виділити декілька 
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підходів до визначення модернізаційної парадигми: 
глобальний, соціальний, радікальний, еволюційний. 
Глобальний, коли модернізація сприймається як 
процес змін в напрямку тих типів соціальної, еконо-
мічної і політичної організації, які склалися в Захід-
ній Європі і Північній Америці в XVII–ХІХ століт-
тях, потім поширилися на інші європейські країни, 
а в ХІХ–XX століттях – на південноамериканський, 
азіатський і африканський континенти. Модерніза-
ція, відповідно до даного підходу, є широкомасш-
табним, багатостороннім процесом, який передбачає 
швидку економічну динаміку, радикальні зміни в 
соціальній, економічній структурі, науці, техніці, 
життєвих стандартах, культурних нормах і ціннос-
тях. Радікальний – модернізація супроводжуються 
процесами індустріалізації, біфуркації, урбанізації, 
секуляризації суспільства, розвитком нових систем 
комунікації та освіти (зростання грамотності, поява 
нових програм тощо). Соціальний – трансформація 
суспільства, формування суспільства знань, удоско-
налення відносин, інфраструктури, розвиток інсти-
тутів, які б враховувати соціальні зміни. Еволюціий 
підхід здійснювався в межах проходження певних 
стадій або фаз модернізації, через які повинні були 
пройти всі суспільства (наприклад, зазвичай виділя-
ються стадії традиційного, перехідного і модернізо-
ваного суспільства). 

С. Блеком запропоновано чотири фази модерні-
зації, які ідентифіковані як: 1) виклик modernity – 
первісна конфронтація суспільства, що характеризу-
ється традиційним рівнем знань, з сучасними ідеями 
та інститутами; 2) консолідація модернізаторської 
еліти – перехід влади від традиційних до нових, мо-
дернізаторських лідерів у процесі, зазвичай, револю-
ційної боротьби, яка може тривати кілька поколінь;  
3) економічна і соціальна трансформація – економіч-
не зростання і соціальні зміни до того моменту, коли 
суспільство трансформується з переважно аграрного з 
домінуванням сільськогосподарського способу життя 
в переважно урбанізоване й індустріальне; 4) інтегра-
ція суспільства – фаза, на якій економічна і соціальна 
трансформація впроваджує фундаментальну реоргані-
зацію соціальної структури суспільства) [7]. Пізніше 
С. Блек пропонує розглядати міжнародну модерніза-
цію – глобальне управління процесами зміни суспіль-
ства, як логічну наступну фазу модернізації.

Еволюційно модернізація, на думку багатьох вче-
них (І. Побережніков, Г. Альмонд, Е. Соу, О. Амосов, 
Н. Гавкалова. Ш. Эйзенштадт [8-9]) має такі етапи 
розвитку: 1) 1950-ті-перша половина 1960-х рр. – пе-
ріод зародження і швидкого нагромадження модерні-
заційних досліджень у класичній версії (Г. Альмонд, 
Ш. Эйзенштадт); 2) кінець 1960-1970-х рр. – період, 
протягом якого модернізаційна перспектива підля-
галася значній критиці, зокрема з боку таких кон-
курируючих теорій, як: відсталості (залежності) роз-
витку, міросистемного аналізу І. Валлерстайна [10], 
неомарксизму; 3) 1980-і роки – посткритичний пе-
ріод відродження модернізаційних досліджень, про-
тягом якого проявилися тенденції конвергенції шкіл 
модернізації та міросистемного аналізу; це період 
"нових модернізаціонних штудій", за трактовкою 
Е. Соу; 4) кінець 1980-х – 1990-х рр. – становлення 
неомодернізаційного та постмодернізаційного анали-
зу переважно під впливом значних трансформацій 
в країнах Центральної і Східної Європи і Азії [8]; 
5) ХХІ ст. – процеси модернізації пов’язані з дослі-
дженнями постіндустріального, інформаційного сус-
пільства, технологічно-інноваційного розвитку, гар-
монізації глобального управління тощо.

Модернізація України, яка відбулася протя-
гом останніх десятиліть, пов’язана з цивілізацій-
ним розвитком, географічними особливостями і 
нав’язуванням різних, іноді діаметрально проти-
лежних думок: радянська буржуазно-демократична 
модернізація, пострадянська бюрократично-капіта-
лістична, неоднорідна за своїм змістом модернізація 
перехідного періоду. Українська модернізація, на 
сьогодні, торкається окремих галузей, підприємств, 
не проводиться масштабно, проте від ефективних на-
прямів програми модернізації залежить подальший 
розвиток нашого суспільства. Власне сама програма 
модернізації сприймається як прискорений перехід 
від традиційної економіки до сучасної, як альтерна-
тива (перспектива) еволюційного розвитку. 

Варто зазначити, що у середині XX ст. процеси 
модернізації економічних систем набули глобально-
го характеру. Модернізаційна перспектива, на дум-
ку І. Побережнікова – це приклад теорії, яка розви-
валася в постійній взаємодії з реальними процесами 
розвитку, і вносила корективи в її зміст [8]. Надалі, 
модернізаційна парадигма, що сформувалася, в зна-
чній мірі, під впливом еволюціонізму, радикалізму 
та функціоналізму, пройшла тривалий шлях вдоско-
налення. 

В якості методики вимірювань модернізації вва-
жаємо на даному етапі доцільним використовувати 
інструментарій Центру досліджень модернізації Ки-
тайської академії наук (ЦДМ КАН), за допомогою 
якого китайські вчені щорічно, з 2001 р. вимірю-
ють стадії, їх рівні і фази динаміки всесвітньої мо-
дернізації – для 131 країни, з населенням не менше  
1 млн. осіб у яких живуть 97% населення Землі [11]. 
Згідно даної методики розрізняють первинну і вто-
ринну модернізації. 

Методика вимірювання первинної модерніза-
ції (ПМ) враховує три галузі життя індустріально-
го суспільства: економічну, соціальну та когнітивну 
(знання). Вони розраховуються за допомогою 10 ін-
дикаторів, з яких 9 – стандартні, середні для інду-
стріальних країн початку 60-х років ХХ ст., а один 
індикатор (ВВП на душу населення) щорічно перера-
ховується. Значення вторинної модернізації (ВМ) ви-
значаються для чотирьох сфер: інновації в знаннях, 
трансляція знань, якість життя, якість економіки. 
При цьому використовуються 16 індикаторів, які 
щорічно підраховуються як середні по 18-20 розви-
нутим країнам.

Для кожної стадії визначаються чотири фази: по-
чаток, зростання, зрілість, перехід до наступної ста-
дії. Ідентифікація з фазою здійснюється за допомо-
гою структурних індикаторів, стандартні значення 
яких враховують 200-річну історію індустріальних 
країн [11]. Введено також інтегрований індекс (ІІ) 
модернізації, що включає 12 індикаторів, більшість 
яких запозичені з методик вимірювання двох стадій. 
За допомогою цього індексу вимірюється сукупний 
рівень обох стадій модернізації. 

Таким чином, існує декілька варіантів широкого 
розуміння модернізації. Основою їх відмінності є ви-
ділення в якості головного різних складових цього 
процесу. Проте усі дослідники наголошують на комп-
лексному характері процесу модернізації. Модерніза-
цію розглядають через призму різних сценаріїв май-
бутнього суспільства та пов’язують з виникненням 
політично стабільної, правової демократичної держа-
ви з високотехнологічною економікою та розвинутою 
соціальною сферою. Модернізоване суспільство має 
комплекс взаємопов’язаних рис, котрі часто розгля-
дають як окремі процеси економічної, політичної, 
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соціальної та культурної, індустріальної та міжна-
родна модернізації.

Метою економічної модернізації є підвищення 
конкурентоспроможності країни на світовому ринку. 
Перспектива модернізації розглядається як гіпоте-
за (один із можливих варіантів розв’язку проблеми 
модернізації) розвитку модернізації – перетворення 
науки на виробничу (економічну) силу та розвиток 
раціонального управління виробництвом. 

Модернізація світової економіки стала чинником 
формування різноманітних економічних форм та ін-
ститутів, які сприяють розвитку та домінуванню то-
варно-грошових відносин у виробництві, споживанні 
та примусі до праці, що призвело до розвитку буржу-
азного укладу та капіталізму. Це, у свою чергу, спри-
чинило розвиток та поширення ринкових відносин, 
формування та розвиток національних і транснаціо-
нальних ринків. Економічна модернізація також пе-
редбачає постійне вдосконалення методів управління 
економікою та виробничими технологіями, раціона-
лізацію ведення господарства, менеджменту і є пози-
тивною рушійною силою розвитку.

Модернізаційна перспектива вказує шлях входжен-
ня до світового співтовариства у вигляді розвинутої 
ринкової економічної системи. Міжнародний досвід де-
монструє два різновиди модернізаційної перспективи: 
органічну (власний розвиток держави, визначений по-
передньою еволюцією) та неорганічну, як відповідь на 
виклик більш розвинутих країн, це «розвиток, що на-
здоганяє». Прикладом можуть слугувати держави, які 
в силу тих чи інших геокультурних або геополітичних 
обставин «загальмували» свій розвиток. 

Модернізація нарівні із глобалізацією стала про-
відним способом поширення капіталізму (ринкової 
економіки) у світі. У західних країнах культурна мо-
дернізація призвела до реформації та контрреформа-
ції, свідченням є важливі етапи розвитку пізнє Від-
родження, доба Гуманізму, Просвіти тощо. 

У ході модернізації зростає роль економічних орга-
нізацій (підприємств, банків, торгово-посередницьких 
фірм, міжнародних об’єднань, ТНК) у житті суспіль-
ства, посилюється їх незалежність від політики та іде-
ології. Відбувається перенесення стандартних, простих 
виробництв і простої важкої праці з розвинутих країн 
до до «традиційних країн». Структурні зміни, які спо-
стерігаються нині, призводять до поглиблення розри-
ву між економічними центрами і периферією. В еко-
номічних центрах відбуваються процеси централізації 
і концентрації, а в периферійних районах – процеси 
децентралізації та деконцентрації. Тому дуже важли-
во не відставати від прогресу,а рухатися разом з ним і 
економічно модернізувати народне господарство.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, мо-
дернізація світової економіки являє собою раціональ-
ний контроль над політичним і соціальним середови-
щем суспільства; поглиблену інтеграцію у світову 
економіку; здійснення наукової революції поетапно 
в усіх країнах, розширення прикладних наукових 
досліджень з найбільш до найменш розвинутих кра-
їн; розповсюдження раціонального погляду на сві-
тові ресурси; побудову демократичного суспільства. 
Модернізація пов’язана з використанням відтворю-
ваних джерел енергії, індустріалізацією, розповсю-
дженням нових глобальних акторів. 

Модернізаційна парадигма продовжує розвивати-
ся, здійснюючи при цьому експансію в нові для неї 
галузі теоретизування, абсорбуючи і адаптуючи нові 
теоретико-методологічні підходи. Класична і сучасні 
версії модернізаційної перспективи істотно різнять-
ся. Модифікація теоретичних основ модернізаційно-
го підходу сприяла перетворенню односторонньою і 
абстрактної теоретичної моделі, що не грала істотної 
ролі в емпіричних дослідженнях, у багатовимірну й 
еластичну по відношенню до економічної реальності 
розвитку.
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Постановка проблеми. Необхідність модерніза-
ції зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) України 
визначається якісно новою ситуацією у довгостро-
ковій перспективі, що зумовлено глобалізаційни-
ми процесами, загостренням конкурентної боротьби 
на світових ринках, а також необхідністю переходу 
всього економічного комплексу країни на засади ін-
новаційного та сталого розвитку. Сталий розвиток 
об’єднує найважливіші напрями діяльності, які тісно 
взаємопов’язані, зокрема: економічний, екологічний 
та соціальний. Туризм виступає галуззю, що концен-
трує у собі всі зазначені складові, і посідає одну із 
провідних позицій в структурі міжнародних еконо-
мічних відносин, будучи динамічно зростаючим та 
високодохідним сектором світового господарства.

Разом з тим слід відзначити, що масовий між-
народний туризм, відіграючи, безумовно, позитивну 
роль як фактор економічного росту і соціокультур-
ного розвитку (у тому числі формування толерант-
ного відношення до представників інших культур), 
володіє значним руйнівним потенціалом. Зокрема, 
надмірне антропогенне навантаження на природ-
ні та культурно-історичні туристичні ресурси, що 
формують туристичну дестинацію, деградація та за-
бруднення навколишнього середовища, руйнація 
культурних ландшафтів, проблема утилізації відхо-
дів тощо. У сукупності це призводить до зниження 
привабливості території і зниження попиту на турис-
тичні продукти. В таких умовах актуалізується пи-
тання щодо комплексного вирішення даної пробле-
ми на основі концепції сталого розвитку як однієї 
з найбільш перспективних у контексті модернізації 
економіки України. Для перетворення туристичної 
галузі на дієвий фактор соціально-економічного роз-
витку країни чи регіону необхідна модернізація та 
розвиток даного сектору відповідності до принципів 
сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня сталого розвитку та розвитку міжнародного ту-
ризму висвітлені в наукових працях вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема: О. Виноградової, 
Д. Діамантіса, Г. Заячковської, В. Квартальнова, 
Ф. Котлера, Д. Медоуза, Г. Папіряна, М. Портера, 
В. Смаля, Т. Ткаченко, А. Філіпенка, Ф. Франжіал-
лі, К. Хантера, Т. Циганкової та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. В сучасних умовах залишаються не-
достатньо вивченими та потребують конкретизації 
та подальшого дослідження питання щодо сутності 
концепції сталого туризму, методології оцінки рівня 
сталості, досвіду розвитку сталого туризму в окремих 
країнах з метою імплементації останнього в Украї-
ні для максимізації позитивного впливу туризму на 
основні соціально-економічні показники в країні та 
мінімізації негативних наслідків для навколишнього 
середовища.

Мета статті. Головною метою даного дослідження 
є визначення сутності та типології сталого туризму, 
дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнарод-
ного туризму, удосконалення теоретичних аспектів 
та практичних рекомендацій щодо розвитку сталого 
туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. На основі аналі-
зу теоретичної бази видається можливим визна-
чити сталий розвиток туризму як такий, що орі-
єнтований на довгостроковий період, у процесі 
якого можливим є досягнення балансу в реалізації 
економічних,екологічних, соціальних і культурних 
цілей розвитку з урахуванням інтересів усіх зацікав-
лених сторін (туристів, приймаючих та генеруючих 
дестинацій, місцевого населення), на основі раціо-
нального використання туристичного потенціалу і 
багатостороннього партнерства. Дотримання прин-
ципів сталого розвитку туризму забезпечує знижен-
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ня негативних наслідків туризму і досягнення мак-
симально раціонального використання позитивних 
ефектів від туристичної діяльності.

У 1996 р. під егідою Всесвітньої туристичної ор-
ганізації (ЮНВТО) було виділено ключові принципи 
концепції сталого розвитку туризму у ХХІ ст., які 
пізніше було доповнено Всесвітньою радою туризму і 
подорожей (ВРТП) та Всесвітнім фондом дикої при-
роди (ВФДП). Загалом, можна визначити наступні 
принципи концепції сталого туризму та способи їх 
впровадження: заощадливе використання ресурсів; 
зниження рівня надмірного споживання та шкідли-
вих викидів; збереження та розвиток природної та 
культурної спадщини; стратегічне планування роз-
витку туризму; сприяння розвитку туризму, що 
підтримує місцеву економіку; залучення місцевих 
громад; підготовка персоналу; маркетинг туризму; 
системний та перманентний моніторинг діяльності 
галузі [1-3].

З екологічної точки зору сталий туризм полягає 
у посиленні докладених зусиль щодо охорони навко-
лишнього середовища, а також впровадженні прак-
тичного досвіду в цій сфері. Соціологія ідентифікує 
сталий туризм як спробу сконцентрувати якомога 
більше уваги на ознайомленні з місцевим населен-
ням, що сприятиме розумінню місцевих звичаїв, тра-
дицій, цінностей певного регіону (країни). У зв’язку 
з цим туристи повинні: бути зацікавленими, проте 
обережними з природним середовищем; обирати засо-
би розміщення, що відповідають критеріям сталості; 
поважати стиль життя місцевих громад, їхню куль-
туру, мову. Отже, сталий туризм вважається формою 
туризму, що сприяє довгостроковому менеджменту 
ресурсів з метою задоволення економічних та соці-
альних потреб, підтримки культурної цілісності та 
характерних екологічних процесів [4].

К. Хантер (Великобританія) представив чотири 
підходи до сталого розвитку туризму на базі чоти-
рьох типів сталості у туризмі (табл. 1).

Аналіз табл. 1 дає можливість визначити, що ста-
лий розвиток туризму залежить від рівня докладених 
зусиль, залучених уповноважених органів (приват-
них чи державних), адаптації та застосування відпо-
відних законодавчих важелів, проведення заходів з 
метою охорони навколишнього середовища, ефектив-
ності та систематичності фінансування туристичних 
проектів, інвестиційної привабливості туристичного 
сектору, ступеня кваліфікації трудових ресурсів га-
лузі, залучення місцевих громад, ефективного ме-
неджменту дестинацією.

Слабкий тип сталості передбачає домінування зу-
силь щодо розвитку туристичної індустрії над збере-
женням навколишнього середовища. Така позиція 
буде доречною в умовах, де суспільство більшою мі-
рою залежить від туризму і відповідно зміни можуть 
призвести до суттєвих загроз. Третя форма сталості ту-
ризму – сценарій екологічного туризму – представляє 
міцний зв’язок між успішністю індустрії туризму та 
рівнем охорони навколишнього середовища, при цьому 
останній виступає пріоритетним завданням. Четвертий 
сценарій неотенічного туризму передбачає заборону 
розвитку туризму та пропонується до застосування в 
особливо екологічно вразливих регіонах. З вищевказа-
них чотирьох типів сталості туризму, на наш погляд, 
слід орієнтуватися на перехід до третього та четвертого 
сценаріїв (залежно від умов конкретної території).

Сталий розвиток туризму, безперечно, сприяє 
економічному розвитку будь-якої держави. Але його 
досягнення потребує створення певних умов (насам-
перед, забезпечення чистого довкілля). З метою усві-

Таблиця 1
Типи сталості в туристичній галузі

Типи сталості 
в туристичній 
галузі

Характеристики

Дуже слабка 
(сценарій 
туристичного 
імперативу)

Статус: туризм перебуває на ранньо-
му етапі формування.
Критерій: туристична діяльність не 
спричиняє деградацію.
Переваги: туризм є альтернативною 
формою розвитку; створює додаткові 
робочі місця; підвищує захист навко-
лишнього середовища.
Витрати: формує певний антрополо-
гічний вплив на місцевість.

Слабка (сценарій 
турпродукту)

Статус: розвинена галузь туризму.
Критерій: підтримка туристичної діяль-
ності та розвиток нових турпродуктів.
Переваги: сприяє покращенню міс-
цевої економіки та підвищенню зай-
нятості, збереженню навколишнього 
середовища, розвитку туристичного 
планування.
Витрати: на збереження існуючої 
інфраструктури та турпродуктів.

Сильна 
(сценарій 
екологічного 
туризму)

Статус: туризм перебуває на ранньо-
му етапі формування.
Критерій: застосування екологічного 
менеджменту.
Переваги: висока якість навко-
лишнього середовища; економічне 
зростання; ріст рівня зайнятості; 
формування потужної туристичної 
дестинації.
Витрати: у випадку недостатнього 
рівня попиту.

Дуже сильна 
(сценарій 
неотенічного 
туризму)

Статус: туризм на стадії активної 
експлуатації.
Критерій: абсолютна консервація 
природи.
Переваги: захист відновлюваних та 
невідновлюваних ресурсів; довгостро-
кова екологічна привабливість.
Витрати: у зв’язку з обмеженням 
розвитку туризму; практично забо-
рона туристичної діяльності з метою 
мінімізації негативного екологічного 
впливу.

Джерело: складено за [5, с. 115-116]

домлення значущості навколишнього природного се-
редовища (НПС) для розвитку туристичної індустрії 
Європейська комісія проводить щорічні дослідження 
шляхом опитування населення. Результати дослі-
дження провідних факторів, що детермінують вибір 
туристичної дестинації громадян Європейського Со-
юзу (ЄС), представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Фактори, що детермінують вибір 
туристичної дестинації у ЄС, 2013 р.

Джерело: [6, с. 6]
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Результати опитувань свідчать, що в цілому НПС ві-

діграє значну роль у формуванні потужного туристич-
ного комплексу. Наявність належної інформації щодо 
можливостей ефективного використання природних 
ресурсів, а також їх збереження є важливою умовою в 
контексті перетворення цієї категорії ресурсів у значу-
щий рушій розвитку туристичних секторів економіки. 
Оскільки показник частки природоохоронних територій 
у загальній площі держави є найнижчим з-поміж інших 
країн Європи, вкрай важливим є проведення заходів 
щодо охорони НПС, збільшення площ природоохорон-
них територій та стимулювання розвитку туристичних 
маршрутів на даних територіях в Україні (рис. 2).
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Рис. 2. Природоохоронні території 
у країнах Європи, 2012 р.

Джерело: за даними [7]

Отже, метою стратегії розвитку сталого міжнародно-
го туризму є досягнення першочергових цілей, а саме: 
збереження природно-рекреаційних ресурсів; проведен-
ня маркетингової діяльності з метою просування турис-
тичного продукту на світовий туристичний ринок; поєд-
нання туризму з іншими галузями економіки.

Згідно з даними ЮНВТО, кількість міжнародних 
туристичних прибуттів перманентно зростає, сягнув-
ши 1,087 млрд. осіб у 2013 р. При цьому лідером-
реципієнтом залишається європейський туристич-
ний регіон, що прийняв у 2013 р. 563 млн. туристів 
(52%). За прогнозами ЮНВТО, до 2020 р. очікується 
їх подальше збільшення – до 1,4 млрд. [8]. 

Результати аналізу статистичних даних туристич-
них потоків України свідчать про останню як одну із 
перспективних держав європейського туристичного 
регіону. Після суттєвого падіння показників турис-
тичних потоків внаслідок глобальної фінансово-еко-
номічної кризи з 2010 р. спостерігається тенденція 
до відновлення та розвитку ринку – 24,7 млн. іно-
земних туристів у 2013 р. (рис. 3)
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Рис. 3. Динаміка туристичних потоків
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Джерело: за даними [9]

Зважаючи на останні події в Україні, варто зазна-
чити, що у зв’язку із анексією АР Крим загальні об-
сяги туристичних потоків в Україні, на нашу думку, 
кардинально не зміняться. Згідно зі статистичними 
даними, у 2013 р. частка регіону становила 24% від 
загальної кількості прийнятих туристів (6 млн. осіб) 
[10], з яких 70% становили українці. Прогнозується, 
що у 2014 р. дана частка українських туристів буде 
переорієнтована на інші регіони України, тому мож-
на очікувати лише незначного зменшення за рахунок 
іноземних туристів (в основному з країн СНД), що 
складає приблизно 1,8 млн. осіб. Не слід виключа-
ти можливості спрямування туристів з України на 
курорти Болгарії, Грузії, Туреччини, Греції, Хорва-
тії чи Іспанії, проте, враховуючи девальвацію націо-
нальної валюти та зниження рівня реальних доходів 
населення, перетікання їх до виїзних туристичних 
потоків не буде масовим.

Таким чином, позитивні тенденції розвитку ту-
ристичної галузі, а також її сприятливий вплив на 
розвиток держави в цілому, повинні стимулюва-
ти більшу увагу з боку органів державної влади та 
представників туристичного бізнесу до розвитку ту-
ріндустрії, але обов’язково на засадах сталого роз-
витку. Базуючись на міжнародному досвіді, можна 
виділити такі основні передумови сталості туризму: 
наявність належних умов для успішної туристичної 
діяльності, яким повинні відповідати підприємства 
туризму та дестинації (надійність і безпека; якість 
сервісу; надійність інформації; контакт зі спожива-
чем); здатність передбачати зміни та адаптуватися до 
них [11, с. 7-8]. 

Із зростанням ролі сталого розвитку туризму ви-
никла необхідність розробки методології визначення 
та оцінки останнього. У зв’язку з цим Глобальною 
радою зі сталого туризму (GSTC) у 2012 р. було за-
тверджено Глобальні критерії сталого туризму [12]. 
Для забезпечення відповідності суті сталого туризму 
дестинаціям слід дотримуватися міждисциплінарно-
го, цілісного та інтегрального підходу, що включає 
наступні цілі: демонстрація управління дестинацією 
на засадах сталого розвитку; максимізація соціаль-
но-економічних ефектів для місцевих громад й мі-
німізація негативного впливу; максимізація вигоди 
для навколишнього середовища та мінімізація нега-
тивних наслідків. Критерії розроблено для застосу-
вання дестинаціями всіх типів та масштабів на осно-
ві існуючих підходів, включаючи індикатори рівня 
дестинації ЮНВТО, критерії GSTC для готелів та ту-
роператорів тощо.

Сфера використання критеріїв охоплює широкий 
спектр туристичних організацій та слугує основним 
орієнтиром для дестинацій, які прагнуть підвищи-
ти конкурентоспроможність, допомагає споживачам 
ідентифікувати регіони сталого туризму, пропонує 
сертифікаційним та іншим добровільним програмам 
рівня дестинації гарантії, що їхні стандарти відпові-
дають загальноприйнятим зразкам.

Подальше успішне впровадження принципів ста-
лості у розвиток туризму потребує консолідації зу-
силь усіх зацікавлених сторін на всіх рівнях. Важ-
ливою при цьому є роль уряду, оскільки прерогативу 
останнього складає формування стратегічної бази 
планування розвитку індустрії туризму на основі 
принципів сталості, забезпечення вивчення рекреа-
ційного потенціалу територій, ініціювання розробки 
систем сертифікації, показників сталого розвитку з 
метою контролю за наслідками туристичної діяль-
ності з соціальної, екологічної та економічної точок 
зору. Україна, власне, лише формує сучасну інфра-
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структуру і має своєрідну перевагу – відразу розви-
вати туристичну індустрію на засадах сталості.

Важливим, на наш погляд, є досвід сталого роз-
витку туризму Китаю, що полягає у активному ви-
користанні переваг взаємодії з міжнародними органі-
заціями, які сприяють розвитку туризму. Серед них 
ЮНЕСКО, Всесвітній фонд дикої природи (ВФДП) та 
Міжнародний Фонд охорони навколишнього середо-
вища (МФОНС). Саме останні відіграли ключову роль 
у визначенні територій природоохоронного значення 
Китаю і активно співпрацювали з місцевим насе-
ленням з метою формування ефективної та сучасної 
індустрії туризму. Діяльність вищевказаних органі-
зацій сприяла активізації інвестицій у делімітацію 
природоохоронних територій з боку місцевих жите-
лів. Досвід взаємодії Китаю із МФОНС характеризу-
ється інноваційними рішеннями, зокрема, створен-
ням міжнародної Академії екологічного туризму, що 
забезпечує навчання у сфері туристичного менедж-
менту 200 студентам щорічно. Крім того, Національ-
на Туристична Адміністрація Китаю бере активну 
участь у різноманітних проектах сталого розвитку, 
зокрема, у співпраці з ЮНВТО було відкрито третю 
Обсерваторію сталого туризму для спостереження за 
екологічними і соціально-економічними наслідками 
від туристичних потоків [13].

Рух у напрямку сталого розвитку туризму спри-
яє забезпеченню комплексу переваг як для спожива-
чів турпослуг, так і для місцевого населення, а саме: 
покращення якості життя місцевого населення; по-
силення інтелектуальної значущості культурно-істо-
ричної спадщини та підвищення її привабливості для 
туристів; збереження задовільної якості навколиш-
нього середовища; формування справедливого еконо-
мічного механізму розподілу доходів і затрат серед 
усіх секторів економіки, що беруть участь в обслу-
говуванні туристів; наповнення місцевого бюджету 
внаслідок створення нових робочих місць та підпри-
ємств як у межах галузі туризму, так й у суміжних 
сферах; забезпечення притоку інвестицій в економі-
ку регіону, в т. ч. у будівництво, сільське господар-
ство та ін.; розвиток місцевого самоврядування та 
залучення місцевого населення до участі у розробці 
та прийнятті управлінських рішень у сфері розвитку 
туризму; підтримка та розвиток мережі природоохо-
ронних територій; створення нових об’єктів турис-
тичної атракції тощо.

Отже, концепція сталого розвитку дає можливість 
вирішити наростаюче протиріччя між необхідністю 
задоволення зростаючих потреб туристів та обмеже-
ною кількістю природних, соціальних, економічних 
ресурсів приймаючих дестинацій в умовах погіршен-
ня стану екологічного середовища. 

Висновки і пропозиції. З урахуванням міжнарод-
ного досвіду видається можливим виокремити на-
ступні пріоритети сталого розвитку туризму в кон-
тексті модернізації ЗЕД України:

1. Активна співпраця з міжнародними організа-
ціями, які займаються питаннями сталого розвитку 
(ЮНЕСКО, ВФДП, МФОНС тощо), що значно поси-
лить туристичну політику України та сприятиме за-
лученню міжнародних інституцій до процесу її ефек-
тивної реалізації.

2. Підготовка кадрів для управління об’єктами 
природоохоронного значення.

3. Розробка проектів збалансованої експлуатації 
туристичних ресурсів та залучення інвестицій для їх 
виконання.

4. Виховання відповідального ставлення до при-
роди з боку населення, особливо в межах територій, 

що володіють унікальними природними та історико-
культурними ресурсами.

Крім того, потребують перегляду особливості 
оподаткування вітчизняних суб’єктів господарської 
діяльності, що здійснюють експорт туристичних 
послуг, зокрема, необхідним є запровадження додат-
кових важелів стимулювання розвитку вітчизняного 
туризму шляхом звільнення від ПДВ експорту по-
слуг (в’їзний туризм) та зменшення ставки податку 
на прибуток для підприємств, які займаються орга-
нізацією в`їзного та внутрішнього туризму, в т. ч. за-
безпечення за рахунок коштів державного бюджету 
часткового фінансування витрат участі туроперато-
рів у престижних туристично-виставкових заходах, 
що проводяться за кордоном. Також нагальним пи-
танням постає гармонізація з міжнародними стан-
дартами статистичної звітності у галузі туризму. За 
основу, на нашу думку, слід взяти такі показники, 
як: частка туризму у ВВП країни та його частка в 
експорті послуг, доходи від проживання та спожи-
вання подорожуючими туристичного продукту (по-
слуги), надходження іноземної валюти від експорту 
послуг, надходження обов’язкових податків і зборів 
від туристичної діяльності, зайнятість та обсяги ін-
вестицій у сфері туризму.

Таким чином, забезпечення сталого розвитку ту-
ризму як одного із важливих напрямів модернізації 
ЗЕД України сприятиме підвищенню національної 
конкурентоспроможності й мінімізації негативних 
наслідків зовнішніх шоків.
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Стаття присвячена оцінюванню стабільності економічного розвитку національних економік країн світу в контексті міжнарод-
них методик оцінювання стадії розвитку та рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Економічний розвиток країн 
світової економіки досліджено залежно від типу суспільства (доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне) та стадії роз-
витку відповідно до рейтингу Міжнародного економічного форуму (факторний, ефективний, інноваційний розвиток). Оцінювання 
стабільності розвитку національних економік країн світової спільноти здійснено за інтегральною методикою в умовах постінду-
стріального суспільства.
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ДЕНЦИЙ ИХ РОСТА

Статья посвящена оценке стабильности экономического развития национальных экономик стран мира в контексте 
международных методик оценки стадии развития и уровня конкурентоспособности в условиях глобализации. Экономическое 
развитие стран мировой экономики исследовано в зависимости от типа общества (доиндустриальное, индустриальное, постин-
дустриальное) и стадии развития согласно рейтингу Международного экономического форума (факторное, эффективное, инно-
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условиях постиндустриального общества.
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international methodologies for assessing the stage of development and competitiveness at the context of globalization. Economic 
development of the world economy are investigated depending on the type of society (pre-industrial, industrial, post-industrial) and 
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Постановка проблеми. Економічний розвиток сві-
тового господарства найбільш динамічно проявляєть-
ся в глобальній економічній інтеграції та фінансовій 
лібералізації. При цьому очевидним є взаємозв’язок 
лібералізації національних та міжнародних фінан-
сових ринків, що призводить до прискорення руху 
капіталу на міжнародному рівні та виступає каталі-
затором хвилеподібного поширення фінансових і ва-
лютних криз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поси-
лення нерівномірності розвитку національних еконо-
мік країн світу зумовило увагу вчених до проблеми 
стабільності розвитку й їх диференціації (асиметрії). 
Проблемам розвитку країн світової економіки за-
ймаються як закордонні вчені Д. Белл [1], А. Дайан,  
М. Кастельс [6], М. Портер, К. Сала-і-Мартін [8] та 
інші, так і вітчизняні вчені – О. Амоша, О. Білорус 
[2], В. Геєць, В. Герасимук [3], Я. Жалило, Б. Квас-
нюк, Д. Лукьяненко, А. Філіпенко [5] та інші.

Проаналізувавши спеціалізовану вітчизняну та 
іноземну літературу з аналізування та оцінювання 
розвитку національного господарства, методичні по-

ходи можна поділити на дві групи: інтегральні ме-
тоди аналізування та рейтингові методи оцінювання 
розвитку національного господарства, які, на відмі-
ну від поширених інтегральних методів аналізуван-
ня, оцінюють економічний розвиток країн світу.

Постановка завдання. Метою дослідження є здій-
снення оцінювання стабільності економічного розви-
тку національних економік країн світу в контексті 
міжнародних методик оцінювання стадії розвитку та 
рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток країн світової економіки оцінюється міжнародни-
ми організаціями та інститутами шляхом розрахунку 
різних рейтингів, які базуються на різних методи-
ках. До сукупності найпоширеніших рейтингів на-
лежать рівень економічного розвитку (Міжнародний 
інститут розвитку менеджменту), індекс глобальної 
конкурентоспроможності (International Economic 
Forum), індекс глобалізації (журнал Foreign Policy 
Journal), індекс економічної свободи (американський 
фонд Heritage Foundation та журнал The Wall Street 
Journal) та індекс ведення бізнесу (World bank).
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Серед наведених рейтингів найпоширенішим у 
світі є Індекс глобальної конкурентоспроможності 
(GCI), який складає Міжнародний економічний фо-
рум [8]. Методика оцінювання ґрунтується на роз-
рахунку 3 субіндексів (субіндекс базисних вимог, 
субіндекс посилення ефективності, субіндекс іннова-
цій) та 12 основних критеріїв (якість інститутів, інф-
раструктура, макроекономічна стабільність, охорона 
здоров’я та початкова освіта, вища освіта та профе-
сійна підготовка, ефективність ринку товарів та по-
слуг, ефективність ринку праці, розвиток фінансово-
го ринку, технологічний рівень, розмір внутрішнього 
ринку, конкурентоспроможність компаній, іннова-
ційний потенціал.

За результатами оцінювання національних еконо-
мік країн визначають стадію їх розвитку із визна-
ченням пріоритетного фактора: розвиток за рахунок 
базових факторів, розвиток за рахунок ефективнос-
ті та інноваційний розвиток, окрім того, виділяють 
й дві перехідні стадії. Отже, розвиток національних 
господарств країн світу за цим індексом поділяється 
на п’ять стадій (три фіксовані та дві перехідні):

1) стадія І – факторний розвиток (Factor-driven 
stage), який характерний для країн з доіндустіаль-
ним суспільством та здебільшого визначається наяв-
ністю та використанням природних ресурсів у мате-
ріальному виробництві;

2) стадія ІІ – ефективний розвиток (Efficiency 
driven stage), який характерний для країн з індустрі-
альним суспільством та визначається ефективним 
використанням всіх наявних факторів виробництва;

3) стадія ІІІ – інноваційний розвиток (Innovation-
driven stage), який характерний для країн з постін-
дустріальним суспільством та обумовлений запро-
вадженням інновацій, наукомістких технологій, 
розвитком економіки знань.

Якщо зіставити стадії розвитку відповідно до рей-
тингу Міжнародного економічного форуму з типами 
суспільного розвитку відповідно до класифікації  
Д. Белла [1], то стадія факторного розвитку відпові-
дає доіндустріальному суспільству, ефективного роз-
витку – індустріальному суспільству та інноваційно-
го розвитку – постіндустріальному суспільству.

Якісним індикатором стадії розвитку національ-
ного господарства країни є рівень ВВП на душу на-
селення (табл. 1). Враховуючи різні темпи розвитку 
національних господарства країн на різних стадіях, 
у ході дослідження результати Індексу глобальної 
конкурентоспроможності доповнено розраховани-
ми темпами розвитку груп країн за сучасний період 
(2000-2012 рр.).

Узагальнивши результати оцінювання розвитку 
національних господарств країн світу за період 2009-
2012 рр., можна навести склад кожної з групи відпо-
відно до стадій їх розвитку:

1) до факторних економік (стадія І) – країн з доін-
дустріальним суспільством, переважно зараховують 
національні господарства, що розвиваються та ха-
рактеризуються як бідні (з низьким рівнем доходу), 
та найменш розвинені країни Африки та Азії (Бенін, 
Буркіна Фасо, Бурундія, Ефіопія, Замбія, Нігерія, 
Руанда, Уганда, Чад). Однак до цієї групи належать 
і країни з перехідною економікою: з низьким рів-
нем доходу – Киргизька Республіка, Таджикистан, 
та рівнем доходу, нижчим від середнього – Молдова, 
а також нову індустріальну країну з рівнем доходу, 
нижчим від середнього – Індія;

2) до країн, що перебувають на перехідній стадії 
від І до ІІ, переважно зараховують країни, що роз-
виваються, з рівнем доходу, нижчим від середнього 
(Єгипет, Сирія, Шрі-Ланка) та вищим від середнього 
(Алжир, Венесуела, Іран, Лівія), а також країни з 
перехідною економікою з рівнем доходу, вищим від 
середнього (Азербайджан), й нову індустріальну кра-
їну з рівнем доходу, нижчим від середнього (Філіп-
піни). Як виняток до цієї групи увійшли країни з 
високим рівнем доходу: Бруней-Даруссалам, Кувейт, 
Катар та Саудівська Аравія;

3) до ефективних економік (стадія ІІ) належать 
країни з індустріальним суспільством – країни, що 
розвиваються (Гватемала, Домініканська Республі-
ка, Еквадор, Йорданія, Колумбія, Македонія, Ма-
рокко, Панама, Парагвай, Південна Африка, Туніс), 
та країни з перехідною економікою з рівнем доходу, 
вищим від середнього (Боснія та Герцеговина, Сер-
бія, Чорногорія) та нижчим від середнього (Вірменія, 
Грузія, Україна). У цю групу увійшла нова індустрі-
альна країна з рівнем доходу, нижчим від середнього 
(Індонезія) та індустріальні країни, що швидко роз-
виваються (emerging economies), з рівнем доходу, ви-
щим від середнього: Китай, Перу, Таїланд. До цієї 
групи також належать розвинені країни з рівнем до-
ходу, вищим від середнього, – Болгарія та Румунія;

4) у групу країн, що перебувають на перехідній 
стадії від ІІ до ІІІ, переважно зараховують розвинені 
країни з високим рівнем доходу (Естонія, Ліхтенш-
тейн, Польща, Угорщина), країни, що розвиваються 
(Бахрейн, Оман, Туреччина), та країну з перехідною 
економікою з рівнем доходу, вищим від середнього 
(Російська Федерація), також індустріальні країни, 
що швидко розвиваються (Аргентина, Бразилія, Ма-
лайзія, Мексика, Чилі) з рівнем доходу, вищим від 

Таблиця 1
Загальна характеристика стадій економічного розвитку країн

згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності

Стадія економічного 
розвитку країни

ВВП на душу 
населення,
дол. США

Середні темпи 
розвитку 

за 2000-2012 рр.*

Питома вага, %

Субіндекс 
базисних вимог

Субіндекс 
посилення 

ефективності

Субіндекс 
інновацій

І стадія
Факторна економіка < 2 000 5,27

60 35 5
Перехідна стадія
від І до ІІ 2 000 – 3 000 5,72

ІІ стадія
Ефективна економіка 3 000 – 9 000 6,07

40 50 10
Перехідна стадія
від ІІ до ІІІ 9 000 – 17 000 4,45

ІІІ стадія
Інноваційна економіка > 17 000 1,66 20 50 30

Примітка: складено та розраховано (*) автором за даними [8]
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середнього, та країну з перехідною економікою з рів-
нем доходу, вищим від середнього (Казахстан). Як 
виняток, до цієї групи увійшла країна з перехідною 
економікою та високим рівнем доходу – Хорватія;

5) до інноваційних економік (стадія ІІІ) належать 
країни з постіндустріальним суспільством – розви-
нені країни (Австралія, Велика Британія, Канада, 
Німеччина, Італія, Словаччина, США, Франція, 
Японія) та індустріальні країни, що швидко розви-
ваються (Гонконг, Південна Корея, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Сінгапур, Тайвань) з високим рівнем 
доходів. До цієї групи належать найрозвиненіші 
країни, які формують постіндустріальне ядро гло-
бальної економіки та економічний розвиток яких 
можна охарактеризувати так (за А.С. Філіпенко [5, 
с. 17]):

- розвинуте ринкове господарство;
- найбільша вичерпність джерел і факторів інду-

стріального розвитку;
- домінантне становище у світовій економіці, яке 

дає змогу інтенсивно залучати до господарського обо-
роту і власні, й запозичені ресурси;

- зростання фінансового сектору економіки, що 
формує віртуальне господарське середовище (bubble 
economy);

- зміщення центра ваги до сфери послуг, функ-
ціонування переважно сервісної економіки: частка 
робочої сили, зайнятої у сфері послуг, становить від 
60% до 74%;

- раціональний вибір в умовах обмеженості ре-
сурсів, теорія поведінки фірми й споживача (біхевіо-
ризм), теорія ігор як сукупність основних принципів 
сучасної «економікс»;

- поступовий перехід до постекономічної, постма-
теріальної стадії розвитку, формування «нової еконо-
міки», економіки знань;

- зміщення акцентів із забезпечення потреби ви-
живання на максимізацію економічного зростання 
соціально набутих, диференційованих потреб членів 
суспільства.

Динаміка економічного розвитку країн світу за 
стадіями розвитку, визначеними Міжнародним еко-
номічним форумом, за період 1960-2012 рр. графічно 
представлено на рис. 1.

Таблиця 2
Траєкторії економічного розвитку національних господарств країн світу за 1960-2012 рр.

Період Показники

Стадія розвитку / Тип суспільству / Рівень доходу

ІІІ стадія 
Інноваційна 
економіка

Перехідна стадія 
від ІІ до ІІІ

ІІ стадія 
Ефективна 
економіка

Перехідна стадія 
від І до ІІ

І стадія 
Факторна 
економіка

Постіндустріальне суспільство Індустріальне суспільство Доіндустріальне 
суспільство

Високий Високий Вище середнього Нижче серед-
нього Низький

1960-1969 ТРср 5,73 8,65 5,13 4,30 3,74

max 6,68 - 8,36 6,99 7,08

min 4,64 - 1,34 1,34 0,80

CP 0,119 0,000 0,414 0,401 0,574

Стабільний - Нестабільний Нестабільний Нестабільний

1970-1979 ТРср 3,59 10,33 5,77 4,78 2,32

max 6,44 14,58 7,42 6,91 6,07

min 0,41 3,67 3,81 1,01 -2,85

CP 0,527 0,338 0,204 0,366 1,00

Нестабільний Середньо-ста-
більний Стабільний Середньо-ста-

більний Хаотичний

1980-1989 ТРср 3,07 3,84 3,17 4,31 2,71

max 4,85 8,86 5,51 6,67 4,24

min 0,32 -2,98 0,77 2,54 1,18

CP 0,467 0,889 0,515 0,273 0,351

Середньо-ста-
більний Хаотичний Нестабільний Середньо-ста-

більний
Середньо-ста-

більний

1990-1999 ТРср 2,51 4,83 3,44 3,70 2,74

max 3,30 7,22 5,72 5,98 5,19

min 1,20 1,12 1,43 1,67 -1,18

CP 0,300 0,332 0,353 0,361 0,688

Середньо-ста-
більний

Середньо-ста-
більний

Середньо-ста-
більний

Середньо-ста-
більний Нестабіль-ний

2000-2012 ТРср 1,66 4,45 6,07 5,72 5,27

max 3,83 7,30 8,97 7,71 6,41

min -3,86 -1,28 1,99 3,48 3,29

CP 1,00 0,574 0,349 0,252 0,212

Хаотичний Нестабільний Середньо-ста-
більний

Середньо-ста-
більний Стабільний

Позначення: ТРср – середні темпи розвитку країн світу у відповідній групі за певний період, розраховані як середньо-
арифметичне значення, %; max – верхнє значення розвитку країн світу у відповідній групі за певний період, %; min – 
нижнє значення розвитку країн світу у відповідній групі за певний період, %; CP – інтегральний показник розвитку світу 
у відповідній групі за певний період.

Примітка: складено та розраховано автором за даними [7-10]
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Рис. 1. Динаміка розвитку національних 
господарств країн світу за 1960-2012 рр., %
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Світове господарство розвивалося у період дослі-
дження, сповільнюючи темпи у 2 рази: з 5,64% у 
1960–1970 рр. до 2,68% у 2000–2012 рр. Тенденції 
сповільнення темпів розвитку характерні для країн 
з постіндустріальним суспільством, що знаходять-
ся на ІІІ стадії економічного розвитку (Інноваційні 
економіки) (у 3 рази), та країн, що знаходяться на 
перехідній стадії від ІІІ до ІІ (у 2 рази). Протилеж-
ні тенденції – прискорення економічного розвитку 
(у 1,5 рази) характерні для країн з індустріальним 
суспільством, що знаходяться на ІІ стадії (Ефективні 
економіки), на перехідній стадії від ІІ до І, й кра-
їн з доіндустріальним суспільством, що знаходяться  
на І стадії розвитку (Факторна економіка).

Розвиток національних господарств країн світо-
вого господарства, які характеризуються різними 
типами суспільств й знаходяться на різних стаді-
ях розвитку з різним рівнем доходу населення, за 
1960–2012 рр. характеризується неоднорідністю. 
Оцінювання економічного розвитку національних 
господарств було здійснено за допомогою інтеграль-
ного показника розвитку [4, с. 89-90] та результати 
розрахунків наведено у табл. 2.

Країни з постіндустріальним суспільством, що зна-
ходяться на ІІІ стадії економічного розвитку (Іннова-
ційні економіки), характеризувались тенденціями 
стабільності та середнім рівнем стабільності у періо-
ди 1960–1969 рр., 1980–1989 рр. та 1990–1999 рр., 
тоді як у періоди 1970–1979 рр. та 2000–2012 рр. – 
хаотичністю. Країни з індустріальним суспільством –  
Ефективні економіки (країни, що знаходяться на ІІ 
стадії економічного розвитку) характеризуються, пе-
реважно, тенденціями середнього рівня стабільності та 
нестабільністю (1960–1969 рр., 1980–1989 рр., 1990-– 
1999 рр. та 2000–2012 рр.), лише у 1970–1979 рр. – 
стабільності. Країни з доіндустріальним суспільством, 
що розвиваються за рахунок базових факторів (Фак-
торні економіки), переважно характеризуються тен-
денціями нестабільності та хаотичності.

Слід зазначити, що світова фінансово-економічна 
криза неоднозначно вплинула на економічний роз-
виток національних господарств країн світу. Так, за 
період 2000–2012 рр. хаотичним економічним розви-

Таблиця 3
Динаміка економічного розвитку національних господарств країн з індустріальним  

та постіндустріальним суспільствами за 1960-2012 рр.

Період Показники
Країни з постіндустріальним суспільством Країни з індустріальним 

суспільством

США Країни ЄС Німеччина Франція Польща Румунія

1960-1969 ТРср 4,66 4,90 - 5,55 - -

max 6,50 5,54 - 6,99 - -

min 2,30 4,14 - 4,26 - -

CP 0,340 0,099 - 0,164 - -

Середньо- 
стабільний Стабільний - Стабільний - -

1970-1979 ТРср 3,32 3,57 2,77 4,11 - -

max 5,91 6,28 4,95 6,61 - -

min -0,52 -0,61 -0,87 -1,12 - -

CP 0,737 0,519 0,704 0,482 - -

Нестабільний Нестабільний Нестабільний Середньо- 
стабільний - -

1980-1989 ТРср 3,04 2,29 1,96 2,29 - 1,36

max 7,19 4,21 3,90 4,67 - 6,10

min -1,98 0,19 -0,39 0,98 - -5,80

CP 0,798 0,494 0,650 0,511 - 1,000

Хаотичний Середньо- 
стабільний Нестабільний Нестабільний - Хаотичний

1990-1999 ТРср 3,21 2,09 2,17 1,87 3,43 -2,28

max 4,87 2,98 5,26 3,38 7,09 7,16

min -0,26 -0,20 -1,00 -0,67 -7,02 -12,90

CP 0,457 0,500 0,811 0,612 1,000 1,000

Середньо- 
стабільний

Середньо- 
стабільний Хаотичний Нестабільний Хаотичний Хаотичний

2000-2012 ТРср 1,80 1,63 1,35 1,38 3,98 3,84

max 4,17 3,88 4,16 3,68 6,79 9,43

min -3,53 -4,33 -5,13 -3,15 1,21 -8,50

CP 1,000 1,000 1,000 1,000 0,436 1,000

Хаотичний Хаотичний Хаотичний Хаотичний Середньо- 
стабільний Хаотичний

Примітка: складено та розраховано автором за даними [7-10]
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тком характеризуються країни з постіндустріальним 
суспільством – інноваційні економіки (країни ІІІ ста-
дії), тоді як країни з доіндустріальним суспільством –  
факторні економіки (країни І стадії) – стабільним 
економічним розвитком з темпами зростання у 3-4 
рази вище за інноваційні економіки. Країни з інду-
стріальним суспільством (ІІ стадія – ефективні еко-
номіки) у цей період середньостабільно розвивалися.

Таким чином, процес економічного розвитку сві-
тового господарства до світової кризи 2008 р. мав 
ознаки зростання та незворотності, однак з почат-
ком кризи – спровокував ряд масштабних проблем 
та темпи глобалізації були пригальмовані, але не зу-
пинені. Слід відзначити, що серед причин фінансової 
нестабільності називають також й незбалансованість 
взаємовідносин країн-лідерів на глобальних ринках –  
США, Євросоюзу та країн Азії.

Динаміка економічного розвитку країн світу з 
постіндустріальним (США, країни ЄС, Німеччина, 
Франція) та індустріальним (Польща та Румунія) 
суспільствами у 1960–2012 рр. наведено у табл. 3.

Країни з постіндустріальним суспільством – ін-
новаційною економікою (США, Японія, країни 
ЄС, Франція) стабільно розвивалися лише у 1960–
1969 рр., тоді як в інші періоди (1970–1979 рр., 
1980–1989 рр., 1990–1999 рр.) дослідження характе-
ризувались тенденціями нестабільності. У сучасному 
періоді (2000–2012 рр.) країни з постіндустріальним 
суспільством – інноваційні крани (США, Японія, 
країни ЄС, Німеччина, Франція) розвивалися хао-
тично, переважно, в результаті негативного впливу 
світової фінансово-економічної кризи.

На відміну від країни з постіндустріальним сус-
пільством – інноваційних економік, які за період 
1960-2012 рр. змінили тенденцію економічного роз-
витку від стабільності до хаотичності; тоді як Поль-
ща, що належить до групи країн з індустріальним 
суспільством – перехідної від ІІ до ІІІ стадії, розви-
валася за зворотною тенденцією – від хаотичності 
до середньостабільності. Румунія, що належить до 
країн з індустріальним суспільством, – знаходиться 
на ІІ стадії (ефективні економіки), протягом 1980–

2012 рр. характеризується тенденціями хаотичного 
розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, у сучасний період (2000-2012 рр.) країни з по-
стіндустріальним та індустріальним суспільствами 
розвиваються хаотично та нестабільно в умовах гло-
балізації. Саме за тенденцій хаотичності та нестабіль-
ності глобалізації світової економіки відбуваються 
зміни в моделях розвитку національних господарств 
у цих країнах. Стрімкий розвиток науково-технічно-
го прогресу та глобальна економічна інтеграція спри-
яє становленню постіндустріального суспільства, що 
пов’язаний зі зміною способів організації та техноло-
гій виробництва матеріальних благ промисловістю.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ  
ЯК ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У статті розглянуто пропозиції та модель створення бізнес-інкубаторів як важливого елементу ефективної підтримки їх роз-
витку на державному рівні в сучасних умовах господарювання. Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: 
проаналізувати механізм створення державних бізнес-інкубаторів в зарубіжних країнах, запропонувати загальну модель ство-
рення державного бізнес-інкубатору в Україні.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, держава, міжнародний досвід, модель, малий і середній бізнес.

Полищук О.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ КАК ПОДДЕРЖКИ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В статье рассмотрены предложения и модель создания бизнес-инкубаторов как важного элемента эффективной поддержки 
их развития на государственном уровне в современных условиях хозяйствования. Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи: проанализировать механизм создания государственных бизнес-инкубаторов в зарубежных 
странах, предложить общую модель создания государственного бизнес-инкубатора в Украине.

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, государство, международный опыт, модель, малый и средний бизнес.

Polishchuk О.V. FOREIGN EXPERIENCE CREATING PUBLIC BUSINESS INCUBATOR IN SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES

In article offers a model and creation of business incubators as an important element of effective support their development at the 
national level in the contemporary economy. To achieve the objectives of the study were assigned the following tasks: to analyze the 
mechanism of creation of the state of business incubators in foreign countries, to propose a general model of state creation of business 
incubators in Ukraine.

Keywords: business incubator, state, international experience, model, small and medium business.

Постановка проблеми. Роль держави у сфері роз-
витку підприємництва полягає в тому, щоб створю-
вати зрозумілі та рівні для всіх правила поведінки на 
ринку. Підтримка малого підприємництва пов’язана 
з необхідністю компенсації нерівних умов, в яких 
перебувають суб’єкти малого підприємництва порів-
няно з великими підприємствами, а також з допо-
могою тим особам, що розпочинають власну справу. 
З метою підтримання розвитку підприємницьких 
структур на етапі їх становлення у багатьох країнах 
створюють бізнес-інкубатори. У процесі організації 
бізнес-інкубатора важливим є створення діючої ме-
режі організацій, установ і суб'єктів господарювання 
різних форм власності, які можуть впливати на еко-
номічний розвиток регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідники, які частково розглядають питання функ-
ціонування бізнес-інкубаторів, пов’язують їх з кон-
цептуальними засадами інноваційного розвитку та 
питаннями управління інноваційними процесами.  
Ці та інші аспекти висвітлені у публікаціях таких ві-
тчизняних науковців, як: О. Алимов, Н. Гончарова, 
В. Гринев, М. Дражан, Л. Нейкова, Д. Черваньов,  
А. Чухно та ін.

Постановка завдання. Але в своїх роботах до-
слідники пов’язують створення бізнес-інкубатору з 
інноваційним розвитком підприємництва і не приді-
ляють увагу механізму здійснення моделі підтримки 
державою такого виду діяльності. На основі викладе-
ного можна сформулювати такі завдання досліджен-
ня: проаналізувати механізм створення державних 
бізнес-інкубаторів в зарубіжних країнах, запропону-
вати загальну модель створення державного бізнес-
інкубатору в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо 
детально розглядати значення слова «інновація», то 
під нею розуміють – «застосування нової або істотно 

покращеної ідеї, товару, послуги, процесу чи практи-
ки, яка призначена для отримання кращого резуль-
тату» [1]. В Законі України від 22 березня 2012 року 
«Про розвиток та державну підтримку малого і серед-
нього підприємництва в Україні» в статті 22 вказано: 
«…Державна підтримка суб’єктів малого і середнього 
підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки 
і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та 
кадрів ведення бізнесу може здійснюватися шляхом: 
1) створення та розвитку мережі бізнес-інкубаторів…» 
[2]. Таким чином, створення бізнес інкубатору має 
бути не тільки застосуванням нової ідеї…, а конкретно 
визначеною програмою з підтримки суб’єктів малого і 
середнього підприємництва державою.

Як приклад успішного розвитку такої інфра-
структури можемо навести досвід розвитку таких 
програм в різних країнах. Наприклад, в канадських 
містах функціонує цілий пул організацій підтримки 
підприємництва із різним фокусом – для людей, які 
лише хочуть створити бізнес, для підприємців на по-
чаткових стадіях власної справи або ж для тих, хто 
вже має невеликі компанії – тоді ці організації ви-
ступають каталізатором росту цих компаній. Бізнес-
інкубатор – це структура, яка допомагає підприєм-
цям (або потенційним підприємцям) на початкових 
етапах. Він для тих людей, які ще не володіють кри-
тичною масою знань, досвіду та контактів для успіш-
ного ведення справи, а натомість мають ідеї і хочуть 
їх реалізувати. Схема роботи канадських інкубаторів 
– всі з них фінансуються або співфінансуються міс-
цевою владою. Крім того, є дуже багато можливостей 
грантової підтримки провінційного рівня.

Інкубатор надає в користування приміщення – 
дуже часто ціна не відрізняється від ринкової вартос-
ті аналогічних за класом офісних площ. Але головне 
в інкубаторі не офісні площі, а наповнення – люди, 
які там працюють чи відвідують спеціально органі-
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зовані події. Основні послуги бізнес-інкубаторів – на-
вчання та менторська підтримка. До першого відно-
сяться майстер-класи, тренінги, навчальні програми 
для людей, які не розуміються на бізнесі, але хочуть 
чогось навчитись. Менторська підтримка – це допо-
мога від людей, які вже зробили успішний бізнес та 
володіють критичної масою знань у певних сферах 
якою готові поділитися. Вони підтримують підпри-
ємців-початківців своїми порадами, розповідями про 
свої помилки та успіхи із життєвого досвіду. Висно-
вок такий, що, забезпечивши активних та підприєм-
ливих людей цими послугами (єдиний простір, який 
їх об’єднує; навчальні програми та тренінги; ментор-
ська підтримка), можна створити середовище? де ідеї 
трансформуватимуться в компанії.

В Ірландії, наприклад, ідея бізнес-інкубаторів – 
створити інтегровану структуру синергічної взаємо-
дії і умови для ІТ-компаній з гнучкою системою ком-
пакт-простору та можливістю обмінюватись діловою 
інформацією. Всі угоди – на короткостроковій основі 
(від 3 міс. до 0,5 року). Структура приміщень: на-
вчальна лабораторія ІТ, їдальня, кімнати для офісів. 
Доступ цілодобовий на протязі всього року.

Такий відомий в Ірландії бізнес-інкубатор, як 
«University College Galway», надає:

– послуги у сфері технологій;
– доступ до каналів фінансування (бізнес-ангели, 

інвестиційні та венчурні фонди);
– маркетинг – мікс;
– soft-підтримку розвитку проектів, технологій і 

бізнесу.
Важливою послугою в ньому є «КУБ» – примі-

щення, де розміщуються робочі столи, лабораторне 
устаткування для тих компаній, у яких тільки кон-
цептуальна ідея. Вони можуть взяти робочий стіл на 
час, на день, віртуальний офіс. Послуги доступні за 
ціною. Через мережу бізнес-інкубаторів та іннова-
ційних центрів, інших пунктів ЄС бізнес-інкубатор 
University College Galway допомагає компаніям-клі-
єнтам вийти на світові ринки, впроваджує програми 
«soft-посадки» як для стартапів, так і для великих 
компаній. Для відкриття підприємства в Ірландії не-
резидентами необхідно мати співдиректора з ірланд-
ської сторони. Оренда приміщень складає 700 євро 
в місяць (без мебелі). Кімнати для переговорів, кон-
сультації (2 рази на місяць) паркінг – безкоштовні. 
Розробка бізнес-плану здійснюється за окрему пла-
ту, яка може становити від 500 до 2000 євро. Клі-
єнти бізнес-інкубатора отримують гранти від інших 
агентств і мають можливість сплачувати його послу-
ги. Головна мета бізнес-інкубатора – позбавитися бю-
рократії, яка віддаляє інновації від бізнесу. Бізнес-
інкубатор University College Galway є членом EBN 
– європейської мережі бізнес-інноваційних центрів, 
що була створена в 1984 році і до якої входять понад 
250 організацій (кластери, інкубатори, асоціації, ме-
режі, центри тощо). В Україні немає організації, яка 
була б членом EBN. В процесі становлення в якості 
членів EBN знаходяться потенційні організації в Ки-
єві, Львові та Луцьку.

На даний момент EBN сприяло створенню 65 000 
стартапів. Фокусом EBN є інноваційне підприємни-
цтво. Європейська комісія проводить аудит бізнес-
інноваційних центрів, які повинні відповідати най-
вищому рівні для можливості стати членом EBN. 
В Україні існують 83 бізнес-інкубатори, але ні один 
із них не відповідає вимогам Європейської комісії і 
не може бути акредитований на відповідність рівню 
сучасних інноваційних центрів. Щорічні членські 
внески EBN складають 2750 євро. Саме проблема не-

відповідності вимогам EBN і спонукає на досліджен-
ня проблем механізму створення бізнес-інкубаторів 
в Україні.

Ще одним прикладом діяльності механізму біз-
нес-інкубаторів в Ірландії є: відділ трансферу техно-
логій University College Galway. Він має 5 основних 
напрямів: медико-біологічні науки та інжиніринг; 
ІКТ; навколишнє середовище, зміна клімату, віднов-
лювальна енергетика; соціальна інтеграція, здорове 
життя, сталий розвиток; синтез гуманітарних наук. 
У відділі існує 23 інкубаційні лабораторії та офісні 
приміщення. Функції відділу трансферу технологій:

1. Забезпечення ідентифікації та захисту прав на 
інтелектуальну власність (ОІВ).

2.  Створення дослідницьких груп і стартапів.
3.  Організація співпраці промислових партнерів 

і авторів технологій.
4. Ліцензування технологій (розробка ліцензій-

них угод).
5. Пошук фінансових спонсорів, венчурних інвес-

торів.
6. Проведення тренінгів для підтримки комерціа-

лізації результатів досліджень.
7. Розробка стратегії розвитку компанії.
Структура офісу: Менеджери за напрямами:
• Наука про життя – 2 людини.
• ІКТ – 2 люд.
• Промислові технології – 2 люд.
• Юристконсульт
• Патентознавець
• Менеджер з бізнес-розвитку
• Програми розвитку підприємницької діяльнос-

ті – 4 люд.
Відділ трансферу технологій працює за трьома 

головними напрямками: Ідентифікація, захист прав 
і комерціалізація ОІВ. Питання науково-практич-
них семінарів, які проводить відділ, впроваджують 
культуру комерціалізації ІВ і висвітлюють: що таке 
ОІВ, договори по ОІВ, політика університету у сфері 
ОІВ. Також, університет надає гранти на проведен-
ня досліджень в області комерціалізації ОІВ. Вони 
оцінюються з технічної і комерційної точок зору: 
яку проблему вирішують і хто заплатить гроші за 
її впровадження. Вивчаються прототипи і механізми 
впровадження, потенційні ліцензіати з комерційної 
точки зору. Досліджуються сегменти ринку. Вивча-
ються партнери з точки зору механізму комерціалі-
зації: укладання ліцензійного договору і створення 
окремого підприємства.

В комерціалізації технологій повинні приймати 
участь і сам винахідник, і партнер від промисловос-
ті. Отримання Європейського патенту (від подачі за-
явки до рішення) займає 6 місяців, тому патентуван-
ня повинно проходити на достатньо просунутій стадії 
розробки і до публікації результатів досліджень. За-
звичай ОІВ не знаходиться на стадії комерціалізації і 
тому його необхідно адаптувати під конкретний про-
дукт і технологію потенційного ліцензіата. На патен-
тування і комерціалізацію витрачаються кошти го-
ловних учасників цього процесу – Enterprise Ireland 
і бізнес-партнерів у співвідношенні 80% до 20%. Як 
тільки технологія розроблена – визначаються її кон-
курентні переваги та шукаються партнери у сфері 
промисловості.

Відділ трансферу технологій надає подальшу під-
тримку у формах:

• наставництва;
• отримання грантів від Enterprise Ireland;
• зниження ризиків технології до мінімального 

рівня;
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• розроблення договорів про співробітництво, під-
готовка резюме договорів;

• підготовка договорів про розподіл прибутків 
між засновниками при створенні нового підприєм-
ства.

Методами комерціалізації можуть бути продаж 
ліцензії третій стороні – партнеру, створення нової 
компанії за дольової участі університету (продаж лі-
цензії новій компанії) і продаж ліцензії іншій компа-
нії. Аспекти комерціалізації при ліцензуванні техно-
логій: 1) в кожному окремому випадку оговорюється 
право; 2) платежі можуть проводитися: на протязі 
виводу технології на ринок; у формі роялті при за-
стосуванні технології; майбутні прибутки; доля в 
компанії; дивіденди. Університет може віддати до 
70% прибутку, якщо вартість проекту складає 1 млн 
євро і у випадку більше 1 млн – 30%. Теми наукових 
досліджень університету затверджує Дослідницький 
комітет, до якого входять провідні вчені і старші ме-
неджери університету, теми досліджень інтегровані з 
проблемами реального сектору економіки. Саме для 
цього потрібно, щоб сам винахідник приймав участь 
в процесі комерціалізації технологій. Винахід не по-
дають на патентування, доки не зроблять лаборатор-
ного зразка. Отже, такий дієвий механізм розробля-
ється за підтримки ірландських органів державної 
влади та державного фінансування університету та 
бізнес-центрів.

У Фінляндії створення муніципалітетами Агенцій 
економічного розвитку і бізнес-інкубаторів є досить 
поширеною та ефективною практикою. У Фінлян-
дії діє 25 таких Агенцій. Наведемо приклад роботи 
Агенції економічного розвитку АТ «Форум» (місто 
Керава), утвореної 1998 року. Засновники: 6 муніци-
палітетів і публічні навчальні заклади (50% акцій), 
приватні підприємства (50% акцій). Фінансування: 
муніципальні бюджети (90% коштів), державні про-
грами, проекти ЄС. Оточення: на території дії Аген-
ції проживають 160 тис. людей, працює 8 тис. під-
приємств. Головне завдання Агенції – не отримання 
прибутку, а розвиток бізнесу на території муніципа-
літетів, створення нових робочих місць, промоушен 
міст. Завдання АТ «Форум»: розвиток підприємни-
цтва, координування економічної стратегії шести 
міст, регіональний розвиток і підготовка проектів, 
маркетинг територій, міжнародне співробітництво, 
розвиток мережевої інформаційної інтеграції.

Напрями діяльності Агенції економічного розви-
тку: Координування стратегії, Маркетинг, Надання 
комерційних послуг (економічні розрахунки, зв’язки 
з інвесторами, дотації запуску нових проектів), Ін-
формаційні послуги, Консультування (програма роз-
витку молодого підприємця – 6 місяців), Надання 
послуг бізнес-інкубатора, Координація проектів, 
Адресний розвиток галузей (логістика, металооброб-
ка, туризм тощо).

Маркетингова діяльність Агенції: 
- замовлення маркетингових досліджень терито-

рій;
- реклама муніципалітетів;
- друк буклетів з інвестиційними пропозиціями 

(наприклад, продаж чи оренда обладнаних земель-
них ділянок або житла), їх поширення;

- видання журналу муніципалітетів (200 тис. при-
мірників).

Агенція може мати свій бізнес-інкубатор, опіку-
ватися технологічним кластером і логістичним цен-
тром, іншими елементами регіональної системи ін-
новацій, створеними на території муніципалітетів. 
Мета бізнес-інкубатора – щорічно створювати 20 

нових підприємств і збільшувати кількість підпри-
ємств у бізнес-інкубаторах. Критерій відбору – мо-
лоді перспективні підприємства (існують 1-3 роки). 
Контракт укладається на 2 роки. Підприємство спла-
чує за перебування в бізнес-інкубаторі 170 євро на 
рік, а також окремо – за оренду приміщення.

Послуги бізнес-інкубатора: 
- допомога в розробці бізнес-плану і відповідних 

фінансових розрахунків;
- інформаційна підтримка та сприяння в одержан-

ні інвестиції;
- необхідне бухгалтерське, правове та управлін-

ське навчання;
- консультації менторів із вузькоспеціалізованих 

питань.
Головні клієнти бізнес-інкубаторів – підприєм-

ства з галузей: 
- промислових послуг;
- інформаційних технологій;
- консалтингу;
- туризму;
- культурного відпочинку;
- інших професійних послуг.
Бізнес-інкубатор Агенції керується віртуально – 

підприємства не обов’язково мають знаходитися під 
одним дахом. Використовується спеціально розро-
блена комп’ютерна інтернет-система управління клі-
єнтами. Протягом року клієнтська база Агенції попо-
внюється на 200 нових підприємств. Послуги Центру 
розвитку нових підприємств і консультаційного ці-
лодобового телефонного центру для бізнесу є безко-
штовними. Нині Агенцією економічного розвитку 
складено спільний стратегічний план розвитку про-
мисловості шести муніципалітетів, що є рідкісним 
для фінських міст явищем (зазвичай кожне місто 
має окремий план розвитку). Такий досвід корисно 
було б використати і при формуванні моделі створен-
ня державного бізнес-інкубатору в Україні.

Цікавими та своєрідними є практики функціону-
вання інноваційно-інвестиційних структур у Норве-
гії. В Агенції економічного розвитку Осло працює 
100 осіб, з яких 35 – адміністрація та відділ бізнес-
розвитку. Завдання відділу бізнес-розвитку: сприяти 
відкриттю якомога більшої кількості нових підпри-
ємств. Принцип роботи Агенції – «one stop shop» – 
надання в одному місці повного пакету інформації 
та документації для відкриття фірми. Окрім цього, 
муніципальна Агенція в Осло підтримує шість біз-
нес-інкубаторів. 

Напрями діяльності Агенції:
- Агенція надає інформацію норвезькою та ан-

глійською мовами у своєму офісі й через Інтернет.
- Проводить спеціальні вечірні тренінги (оплата 

– 200 норвезьких крон за 3 години) для людей, які 
бажають відкрити бізнес. Навчання, зокрема, здій-
снюється за такими напрямами, як: бухгалтерський 
облік, патентування, сплата податків, ціноутворен-
ня, маркетинг.

 – Надає безкоштовні консультації щодо розробки 
бізнес-плану та сплати податків для підприємців-по-
чатківців.

 – Допомагає вибрати одну із 20 форм підприєм-
ницької діяльності, що дозволені норвезьким зако-
нодавством. Щорічно до Агенції звертається 10 тис. 
осіб. У 2013 р. вирішили розпочати свій бізнес 20% 
жителів Осло, у місті було відкрито 12 тис. нових 
фірм, із них половина – у сфері обслуговування, при-
чому третину фірм утворили жінки.

Майже 20% підприємств заснували люди інозем-
ного походження.
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приємництва шляхом сприяння 
створенню бізнес-інкубаторів, 
можуть отримати додаткові ре-
сурси й переваги у сфері розви-
тку своїх регіонів. Насамперед 
створюються нові робочі місця 
як у адміністрації самого біз-
нес-інкубатора, так і в розміще-
них на його території підпри-
ємствах. Якщо виконавча влада 
виступає засновником або парт-
нером у створенні бізнес-інку-
батора, в неї з’являється мож-
ливість: реалізовувати власну 
політику в економічній сфері 
шляхом підтримки та розмі-
щення на площах цих закла-
дів таких малих підприємств, 
діяльність яких узгоджується 
з планом стратегічного розви-
тку області на визначений пері-
од часу, надавати вільні площі 
на умовах пільгової оренди, що 
сприяє збільшенню надходжень 
до місцевого бюджету від діяль-
ності малих підприємств, що 
інкубуються, за рахунок під-
вищення їхньої прибутковості, 
формувати банк даних підпри-
ємців та підвищувати прозо-
рість ринку, а також легалі-

зувати його суб’єктів; поліпшити свій імідж серед 
громадськості.
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Рис. 1. Модель Державного бізнес-інкубатору

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ви-
ходячи з досвіду розвинених країн, функціонуван-
ня бізнес-інкубаторів приносить неабияку користь не 
тільки тим, хто набуває підприємницького досвіду в 
їх складі, а й регіону, в якому вони створені. Таким 
чином, на базі набутого досвіду можемо представити 
свою модель створення державного бізнес-інкубатору 
(рис. 1).

Таким чином, державні органи, формуючи інф-
раструктуру підтримки малого та середнього під-
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Постановка проблеми. Серед ключових дже-
рел конкурентних переваг пiдприємств, що дiють 
в перiод ери глобалiзацiї, важливу роль вiдiграють 
здатнiсть до iнновацiйної дiяльностi, рiст компанiї 
та створення нових iнтелектуальних та матерiальних 
активiв. Процеси iнтеграцiї України у свiтовий 
економiчний простiр зумовили необхiднiсть форму-
вання та розвитку такого виду росту компанiї, як 
корпоративна консолідація у формі злиття чи по-
глинання за участю вітчизняних суб’єктів господа-
рювання. Транскордонна корпоративна консолiдацiя 
є якiсно новим явищем, порiвняно з нацiональними 
угодами зi злиття i поглинання. Вона є не тiльки 
проявом концентрацiї капiталу, що є першою 
еволюцiйною стадiєю розвитку корпоративного сек-
тора країни. В основi нацiональної консолiдацiї, 
як правило, лежить прагнення компанiй набути 
розмiру, необхiдного для успiшного конкурування 
на нацiональному та iноземних ринках, i запобiгти 
втратi власної незалежностi внаслiдок поглинання з 
боку конкурента (як нацiонального, так i iноземного). 
Рушiйною силою мiжнародної консолiдацiї є досяг-
нення стратегiчних цiлей розвитку бiзнесу компанiй, 
таких як: швидкий вихiд на новi ринки; обслуго-
вування клiєнтiв, що розширюють власнi операцiї 
в iнших регiонах свiту, отримання ресурсiв, яких 
не вистачає в країнi базування компанiї тощо. Такi 
прiоритети компанiй є реакцiєю на виклики проце-
су глобалiзацiї світової економiки, що, крiм iншого, 
полягають у пiдвищеннi конкуренцiї в масштабах 
свiтових ринкiв та вимагають вiд компанiй глобаль-
ного мислення й формування глобальних стратегiй.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Грунтовнi 
роботи з аналiзу свiтового ринку злиттiв i поглинань, 
а також з управлiння угодами належать фахiвцям 

консалтингових компанiй McKinsey, Ernst and 
Young, PWC, Boston Consulting Group. Значну ува-
гу вивченню питань менеджменту злиттiв i погли-
нань придiляють професiйнi асоцiацiї консультантiв 
Association of Management Consulting Firms, European 
Federation of Management Consultancies Associations, 
Українська асоцiацiя менеджмент-консультантiв. 
Незважаючи на достатньо великий масив iнформацiї 
щодо загальносвiтових тенденцiй злиттiв i погли-
нань, потребують подальшого дослiдження такi ас-
пекти корпоративної консолідації, як підходи до ор-
ганізації менеджменту трансакції.

Постановка завдання. Актуальнiсть зазначених 
питань зумовила вибiр теми статті, її мету, завдання 
та логiку дослiдження, що полягає у розгляді сучас-
них підходів до менеджменту процесів корпоратив-
ної консолідації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Консо-
лідаційний процесс бізнес-структур в міжнародному 
бізнесі, зокрема у формі злиття i поглинання може 
бути представлений окремими кроками заходiв, 
якi є об’єктом менеджменту проектiв злиття i по-
глинання. У лiтературi панує точка зору, що про-
цес ЗiП можна подiлити на три основнi пiдпроцеси: 
пiдготовча (концепцiональна) фаза, трансакцiйна 
фаза та iнтеграцiйний процес.

Пiдготовча фаза, або як її визначає С.А. Ян-
сен – стратегiчна чи концепцiональна, пов’язана 
iз стратегiчним плануванням, визначенням цiлей 
трансакцiї i встановленням необхiдних контактiв. 
«Технiчне» здiйснення операцiї купiвлi/прода-
жу вiдбувається в рамках трансакцiйної фази, 
в ходi якої проводиться Due Diligence, оцiнка 
пiдприємства, власне переговори з приводу купiвлi. 
Пiсля пiдписання угоди розпочинається iнтеграцiйна 
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фаза, що включає координацiю дiй, структур та 
потенцiалiв власного та купленого бiзнесiв.

Визначення управлiння процесом корпоратив-
ної консолідації у формі злиття/поглинання (ЗіП) 
охоплює дiяльнiсть, що пов’язана iз плануванням, 
прийняттям рiшень, координацiєю i перманентним 
рекурсивним контролем процесу ЗiП [6, c. 318]. 
Оскiльки при трансакцiї ЗiП йдеться про стратегiчне 
рiшення компанiї, яке приймається на найвищому 
рiвнi менеджменту, прийнято вiдносити менеджмент 
ЗiП до стратегiчного менеджменту, незважаючи на 
той факт, що управлiння трансакцiєю часто має i 
оперативний характер [5, c. 2].

Варто зазначити, що пiдходи до управлiння ЗiП 
еволюцiонували, i, якщо у 80-х роках в основно-
му ЗiП були результатом домовленостi мiж члена-
ми правлiння двох компанiй (president to president) 
i проводилися керiвництвом пiдприємства, то 
на сьогоднiшнiй день менеджмент бiльшостi ЗiП 
вiдбувається за участю спецiального внутрiшнього 
вiддiлу ЗiП чи зовнiшнiх консультантiв. В кiнцi 
80-х рокiв почала складатися тенденцiя аутсор-
сингу менеджменту ЗiП iнвестицiйним банкам та 
спецiалiзованим консультантам, якi намагалися яко-
мога бiльше стандартизувати процес i є основополож-
никами етапiв ЗiП, якi ми визнаємо сьогоднi. Часто 
це призводить до того, що специфiчнi стратегiчнi i

культурнi аспекти трансакцiї не бралися до 
уваги, проект завершувався юридичним перехо-
дом прав власностi, управлiння iнтеграцiйною фа-
зою проекту ставало тягарем керiвництва компанiї, 
яке часто з ним не справлялося. Саме тому вже у 
1999 роцi, наприкiнцi п’ятої хвилi ЗiП, Томен i За-
уерманн [6] констатують впровадження змiшаної 
форми управлiння трансакцiями в міжнародно-
му бізнесі, за якої внутрiшнi вiддiли ЗiП компанiї 
спiвпрацюють iз зовнiшнiми консультантами, при 
чому роль внутрiшнього менеджменту зростає. У по-
дальшому розглянемо рiзнi пiдходи до органiзацiї 
управлiння процесом реалізації міжнародної корпо-
ративної консолідації i їх теоретико-практичні пере-
ваги i недолiки.

Внутрiшнiй менеджмент проектiв міжнародної 
корпоративної консолідації, в рамках якого виділя-
ють наступні підходи:

● ЗiП-менеджмент керiвництвом компанiї. За 
такої форми органiзацiї менеджмент проекту ЗiП 
повнiстю бере на себе топ-менеджмент компанiї. 
Тобто, залежно вiд правової форми пiдприємства, 
управлiння ЗiП здiйснюється членами правлiння чи 
власниками. У широкому сенсi до правлiння нале-
жать також наглядовi вiддiли компанiї i консультую-
чий штаб. Саме штабу на практицi часто передається 
багато повноважень щодо ЗiП i координацiя проекту 
[7, с. 107, 757, с. 319]. Зважаючи на першочерговi за-
вдання членiв правлiння i пов’язанi з ними наванта-
ження, стає зрозумiлим, що менеджмент ЗiП за такої 
форми управлiння не проходить всi фази, а концен-
трується на найважливiших процесах. Найчастiше 
ними є визначення основної стратегiї, вибiр мож-
ливих партнерiв i проведення переговорiв. Iншi за-
вдання як правило, делегуються фаховим вiддiлам, 
таким як контролiнг, податковий вiддiл i т. д. Пря-
ме управлiння ЗiП топ-менеджментом компанiї при-
зводить до централiзацiї проведення процесу. При-
йняття рiшень спiвпадає iз вiдповiдальнiстю за них, 
що прискорює процеси консолідації бізнес-структур. 
Iншою перевагою такої форми управлiння консоліда-
ційної трансакції є позитивний сигнал для партнерiв 
угоди, що намiри щодо трансакцiї є серйозними. 

Недолiком, у свою чергу, є ймовiрнiсть недостатньої 
уваги до деталей, що є дуже важливим у процесi ме-
неджменту ЗiП [6, с. 51].

● ЗiП-менеджмент рiзними фаховими вiддiлами. 
Управлiння консолідацією може здiйснюватись i 
окремими вже iснуючими фаховими вiддiлами [7, 
с. 106]. Зазвичай в управлiннi беруть участь вiддiли 
стратегiї, фiнансiв, контролiнгу, персоналу, права i 
податкiв. Процеси ЗiП розподiляються мiж вiддiлами 
вiдповiдно до їх компетенцiй. Успiшнiсть такої фор-
ми менеджменту передбачає, що окремi пiдроздiли 
здатнi координувати роботу i мають необхiдний ноу-
хау. Також необхiдним є визначення керiвника i 
вiдповiдального за весь процес. Також формується 
матрична структура проекту, в якiй є вiдповiдальнi 
представники всiх задiяних вiддiлiв. Перевагою та-
кої форми менеджменту ЗiП є економiя коштiв i 
подальше полегшення iнтеграцiї нової компанiї, 
недолiками – можлива вiдсутнiсть компетенцiї в 
сферi ЗiП вiдповiдальних керiвникiв проектiв, до-
даткове навантаження на фаховi вiддiли i ризик зни-
ження якостi роботи.

● ЗiП-менеджмент оперативними пiдроздiлами. 
Якщо за своїм масштабом угода ЗiП стосується лише 
окремої оперативної одиницi компанiї, доцiльним 
є передача повноважень iз менеджменту ЗiП цьо-
му пiдроздiлу. Ним найчастiше виступає окрема 
юридична особа (дочiрнє пiдприємство) або окрема 
органiзацiйна одиниця. Управлiння трансакцiєю 
виконується, як правило, у тiснiй спiвпрацi iз фа-
ховими вiддiлами материнської компанiї, оскiльки 
менеджери дочiрньої компанiї мають зазвичай недо-
статньо компетенцiй у сферi ЗiП. Ця органiзацiйна 
концепцiя має ту перевагу, що управлiння ЗiП вико-
нується пiдроздiлом, в якому в подальшому повиннi 
бути реалiзованi синергiї вiд угоди i проводитися 
роботи з iнтеграцiї. Якщо ЗiП-угода вiдбувається з 
iнiцiативи вiдповiдного пiдроздiлу, можна вважати, 
як правило, що оцiнка синергiй i ризикiв вiдбулася 
бiльш реалiстично.

Проблеми виникають з цим типом органiзацiї, 
однак, якщо iнiцiатива угоди йде вiд материнської 
компанiї, а дочiрня компанiя не згодна iз такою 
корпоративною полiтикою. На додаток до цього, 
ця органiзацiйна концепцiї має тi ж недолiки, як 
i вищезгаданi концепцiї органiзацiї. Таким чином, 
цiлiсне й комплексне управлiння ЗiП ускладнюєть-
ся тим, що керiвники проектiв мають свої первиннi 
функцiї i, отже, не обов’язково мають вiльнi, 
додатковi потужностi. На додаток до проблеми 
потужностi, операцiйнi одиницi, як правило, не ма-
ють специфiчне ноу-хау для проведення трансакцiї 
[7, с. 107].

Менеджмент ЗiП внутрiшнiм вiддiлом ЗiП. 
Цiлiсне, внутрiшнє управлiння угодою «пiд одним 
дахом» стає простiшим, якщо трансакцiя керується 
незалежним вiддiлом ЗiП компанiї, може супрово-
джувати угоду на всiх етапах. Залежно вiд наявних 
фахових знань окремих спiвробiтникiв, такий орган 
може, при певних обставинах, залучати фахiвцiв з 
iнших областей компанiї для вирiшення конкретних 
завдань. Створення окремого корпоративного вiддiлу 
ЗiП забезпечує структурний збiр досвiдому ЗiП в 
компанiї i його концентрацiю. Якщо взяти до ува-
ги, що працiвники в такiй органiзацiї зазвичай не 
мають подвiйний тягар вiдповiдальностi i повнова-
жень, оскiльки не мають додаткових завдань, мож-
на припустити, що якiсть пiдтримки в цьому типi 
органiзацiї в порiвняннi з iншими органiзацiйними 
концепцiями корпоративного управлiння є найви-
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щою. В принципi можливi три варiанти конкретної 
органiзацiї вiддiлу консолідації в компанiї: 

1. Штаб при членах правлiння є дорадчим органом 
компанiї i виходить за рамки основної органiзацiйної 
лiнiйної чи матричної структури.

2. Функцiональний вiддiл ЗiП, що стоїть на 
ряду iз вiддiлом кадрiв, фiнансiв, маркетингу 
або пiдпорядкований одному з них (на практицi 
найчастiше вiддiлу фiнансiв).

3. Дочiрнє пiдприємство, що є окремою юридич-
ною особою i надає послуги iз ЗiП, можливим є i на-
дання послуг стороннiм компанiям, що не належать 
до концерну.

Менеджмент ЗiП зовнiшнiми консультанта-
ми. На вiдмiну вiд органiзацiйної структури, опи-
саної ранiше, йдеться про повний аутсорсiнг 
управлiння проекту злиття чи поглинання одно-
му чи кiльком зовнiшнiм консультантам. Серед та-
ких консультантiв доцiльним є подiл на такi, що 
спецiалiзуються лише на менеджментi угод консо-
лідації – ЗiП-консультанти у вузькому сенсi та тi, 
що супроводжують лише частковi процеси або не 
всi фази трансакцiї – ЗiП-консультанти у широко-
му сенсi. Розпочнемо аналiз iз консультантiв у вузь-
кому сенсi. Найважливiшу i найбiльшу пiдгрупу у 
цiй групi представляють iнвестицiйнi банки. Для 
iнвестицiйних банкiв менеджмент угод ЗiП став 
другою за величиною пiсля традицiйного бiзнесу 
iз цiнними паперами сферою дiяльностi. Зазвичай 
iнвестицiйнi банки супроводжують першу та другу 
фази угоди – попередню i трансакцiйну. Перевагою 
залучення iнвест-банкiрiв є їх доступ до глобальних 
контактiв банку, великий досвiд, а також – що на 
практицi буває вирiшальним – можливiсть не лише 
стратегiчної i оперативної пiдтримки, а i розроб-
ка структури фiнансування проекту. Найбiльшим 
недолiком залучення до менеджменту процесів кон-
солідації iнвестицiйних банкiв видається часто надто 
стандартизований пiдхiд до угоди, що не враховує 
специфiку компанiї i її бiзнес-модель, а також вели-
чина гонорару iнвестицiйного банку [1, с. 152].

Наступною пiдгрупою консультантiв консоліда-
ційних трансакцій у вузькому сенсi є унiверсальнi 
банки. Їх роль в консультуваннi менеджменту 
проектiв злиття i поглинання значно збiльшилася 
за останньої хвилi ЗiП через збiльшення попиту на 
такi послуги середнiх та малих пiдприємств. Однак 
внаслідок світової фiнансової кризи 2008-2009 рокiв 
роль унiверсальних банкiв у консультуванні реаліза-
ції проектів ЗiП знову значно знизилася.

ЗiП-бутiками є маленькi консультацiйнi компанiї, 
до послуг яких належить виключно консультування 
клiєнтiв з питань всього процесу злиття i поглинання. 
Через неможливiсть конкурувати з iнвестицiйними 
банками, цi компанiї спецiалiзуються на ЗiП пере-
важно середнiх i малих пiдприємств, i найчастiше, 
не в мiжнародному контекстi.

Серед ЗiП-консультантiв у широкому сенсi роз-
почнемо iз стратегiчних консультантiв. Вони 
найчастiше залучаються компанiями на попередньо-
му етапi трансакцiї для вивчення позицiї на ринку, 
окреслення стратегiї i обґрунтування доцiльностi 
трансакцiї. Iнодi такi консультанти залучаються i на 
останнiй – iнтеграцiйнiй фазi ЗiП. Основною пере-
вагою стратегiчних консультантiв є глибокi знання 
у галузi i експертний пiдхiд до трендiв подальшо-
го розвитку. Проте, з iншого боку, недолiком є брак 
оперативної пiдтримки i координацiї трансакцiї.

Бiзнес-маклери, як i маклери iнших галузей, ви-
ступають посередниками мiж покупцями i продав-

цями. Вони задiянi на фазi пошуку потенцiйних 
пiдприємств для угоди. Варто зазначити, що такi 
консультанти часто розширюють спектр своїх послуг 
i стають ЗiП-бутiками [2, с. 15].

Аудиторськi компанiї також належать до 
консультантiв ЗiП у широкому сенсi. Традицiйно до 
їх завдань пiд час процесу ЗiП належить фiнансовий 
due diligence як з боку покупця, так i з боку про-
давця. На сьогоднiшнiй день бiльшiсть великих ау-
диторських компанiй має ще i окремi вiддiли ЗiП, 
якi теж виступають консультантами ЗiП у вузькому 
сенсi, супроводжуючи всi фази угод середнiх i малих 
пiдприємств.

Часто для проведення угоди ЗiП залучаються кон-
сультанти iз спецiальних питань – податковi консуль-
танти, юристи, iнодi навiть маркетологи i спецiалiсти 
з розвитку кадрiв залежно вiд специфiчних умов 
злиття i поглинання.

Змiшана форма менеджменту ЗiП. Альтерна-
тивою до вищеназваних форм управлiння ЗiП є 
змiшаний менеджмент угодою, що є компромiсом 
мiж двома екстремумами. Зовнiшнi консультанти 
можуть залучатися з метою забезпечення успішної 
реалізації окремих фаз проекту, для яких компанiя 
не має достатнiх компетенцiй, наприклад, пiд час 
пiдготовки контракту консолідації доречним вида-
ється залучення консультантiв iз мiжнародного пра-
ва. Змiшана форма менеджменту ЗiП дає можливiсть 
уникнути недолiки окремих форм i використати всi 
їх переваги. Додатковим ризиком, проте, є розподiл 
вiдповiдальностi мiж зовнiшнiми консультанта-
ми i рiзними залученими внутрiшнiми вiддiлами 
компанiї [3].

Загалом, варто вiдмiтити, що рiшення щодо фор-
ми менеджменту консолідаційними процесами i залу-
чення зовнiшнiх консультантiв є прикладом make-or-
buy рiшення, тобто питання часткового аутсорсингу 
менеджерських завдань. Пiдсумувати результати 
аналiзу можна за допомогою квадранту рiшень щодо 
управлiння процесом міжнародної корпоративної 
консолідації [4, с. 272].

 
Рис. 1. Рiшення щодо органiзацiї менеджменту 

міжнародного процесу корпоративної консолідації 
в сучасних умовах розвитку

Варто зазначити, що результати проведеного 
нами емпіричного аналізу, базою якого були дані, 
отримані в результаті опитування топ-менеджменту 
31 вітчизняних підприємств, що виступали в якос-
ті учасника консолідаційних процесів, на питан-
ня про наявнiсть потрiбних компетенцiй 64,5% 
суб’єктiв значили, що, на їхню думку, мають до-
статньо навичок для проведення трансакцiй без за-
лучення зовнiшнiх консультантiв iз ЗiП. Проте, за 
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можливостi вони залучають консультантiв-аудиторiв, 
консультантiв з оподаткування та iнших фахових 
спецiалiстiв. Постає питання, чому пiдприємства за-
лучають зовнiшнiх консультантiв iз Корпоративної 
консолідації для менеджменту проектiв трансакцiй. 
За результатами анкетування основною причиною за-
лучення консультантiв стало наявнiсть у цiєї фахово-
го суб’єкта наявностi значних впливових контактiв 
(4,77), специфiчнi ноу-хау (4,71). На рисунку 2 
нами наведені основні причини залучення зовнiшнiх 
консультантiв iз ЗiП. Вражаючим результатом є те, 
що причини, якi часто в лiтературi називають осно-
вними [7, c. 202], на практицi виявилися другорядни-
ми. Примiром, нейтральнiсть зовнiшнього консуль-
танта (2,19) i об’єктивнiсть (2,65). Проте необхiдно 
завважити, що менеджери вiддiлiв компанiй навряд 
готовi признати в анкетi, що їх власна нейтральнiсть 
i об’єктивнiсть недостатня для трансакцiї.

Рис. 2. Причини аутсорсингу бізнес-структурами 
менеджменту процесів корпоративної консолідації

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, з наведеного вище можна зробити висновки, 
що органiзацiю управлiння проектом корпоратив-
ної консолідації, зокрема міжнародної, компанiї 
здiйснюють по-рiзному. Узагальнюючи, можна ви-
окремити три типи консолідаційного менеджмен-
ту: суто внутрiшнiй, суто зовнiшнiй i змiшаний. 
Внутрiшнiй менеджмент ЗiП може бути здiйснений 
вищим керiвництвом компанiї, фаховими вiддiлами 

або вiддiлом злиттiв i поглинань, який у свою чергу 
може бути органiзований як штаб при правлiннi чи 
як окремий вiддiл у лiнiйнiй або матричнiй структурi. 
За зовнiшнього менеджменту трансакцією консоліда-
ції бізнес-структур, управлiння угодою передається 
iншим компанiям, для яких менеджмент злиттiв i 
поглинань є основною пiдприємницькою дiяльнiстю. 
Розрiзняють консультантiв iз ЗiП у широкому та 
вузькому сенсi. До перших належать стратегiчнi кон-
сультанти, аудиторськi компанiї, унiверсальнi банки, 
юридичнi консультанти та iншi, до наступних – ЗiП-
бутiки, iнвестицiйнi банки. На практицi найбiльш 
розповсюдженою є змiшана форма органiзацiї менедж-
менту ЗiП, яка об’єднує внутрiшнiй та зовнiшнiй ме-
неджмент проектом. Зазвичай зовнiшнi консультанти 
за такої органiзацiйної форми залучаються лише на 
певних етапах трансакцiї (оцiнки чи розробки догово-
ру), а управлiння та практична реалізація проектом 
вiдбувається спiвробiтниками компанiї.

В той же час емпiрично виявлено тенденцiю, 
що великi пiдприємства з бiльшою iсторiєю ЗiП 
частiше мають власнi вiддiли злиттiв i поглинань, 
нiж меншi компанiї з меншою iсторiєю трансакцiй. 
Це пiдтверджує теоретичнi дослiдження, якi обґрун-
товують доцiльнiсть створення вiддiлу ЗiП за пев-
ної граничної величини компанiї. Меншi компанiї, з 
iншого боку, мають тенденцiю до частiшого залучен-
ня зовнiшнiх консультантiв iз злиттiв i поглинань у 
вузькому сенсi.
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Стаття присвячена аналізу реформування бюджетної системи в Україні та інших країнах світу, що сприяє подальшому по-
кращенню соціально-економічного розвитку країни. В нашому підході розглядається рівень ефективності бюджетних програм в 
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нейшему улучшению социально-экономического развития страны. В нашем подходе рассматривается уровень эффективности 
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Постановка проблеми. Реформування бюджетної 
сьогодні є закономірним явищем, пов’язано не тільки 
з еволюцією фінансової системи, але і з точки зору 
перманентного прагнення споживачів бюджетних 
благ до кращого життя. Сама бюджетна система нале-
жить за своїм змістом до динамічних систем, отже по-
стійно піддається змінам з метою покращення. Зміни 
щодо бюджетної системи України можна розглядати 
як з позицій тих зусиль, що спрямовані на подолання 
накопиченого відставання у формуванні інституціо-
нального середовища функціонування бюджетної сис-
теми із втіленням кращих вітчизняних та зарубіжних 
зразків, так і з позицій періоду часу, протягом якого 
ця робота проводиться і, нарешті, суспільство зможе 
отримати певні позитивні результати.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Пробле-
мам розвитку бюджету та бюджетної системи Укра-
їни присвячені праці Й. Бескида, В. Дем’янишина, 
В. Опаріна, С. Юрія, І.І. Янжула та ін. Віддаючи на-
лежне науковому доробку вказаних вчених, зазна-
чимо, що процеси реформування бюджетної системи 
в Україні все ще не відповідають демократичному 
суспільству, а вирішення цієї проблеми має безпосе-
редній зв’язок з процесами трансформації бюджетної 
системи.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає в дослі-
дженні концептуальних факторів реформування бю-
джетної системи, виявлення факторів, які гальмують 
політичну культуру учасників бюджетного процесу 
через реформування бюджетної системи і обґрунту-
вання бюджетної політики на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фор-
мування ефективної бюджетної системи має скла-
датися з двох етапів: створення прозорої і якісної 
системи управління державними фінансами і про-
грамно-цільового бюджетування. Вітчизняний еко-
номіст ХІХ ст. І.І. Янжул підкреслював: «Гарні фі-
нанси можливі лише при гарному управлінні… як 
і зворотне: гарне управління може існувати тільки 
там, де гарні фінанси» [1, c. 49].

Нові зміни у розвитку бюджетної системи вима-
гають розглядати бюджетну систему не з позицій 
традиційної теорії державних фінансів, яка робить 
акцент на формуванні дохідної і видаткової части-
ни центрального і місцевих бюджетів, а також роз-
глядає взаємодію між державними та місцевими фі-
нансами в контексті фінансування суспільних благ, 
а з позицій нової теорії державних фінансів [2; 3; 4]. 
Вона більш широко враховує взаємодію інститутів, 
ринків і держав, співпрацю і конкуренцію між дер-
жавними й приватними учасниками, а також охо-
плює міжнародні й національні аспекти глобальних 
проблем, особливо за умов потрясінь реальної еконо-
міки і фінансових криз. Увага науковців спрямова-
на на дослідження того, як уряди в індивідуальному 
порядку спрямовують бюджетні кошти та приватне 
фінансування на розв’язання глобальних суспільних 
проблем, а також вивчаються аспекти мобільності 
факторів виробництва (праці і капіталу) та причи-
ни їх міграції в межах різних країн світу. Зовніш-
ні очікування впливають на формування державою 
бажаної певної національної бюджетної політики, 
джерело якої перебуває за межами внутрішнього 
політичного процесу. Такі очікування виникають у 
результаті формальних міжурядових переговорів, а 
також неформальних нормотворчості та стандарти-
зації з боку недержавних гравців, зокрема агентів із 
кредитних рейтингів країн, глобальної мережі гро-
мадянського суспільства, міжнародних аудиторів, 
адвокатів, галузевих лобі [5, c. 53-62].

За своїми функціями бюджетна система поклика-
на вирішувати як загальнонаціональні, так і специ-
фічні проблеми суспільного сектору економіки. Тому 
в умовах зростання конкуренції за наявні бюджетні 
ресурси, складність бюджетного процесу і управлін-
ських процедур в системі, а також недовіри грома-
дян до інституційних організацій бюджетної архітек-
тоніки, які є розпорядниками бюджетних коштів, їх 
використання та можливості зловживань своїми ін-
ституційними привілеями, надзвичайно важливим 
питанням є оцінка результативності системи загалом 
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і кожної її ланки для міжнародного порівняння осно-
вних індикаторів її активності, визначення вектору 
розвитку країни на перспективу.

Процес бюджетування в країнах Заходу настіль-
ки відкритий для оцінки платників податків, що 
доцільність масштабного бюджетного фінансування 
тих чи інших програм розвитку не викликає сумніву 
[6; 7; 8]. Будь-яке марнотратство бюджетних коштів 
підживлюється інформацією, котра потрапляє у пре-
су, як щодо надзвичайно високих зарплат держав-
них чиновників та керівників державних установ, 
так і стосовно корупційних механізмів, за допомогою 
яких розподіляються кошти платників податків [9]. 
Більше того, здійснюється постійний моніторинг сус-
пільних і державних інституцій «калькуляція» їх ці-
льового та ефективного використання [10]. Як відо-
мо, в Україні, діяльність інституційних організацій 
бюджетної системи також стала предметом жвавого 
громадського обговорення щодо зловживання стату-
сом некомерційних організацій. Втілення в практику 
уже набутого світового досвіду оцінки ефективності 
використання бюджетних коштів може підвищити 
прозорість і підзвітність бюджетних установ і орга-
нізацій, змалювати об’єктивну картину стану справ, 
сприяти підтримці запасу їх конкурентних позицій 
та наданню органам управління відповідних ланок 
бюджетної системи важливої інформації для при-
йняття економічно обґрунтованих рішень.

Прозорість бюджетного процесу у системі забезпе-
чує відповідальність її інституційних організацій –  
представницька влада і громадське суспільство, во-
лодіючи необхідною інформацією, зможуть краще 
контролювати виконавчу владу і попередити коруп-
цію. Даний процес призведе до удосконалення бю-
джетної політики і більш ефективному управлінню 
бюджетними ресурсами. Прозора бюджетна політика 
веде до довіри як з боку населення, так і з боку інвес-
торів. Інформація має бути доступною за допомогою 
інструментів для її активного використання. Вона 
має будуватися в бюджетній системі на основі Ко-
дексу фінансової прозорості МВФ, в основі якої має 
бути покладена наступна мета: чіткість ролі і функ-
цій кожної ланки бюджетної системи; інформування 
громадськості про діяльність усіх інституційних ор-
ганізацій системи; відкритість бюджетної підготов-
ки, виконання і звіту; незалежні гарантії достовір-
ності податково-бюджетної інформації [11].

В окремих країнах постійно моніториться ефек-
тивність використання бюджетних коштів і обґрун-
товуються перспективи подальшого бюджетування 
напрямів суспільного і реального секторів економі-
ки. Формальні обриси інституціонального середови-
ща ефективного функціонування бюджетної системи 
та ДПП розроблені Міжнародним валютним фондом 
[12]. Окремі дослідники намагаються у своїх працях 
дати агреговану оцінку для різних країн світу щодо 
стану й ефективності діяльності бюджетної системи 
[13]. Інституціональні організації бюджетної систе-
ми відповідають перед платниками податків за ре-
зультати своєї роботи через інститут виборів (наці-
ональних чи місцевих), але громадський контроль 
за використанням бюджетних коштів в Україні є не-
ефективним з огляду на несформованість інститутів 
громадянського. Дати об’єктивну адекватну оцінку 
ефективності функціонування ланок бюджетної сис-
теми на практиці надзвичайно важко, оскільки ана-
ліз показників ефективності здійснюється економіс-
тами-фінансистами за різними групами індикаторів, 
які часто мало пов’язані між собою. Тому будь-які 
спроби зробити це викликають серйозну критику 

адептів протилежних, часто менш продуктивних, 
підходів. Тому є потреба у формуванні узагальненої 
системи критеріїв оцінки ефекту від функціонуван-
ня бюджетної системи, за котрими можна було б по-
рівнювати їх функціонування у різних економічних 
системах в територіальному і історичному аспектах.

Світова практика відокремила чотири базові кон-
цепції оцінки ефективності функціонування бюджет-
ної системи, жодна з яких не претендує на універ-
сальність, має свої переваги й недоліки: цільова; 
системних ресурсів; множинності зацікавлених сто-
рін; соціального конструктивізму (Табл. 1).

Таблиця 1
Концепції оцінки функціонування

бюджетної системи

Концепція Характеристика

Цільова

Пов’язує ефективність організації бю-
джетної системи зі ступенем бюджетного 
забезпечення цільових програм, досяг-
нення нею основних цілей (зростання до-
бробуту населення і позитивної динаміки 
економіки), проте, коли цілі організації 
бюджетного процесу важко піддаються 
оперативному опису, часто не спрацьовує.

Системних 
бюджетних 
ресурсів

Пов’язує ефективність зі здатністю бю-
джетної системи забезпечити себе гро-
шовими ресурсами, потрібними для її 
стабільного функціонування і ефективного 
бюджетування.

Множинності 
зацікавлення 
сторін

Ґрунтується на тому, що різні групи 
стейкхолдерів (споживачі бюджетних 
коштів, донори, інституційні бюджетні 
організації, державні органи) по-різному 
сприймають і оцінюють ефективність 
функціонування бюджетної системи, вна-
слідок чого її комплексна оцінка виявля-
ється багатовимірною та різні її ком-
поненти часто можуть суперечити один 
одному. Ситуація ускладнюється особливо 
тоді, коли у стейкхолдерів немає досить 
чіткого бачення цілей і лінії системи.

Соціального 
конструкти-
візму

Базується на тому, що сприйняття цілей 
використання бюджетних засобів склада-
ється в процесі спілкування та взаємодії 
різних груп стейкхолдерів, які поступо-
во з’ясовують для себе зміст бюджетно-
го процесу. Зацікавлені сторони можуть 
коригувати оцінку ефективності не лише 
через вплив на діяльність інституційних 
організацій бюджетної системи, а через 
маніпулювання наявної інформації, фор-
мування суспільної думки.

Джерело: складено автором самостійно на основі 
[14;15;16;17, c. 1-6]

Різноманіття підходів у науковій літературі до 
трактування механізмів підвищення продуктивнос-
ті бюджетної системи вказує на складність цього 
завдання та відсутність загальноприйнятих методів 
для його розв’язання. У своїй основі вони є загальни-
ми, а їх практичне застосування – проблематичним, 
оскільки необхідно не лише зібрати точну інформа-
цію про надходження і використання бюджетних ко-
штів, а й опрацювати її належним чином, пов’язуючи 
їх з економічними показниками.

Сектор економіки, який обслуговує бюджетна 
система, є особливим, він має суспільний характер. 
Тому розробка системи індикаторів для оцінки ефек-
тивності функціонування бюджетної системи є бага-
тогранною, проте, може передбачати використання 
насамперед, традиційних фінансових показників, 
найважливішим серед яких є обсяг прибутків (збит-
ків) в поточних цінах (державні підприємства). Та-
кий показник важко перенести на оцінку діяльності 
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інституційних організацій бюджетної системи, які 
бюджетуються, об’єкти державної власності, які об-
слуговують різні ланки бюджетної системи, так як 
він фіксує навантаження на бюджетну систему у 
зв’язку з її бюджетуванням. Проте, незважаючи на 
це, з економічної точки зору, вони також є вироб-
ничою одиницею, котрі продукують певні суспільні 
блага та витрачають певні бюджетні ресурси [18]. 
Тому ефективність функціонування ланок бюджетної 
системи виражається відношенням результату від 
будь-якого заходу і витрати на реалізацію бюджет-
них програм і має особливість визначатися якісно і 
кількісно [19, c. 218; 20, с. 17-19; 21].

Показники оцінки ефективності бюджетної сис-
теми аналогічні суспільному сектору, які глибоко 
аналізує О.В. Длугопольський в своїй роботі «Сус-
пільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху 
глобальних трансформацій» [22, c. 66-78]. Ми ж біль-
ше звернемо увагу на критерії ефективності бюджет-
них витрат в процесі надання бюджетних послуг, які 
пов’язані із інституціональними факторами.

У підході Ю.М. Вороніна виділяються якісний і 
кількісний показники ефективності. Якісна складо-
ва ефективності функціонування бюджетної системи 
пов’язана із ефективністю бюджетних витрат, які за-
кладені у бюджетному плануванні. Наприклад, ство-
рення інституціонального середовища як передумови 
для максимально ефективного управління держав-
ними (місцевими) фінансами у відповідності з пріо-
ритетами державної бюджетної політики. Кількісна 
сторона ефективності бюджетної системи – міра до-
сягнення кількісного результату і послідуючого по-
рівняння даного результату із сукупністю результа-
тів аналогічних дій [19, c. 231-239].

У науковій літературі існує і інший погляд на 
дану дефініцію – розкриття ефективності бюджетної 
системи на основі використання бюджетних коштів 
як процесу визначення ефективності і продуктивнос-
ті, а також результативності виконання поставлених 
завдань [23, c. 31].

Усі три показники пов’язані із досконалістю архі-
тектоніки бюджетної системи, досконалістю інституціо-
нального середовища. Візьмемо економність – досягнен-
ня заданих результатів із використанням найменшого 
об’єму бюджетних коштів або найкращого результату 
із використанням їх об’єму. Спільний контроль з боку 
громадських організацій за використанням бюджетних 
коштів спрямований саме на економність, яка тісно 
пов’язана із ефективністю бюджетного процесу. Про-
дуктивність – це співвідношення між випуском сус-
пільно-значимої продукції, об’ємом створених суспіль-
них благ і витраченими на отримання цих результатів 
бюджетних та інших ресурсів. Результативність – міра 
забезпечення системою відповідності фактичних резуль-
татів діяльності запланованим результатам.

У постіндустріальному суспільстві в якому функ-
ціонує бюджетна система, основним сектором еконо-
міки є сфера послуг, – провідна роль належить ін-
телектуальній праці у сфері послуг, методологічним 
інструментом розвитку і оцінювання якого є нова со-
ціально-економічна категорія «результативність пра-
ці». Успішній реалізації бюджетної політики відіграє 
одна із форм інтелектуальної праці – управлінська 
праця. Адміністративна її складова [24, c. 22] покли-
кана забезпечити координацію діяльності усіх ланок 
системи в бюджетному процесі і реалізацію бюджет-
ної політики в цілому.

Одним із перших в науковій літературі питання 
продуктивності і ефективності управлінської праці 
підняв один із самих відомих вчених в галузі ме-

неджменту Пітер Друкер [25, c. 40]. Розв’язання 
проблеми поганого урядування та корупції в бюджет-
ній системі і створення, таким чином, інституціо-
нальних демократичних рамок для належного уря-
дування підвищує її продуктивність функціонування 
інституційних організацій в цілому [26]. Тому при 
наданні державних послуг за бюджетні кошти про-
дуктивність управлінської праці в бюджетній систе-
мі має оцінюватися виходячи із кількості наданих 
послуг, а при визначенні її ефективності, в першу 
чергу якістю, продуктивністю управлінських рішень 
і величиною бюджетних затрат [27, c. 50].

Реформа управління бюджетом в Бразилії, яка 
включала перехід до середньострокового бюджетного 
планування і реформи міжбюджетних відносин спри-
яла перетворення держави із постачальника зайня-
тості і джерела добування засобів у створювача умов 
для економічного розвитку і поширювача передового 
досвіду. Ця реформа, яка розпочалася в 1995 році, 
поставила відносини усіх ланок бюджетної системи 
Бразилії на нову основу як в інституціональному, 
так і у фінансовому плані. Прийнятий на основі кон-
ституційної поправки «Закон про бюджетну відпо-
відальність» (2000 р.) не тільки підвищив бюджетну 
дисципліну, а й поставив державні фінанси і управ-
ління бюджетом на значно більш стійку основу.

В Бразилії конституційні норми наряду із рамко-
вим законодавством використовують також для форму-
вання і реалізації реформ управління бюджетом, хоча 
в останньому випадку скоріше встановлюють обмежен-
ня для бюджетного планування і практики витрат ко-
штів, а не приписують конкретні форми управління 
бюджетом. Він доповнюється «Законом про бюджетні 
злочини», який дає можливість переслідувати чинов-
ників і політиків, які порушили даний закон.

Один із найбільш цікавих аспектів згаданого зако-
ну полягає в тому, що встановлюючи жорсткі рамки 
для управління витратами, він одночасно передбачає 
стимули для ведення сучасної практики управління 
бюджетом. Зокрема, таких як багатолітнє бюджет-
не планування, зміцнення управління бюджетом за 
допомогою інформаційних технологій тощо, які ви-
користовувалися для інших інновацій, які сприяли 
підвищенню прозорості, таких, наприклад, як елек-
тронна податкова декларація (використовується в 
Бразилії 98% платниками податків) [28; 29].

Реформа управління бюджетом в Австралії ста-
вила завдання підвищення конкурентоспроможності 
країни із врахуванням того факту, що в період між 
1950 і 1990 рр. країна опустилася з п’ятого на 15-те  
місце серед найбільш багатих розвинутих країн. Змі-
на ролі і функціонування інституційних організа-
цій бюджетної архітектоніки країни розглядалася в 
якості ключового елемента найденого рішення для 
підвищення конкурентоспроможності Австралії. Вті-
лені значні зміни в міжбюджетні відносини постави-
ли розподіл засобів між бюджетами різних рівнів на 
більш стабільну і передбачувану основу [30].

Реформа бюджетної системи Канади була спря-
мована на досягнення принципу процесуальної спра-
ведливості при введенні практики бізнес-управління 
в державному секторі. А втілення таких принципів, 
як обережність, ефективність, економність і чесність 
при роботі з державними ресурсами, створили в Ка-
наді загальну інституціональну культуру, яка в зна-
чній мірі спрямована на заміри і оцінку результатів 
виконання державних програм [31].

Удосконалення бюджетної системи Австралії перед-
бачало послаблення існуючого жорсткого режиму річ-
них бюджетних асигнувань шляхом введення у бюджет 
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так званих «Flexiklausel», які надавали бюджетним 
установам більшу свободу у витратах коштів в межах 
установлених лімітів. Австрійська бюджетна система 
залишається однією із найбільш радикальних прикла-
дів відмови від сталої практики управління державни-
ми фінансами і сектором в Центральній Європі [32].

Внаслідок реформування бюджетної системи Іспа-
нії були реалізовані нововведення в практику управ-
ління бюджетом через введення середньострокового 
бюджетного планування, а також результативних 
принципів при розподілі бюджетних асигнувань. 
Останні були введені, зокрема, в галузі послуг охоро-
ни здоров’я, вищої освіти і в телерадіомовленні [33]. 
А у бюджетній системі Німеччини в 90-х рр. ХХ ст. 
почали активно впроваджувати бізнес-інструменти у 
формуванні бюджетних ресурсів [34, c. 45].

Висновки з проведеного дослідження. В контексті 
аналізу ситуації в Україні важливо відмітити такий 
напрямок реформи, як ув’язка (особливо на місцево-
му рівні) між середньостроковим бюджетним плану-
ванням і річним бюджетним плануванням.

Якщо у випадку Австралії ми маємо справу з 
реформуванням державного сектору в цілях підви-
щення ефективності його функціонування, то на 
прикладі Іспанії ми бачимо процес, який базуєть-
ся в основному на втілення інноваційних процедур 
(контракти з орієнтацією на результат, інновації 
в механізмах надання послуг) і на реформування 
управління бюджетом.

Створення нових інститутів бюджетної системи є 
найважливішою стороною державного регулювання. 
Але щоб змінити бюджетні інститути, необхідно зна-
ти поточний стан інституційної організації економі-
ки. Досвід реформування бюджетних систем ряду від-
мічених країн засвідчує, що складність їх здійснення 
пов’язані із негнучкістю існуючих формальних ін-
ститутів (правових і конституційних основ). Останнє 
можна подолати тільки при усвідомленні необхідності 
реформи на усіх рівнях, а також при наявності силь-
ної коаліції реформаторських сил. При цьому необ-
хідно приймати до уваги людську інтекціональність і 
проблему «соціального ілюзіонізму». Там, де відміче-
ні умови здійснюються, жорсткість правової системи 
може бути повернута в перевагу, оскільки як тільки 
буде досягнуто погодження відносно необхідності ре-
форми і принципів реформування, послідовна і успіш-
на реалізація реформи стає більш вірогідною.

Слід також враховувати, що навіть якщо бюджет-
на політика держави спрямована на знищення бюро-
кратичних бар’єрів і корупції шляхом зміни існую-
чих інститутів і втілення нових, більш ефективних, 
то необхідно чітко усвідомлювати, що цілеспрямова-
ні зміни формальних інститутів залежать від інерт-
ності неформальних інститутів. Можна планувати 
які завгодно інституціональні реформи бюджетної 
системи, які пов’язані з імпортом самих передових 
інститутів, «але всі плани будуть розбиватися об 
рифи неформального інституціонального середови-
ща, якщо воно зовсім не комплементарне інститу-
там, які втілюються» [35, c. 20].

В Україні намічені окремі напрями удосконален-
ня реформування архітектоніки бюджетної системи. 
Зокрема, Концепція реформування місцевих бюдже-
тів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2007 р. № 308-р [36] передбачає: 

1) упорядкування бюджетного устрою країни – 
Концепція передбачає законодавче закріплення прав 
низових ланок бюджетної системи самим визначати 
свій бюджетний устрій із врахуванням реальної сис-
теми місцевого самоврядування;

2) розмежування витратних повноважень і скорочен-
ня числа мандатів, які не забезпечені фінансуванням – 
заходи в цій галузі спрямовуються на вирішення про-
блеми «спільного фінансування», яке має внести ясність 
у розподіл відповідальності ряду державних послуг;

3) розмежування податкових повноважень між 
всіма ланками бюджетної системи і закріплення до-
ходних джерел за місцевими бюджетами: законодав-
че розширення місцевих дохідних джерел і відмова 
від практики надмірної централізації податкових 
надходжень;

4) розробка об’єктивних і прозорих механізмів під-
тримки регіональних і місцевих бюджетів: перехід до 
надання допомоги низовим ланкам через відповідні 
фонди в залежності від признання цієї допомоги;

5) удосконалення управління фінансами на регі-
ональному і місцевому рівнях: введення регуляторів 
трьох рівнів: а) обов’язкових для виконання міні-
мальних вимог до регіональних фінансових систем, 
які встановлені в Бюджетному законодавстві Украї-
ни; б) рекомендованих норм і параметрів, дотриман-
ня яких буде враховуватися при наданні фінансової 
допомоги (субсидій) з централізованого бюджету; в) 
додаткових, більш високих стандартів управління 
державними фінансами («Кодекс кращої практики»).
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У статті подано характеристику основних етапів становлення сучасної системи вищої освіти Республіки Корея. Виявлено 
особливості державної політики країни у цій сфері, а також ключові характеристики спеціальних урядових програм, націлених 
на посилення конкурентоспроможності системи освіти. Висвітлено сучасний стан та перспективи подальшого розвитку сектору 
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В статье представлена характеристика основных этапов формирования современной системы высшего образования в 

Республике Корея. Определены особенности государственной политики в данном секторе, а также ключевые характеристики 
специальных государственных программ, нацеленных на повышение конкурентоспособности системы образования. Отражены 
нынешнее состояние и перспективы развития сектора высшего образования Республики Корея.
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The article dwells upon the main stages of the development of contemporary system of higher education in the Republic of Korea. 
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Постановка проблеми. Конкурентоспроможність 

країни на сучасному етапі розвитку світового госпо-
дарства вирішальною мірою залежить від наявності 
освіченої, кваліфікованої робочої сили і технологіч-
них удосконалень, які підвищують продуктивність 
праці. Сектор вищої освіти задовольняє всі ці потре-
би: надає освіту, проводить фундаментальні і при-
кладні дослідження, виконує дедалі більше соціаль-
них функцій. Добре організована та інтегрована в 
економічні і суспільні відносини система вищої осві-
ти є необхідною умовою для підвищення рівня жит-
тя. Крім того, в глобалізованому світі система освіти, 
маючи налагоджені міжнародні взаємозв’язки, спри-
яє через міжнародний рух студентів і дослідників 
впровадженню нових ідей, розширенню торгівельних 
та інших зв’язків із зарубіжними країнами. Отже, 
проблема створення ефективної системи освіти, зо-
крема вищої, набуває дедалі більшого значення для 
ефективного економічного розвитку країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у висвітлення питань підвищення кон-
курентоспроможності системи вищої освіти та її 
взаємозв’язку з ефективністю національної економі-
ки здійснили такі українські дослідники, як Г. Ар-
темчук, В. Андрущенко, Л. Безчасний, О. Грішнова, 
М. Долішній, С. Домбровська, І. Каленюк, А. Касич, 
А. Колот, Н. Константюк, І. Кулага, В. Куценко, 
І. Лук’яненко, В. Поктєв, А. Прокопенко, Л. Яре-
менко, І. Сазонець та ін. Аналіз досвіду Республі-
ки Корея у реформуванні системи освіти на шляху 
до становлення економіки знань проведено такими 
вітчизняними та закордонними дослідниками, як  
А. Гусєв, Р. Кудайбергенова, О. Лук’яненко, О. Смо-
лін, а також Г. Кім [5], Т. Кім [4], Дж. Лі [2], А. Озолс 
[8], Г. Су [10], Дж. Шін [16] та ін. Досвід ефектив-
ного реформування системи вищої освіти Пд. Кореї є 
цікавим з точки зору можливості його використання 
в рамках формування конкурентоспроможності ви-
щої освіти України в умовах глобальної економіки, 
що зумовлює актуальність даного дослідження.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є вивчення та аналіз досвіду реформування системи 
вищої освіти Республіки Корея, характеристика осно-
вних його етапів, виявлення особливостей державної 
політики та спеціальних програм розвитку вищої осві-
ти, а також висвітлення сучасного стану та перспек-
тив розвитку системи вищої освіти Республіки Корея.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
останні декілька десятиліть в Республіці Корея було 
сформовано одну з найпотужніших систем вищої 
освіти у світі. Згідно з рейтингом національних сис-
тем вищої освіти U 21, котрий публікується Універ-
ситетом Мельбурну за підтримки Universitas 211 з 
2012 р., Південна Корея входить в топ-25 (в 2012 р. –  
на 22 місці, в 2013 р. – на 24, і в 2014 р. – на 21 міс-
ці в рейтингу) [1]. 

Становлення сучасної вищої освіти в Пд. Кореї 
відбувалося під впливом як духовно-культурних, 
так і практичних факторів з кінця ХІХ ст.. Цей про-
цес зазнав суттєвого впливу західної християнської, 
японської та американської культур, традиційних 
релігійних і філософських настанов, а також гло-
бальних процесів індустріалізації, глобалізації, ін-
форматизації. Характерною рисою розвитку систе-

1 Universitas21 – це всесвітня мережа дослідницьких університетів 
ХХІ ст., організація, заснована в Мельбурні (Австралія) в 1997 р., 
основною метою якої є підсилення співпраці між науково-дослід-
ницькими університетами світу і формування передової наукової 
спільноти у сфері вищої освіти на глобальному рівні.

ми вищої освіти в Кореї є нерозривний зв’язок між 
урядом і власне сектором вищої освіти: уряд діє як 
замовник активації підготовки людського капіталу і 
науково-технологічного лідерства, в той час як вища 
освіта виступає у якості постачальника людських ре-
сурсів, які розвивають національну економіку.

Впродовж періоду активної індустріалізації Пд. 
Кореї, між 1945 та 1970 рр., залучення населення до 
вищої освіти значно збільшилося. У 70-ті та 80-ті рр. 
це збільшення відбувалося в основному за рахунок 
інженерних спеціальностей; впродовж цих двох де-
сятиліть вища освіта зробила відчутний внесок у со-
ціоекономічне зростання Пд. Кореї. 

Нова демократична система освіти, направлена на 
органічне включення Пд. Кореї у відкриту світову ін-
формаційну і освітню систему, почала формуватися у 
1990-х рр. З 90-х рр. вища освіта вже стала масовою. 
У 1999 р. 84,5% випускників вищих шкіл було при-
йнято до ВНЗ [2]. З 1990 р. і до сьогодні основною 
метою національної політики є якісні зміни у вищій 
освіті. Впродовж 90-х рр. реформування вищої освіти 
через інновації на університетському рівні стало го-
ловною задачею уряду Пд.Кореї. Рівень академічної 
компетенції корейських університетів був порівня-
но низьким, і це привернуло увагу уряду до системи 
вищої освіти. Так, у рейтингу університетів за якіс-
тю освіти найбільш конкурентний корейський уні-
верситет – Сеульський національний університет –  
був третім в азійському регіоні, позаду двох япон-
ських університетів (Токіо і Кіото). Кількість міжна-
родних наукових публікацій, здійснених університе-
тами Пд. Кореї, зареєстрованими в Індексі наукових 
цитувань, у 1998 р. була еквівалентною 3,9% того 
ж показника публікацій американських університе-
тів. Ці причини, разом зі зростаючою залежністю ко-
рейських університетів від закордонних, призвели до 
того, що уряд країни спрямував активні зусилля на 
реформування системи вищої освіти.

Ще одним мотивуючим фактором змін в системі 
освіти стало формування фундаменту для економіки 
знань. Як і в кожній країні, університети в Пд. Кореї 
відіграють ключову роль у забезпеченні суспільства 
висококваліфікованими працівниками. Так як еко-
номіка на основі знань, що формується високоосвіче-
ними людськими ресурсами, є ключовим фактором 
економічного зростання, Корея, як і деякі інші краї-
ни Азії, продовжує на державному рівні підтримува-
ти формування університетів світового класу.

Особливостями системи вищої освіти Пд. Кореї є, 
по-перше, потужний приватний сектор – більшість 
ВНЗ країни, тобто близько 85% – приватні, і близько 
78% студентів університетів та 96% студентів профе-
сійних шкіл навчаються в приватних установах. По-
друге, уряд здійснює прямий контроль і регуляцію 
як державних, так і недержавних ВНЗ, тобто не за-
лежно від схем фінансування. У 1990 р. уряд вперше 
почав надавати субсидії приватним університетам на 
конкурентних началах з метою посилення загальної 
якості вищої освіти. Витрати на вищу освіту в Пд. 
Кореї суттєво забезпечуються приватними кошта-
ми. Пропорція урядових субсидій у порівнянні з за-
гальними надходженнями в університети становила 
22,7%, що є значно нижчим за відповідний показ-
ник в середньому по країнах ОЄСР (78,1%), у США 
(45,1%) чи Японії (41,5%). Також всі ВНЗ, окрім 
Сеульського національного університету, підпоряд-
ковуються Міністерству освіти [4].

Характерною рисою вищої освіти в країні також 
є те, що, на відміну від Японії, Китаю та багатьох 
інших країн, в Пд. Кореї приватні університети, за-
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вдяки яким відбулась експансія вищої освіти, не 
є обов’язково нижчими за статусом у порівнянні з 
державними університетами (так само, як і в США). 
У списку топ-20 університетів країни тільки 5 – дер-
жавних, решта – приватні вищі навчальні заклади. 
Ще однією характерною рисою є висока частка за-
кордонних науковців та професорів (особливо з осві-
тою в США) на факультетах провідних університетів 
країни.

Реформування системи вищої освіти в Пд. Кореї 
проходило в декілька етапів:

1. План Реформи освіти 1995 р. Основними за-
вданнями Плану були: формування високоосвіченого 
суспільства, диверсифікація і спеціалізація універси-
тетів, створення автономної і демократичної науко-
вої спільноти, акцент на гуманність і креативність 
в навчальних програмах, інновації на вступних іс-
питах до вищих навчальних закладів, створення різ-
номанітних освітніх програм, запровадження нової 
системи оцінювання знань, підвищення фінансу-
вання вищої освіти до 5% від ВВП. Також цією ре-
формою було надано державний дозвіл на створення 
приватних ВНЗ, що призвело до різкого збільшення 
їх кількості (з декількох десятків перед 1995 р. до 
більш ніж 400 на початку 2000 р.) і одночасного пе-
ренасичення ринку праці людьми з вищою освітою, 
тим більше, що основна частина ВНЗ готували сту-
дентів за популярними однотипними спеціальностя-
ми – управлінськими, юридичними, економічними, 
пізніше – інженерними [5].

2. Програма Brain Korea 21 (BK 21), прийнята в 
1999 р. (на період 1999–2012 рр.), стала відповіддю 
на ситуацію, що склалась в результаті попередньої 
реформи. Ця програма фінансування була заснована 
на європейській програмі 3R (reduction, reallocation, 
retrenchment) – скорочення, релокалізація і еконо-
мія. Програма передбачала міждисциплінарний під-
хід до наукових досліджень, мобільність між пред-
метами, програмами і освітніми закладами, а також 
ширше використання передових технологічних до-
сягнень і значно більш гнучкий підхід до викладан-
ня, в тому числі відмову від фіксованого навчаль-
ного року, розподілу студентів за національністю, 
розподілу на старшокурсників і студентів молодших 
курсів тощо. Подібні програми було прийнято і в ін-
ших азійських країнах, наприклад, у 1998 р. – спе-
ціальна програма фінансування з метою створення 
дослідницьких університетів в рамках «Проекту 
985» в Китаї, у 2002 р. – програма Науково-іннова-
ційних центрів в Японії. Кожна з цих програм на-
цілена на посилення дослідницької продуктивності 
шляхом надання спеціальних дослідницьких грантів 
декільком обраним університетам. Не дивлячись на 
певні протиріччя, що виникали в процесі обрання і 
розподілення ресурсів, ті країни, що прийняли по-
дібні програми, виявились надзвичайно успішними 
з точки зору швидкого підвищення продуктивності 
дослідницької діяльності науковців у цільових уні-
верситетах.

Програма була прийнята спільно Міністерством 
освіти і розвитку людських ресурсів Пд. Кореї та Ко-
рейською дослідницькою організацією. На Міністер-
ство освіти і розвитку людських ресурсів було по-
кладено функції розробки політики і встановлення 
основних орієнтирів і напрямків менеджменту, за-
безпечення розподілення фінансів для BK 21, а та-
кож розробка проекту «після – BK 21». Ці функції 
виконувалися Відділом академічних і дослідницьких 
справ та Бюро університетської політики. З боку Ко-
рейської дослідницької організації, представленої 

Командою управління і підтримки BK 21, викону-
валися функції, власне, підтримка в ході проекту, 
планування річних і проміжних оцінювань, розробка 
стандартів оцінки тощо, аналізування звітів команд, 
долучених до проекту, оперування проектною базою 
даних. Основними функціями комітетів з підтримки 
та перегляду і оцінювання були врегулювання важ-
ливих проблемних питань, консультування, оціню-
вання проекту, зв’язки з громадськістю та ін. [6].

За проектом BK 21, націленим на створення в Пів-
денній Кореї університетів світового класу, посилення 
регіональних промислово-орієнтованих університетів 
та підготовку наступного покоління креативних на-
уковців (студентів магістратури, аспірантури, докто-
рантури і професорів), і розрахованим на 14 років, 
було виділено 3,2 млрд. дол. (1,4 млрд. дол. на першо-
му етапі і 1,8 млрд. дол. на другому). Сфери, в які було 
спрямовано інвестиції, – це фундаментальна наука і 
технології (а саме математика, фізика, хімія біологія, 
науки про Землю), прикладна наука і технології (ін-
формаційні електронні матеріали деталей, хімічний 
інжиніринг, конструювання, прикладна біологія та 
енергетичне середовище), гуманітарні і суспільні на-
уки (всі сфери), а також вивчення професійних послуг 
(МБА, стоматологічні і медичні науки). Основна увага 
приділялася науковим і інженерним дослідженням, 
на них було виділено 87,1% загального фінансування 
(для порівняння, дослідження у сфері гуманітарних 
і суспільних наук отримали тільки 4,2% коштів від 
загального фонду). Близько 38 млн. дол. США було 
спрямовано на посилення наукової потужності регіо-
нальних університетів, котрі покликані забезпечува-
ти потреби місцевих виробництв в персоналі. 4 млн. 
дол. США впродовж 1999-2003рр. спрямовано на під-
тримку високопрофесійних людських ресурсів у спе-
ціалізованих сферах, які є новими і перспективними 
(анімація, дизайн, кіно, комунікації, переклад з іно-
земних мов тощо) [7].

З метою досягнення поставлених цілей перед уні-
верситетами – отримувачами коштів було поставле-
но вимогу реформувати власну систему (наприклад, 
зарахування до університету, академічні стандарти, 
оцінювання тощо) відповідно до світових стандартів. 
Надалі щорічно проводилося формалізоване оціню-
вання з метою моніторингу інституційних реформ і 
дослідницької діяльності. Відповідно, на основі по-
точного оцінювання деякі університети було виклю-
чено з програми через низьку ефективність. Таким 
чином, окрім підвищення дослідницької ефективнос-
ті, програма була покликана реформувати вищі на-
вчальні заклади відповідно до світових стандартів. 
Варто також відзначити, що в рамах проекту перед-
бачається проведення кожним з обраних університе-
тів бенчмаркінгу низки провідних світових універси-
тетів з суміжних сфер знань і використання кращого 
світового досвіду.

Щоб отримати фінансування у рамках даного 
проекту, окремі кафедри або групи з кафедр/про-
грам подавали спільну заявку на грант. Програма 
BK 21 складалась із 5-ти підпрограм, і апліканти мо-
гли подати заявки на одну або декілька підпрограм. 
Обрання учасників проводилося на засадах відкри-
того змагання. У результаті було обрано 67 універ-
ситетів (з можливістю навчання в аспірантурі) для 
участі в проекті [7]. Учасникам було надано підтрим-
ку як з точки зору необхідного обладнання (електро-
нні бібліотеки, лабораторії, гуртожитки тощо), так 
і дослідництва: університетам надавалась фінансова 
підтримка для встановлення відносин з лідируючи-
ми світовими університетами з метою міжнародного 
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обміну або програм спільних досліджень. Така фі-
нансова підтримка включає гранти, стипендії для 
студентів аспірантури і докторантури, і факультетів.  
А задля посилення конкуренції між професорсько-
викладацьким персоналом впроваджено систему 
підвищень на основі результатів. Також студентам 
і професорам університетів, котрі були обрані для 
участі в програмі, надавалися можливості продовжи-
ти власний професійний розвиток закордоном в обра-
ному ними університеті (терміном до 1 року).

3. Реформа вищої освіти 2001 р. Переформатуван-
ня Міністерства освіти і створення Міністерства осві-
ти і розвитку людських ресурсів в 2001 р. символізу-
вало об’єднання освіти і економіки і стало важливим 
кроком до економіки знань і освіти впродовж всього 
життя. У розробці освітньої політики провідним ста-
ло кредо егалітаризму, наголосу на рівність і справед-
ливість в освіті, що стало ідеологічною основою для 
стандартизації в освіті і подальших модернізацій. 
Увага приділялась також регіональному балансу в 
розвитку; так, було прийнято проект «Новий універ-
ситет для регіональних інновацій» (NURI Project), 
корейську версію моделі «потрійної спіралі»2. Згід-
но з проектом, урядом було виділено 1,4 млрд. дол. 
впродовж 5 років (2004-2009), а отримувачами ко-
штів могли стати тільки ті вищі навчальні заклади, 
що розташовані поза столичним регіоном [4]. Про-
ектом також була поставлена мета спеціалізації і ди-
версифікації ВНЗ в кожному з регіонів країни. 

4. Реформа вищої освіти 2008 р. Міністерство 
освіти і розвитку людських ресурсів з приходом но-
вого уряду було реструктуризовано, з 2008 р. – це 
Міністерство освіти, науки і технологій. Акцент від-
нині ставився на прозорість університетського ме-
неджменту і запровадження публічної звітності. 
Загалом, курсом країни було обрано неоліберальну 
економічну глобалізацію, що в освіті знайшло відо-
браження в різкому зниженні обмежень на заснуван-
ня інституцій закордонними університетами; забез-
печенні інституцій, котрі знаходяться у закордонній 
власності, автономією у вирішенні питань кількості 
набору студентів, окрім декількох сфер (медичні до-
слідження, педагогічна освіта); дозволі фінансування 
університетів із закордонною власністю урядом [4]. 
Серед основних задач реформи були такі, як реструк-
туризація вищих навчальних закладів, нова систе-
ма прийняття до ВНЗ, програма злиттів і поглинань 
ВНЗ, спеціалізація і диверсифікація шляхом побу-
дови мережевих структур і кооперації, глобалізація. 
Для досягнення поставлених цілей було заплановано 
наступні заходи:

- реформу початкової і середньої освіти з метою 
наближення шкіл до ВНЗ за програмами, орієнтаці-
єю тощо, в тому числі дозвіл на домашню освіту, на 
вибір учнями шкіл навчальних програм за зразком 
ВНЗ, створення змішаних класів з учнями різного 
віку для навчання за обраними програмами тощо;

- зміни в системі найму викладачів ВНЗ (відхід 
від попередньої системи пожиттєвого найму, запро-
вадження системи трудових контрактів строком не 
більше 5 років), а також більш жорстка система кон-
курсів – з формальної процедури перетворення їх на 
серйозний іспит із залученням незалежних екзаме-
наторів і експертів, регулярне проведення кваліфіка-
ційних іспитів та обов’язкова їх здача перед підпи-
санням трудового контракту;

2 «Потрійна спіраль» (англ. “triple helix”) – концепція взаємодії між 
університетами, державою та підприємницьким сектором у рамках су-
часної інноваційної системи, запропонована Г. Іцковіцем в 1990-х рр.

- введення нової системи бонусів для викладачів 
за наукові публікації (залежно від рівня наукового 
видання), за позакласну роботу тощо;

- підвищення ролі англійської мови у викладанні, 
збільшення кількості програм з викладанням лише 
англійською мовою та ін.;

- зміни в політиці видачі стипендій, максимально 
жорстке посилення вимог для їх отримання з метою 
підвищення конкуренції між студентами;

- один з пріоритетів в регулюванні освіти – авто-
номія університетів, а також – надання їм більшої 
самостійності у виборі навчальних програм (до ре-
форми система була жорстко централізована);

- посилення зв’язків між виробництвом і універ-
ситетами, що передбачає залучення промисловості 
і регіональних органів управління до стратегічно-
го планування ВНЗ, включення представників від 
промисловості до Рад університетів, їх участь у на-
писанні навчальних програм, лекції провідних під-
приємців, спеціалістів і керівників підприємств, 
післядипломну практику, консультації і спільні про-
екти з бізнесом, наукові парки та інкубатори;

- а також всебічна підтримка корейських вищих 
навчальних закладів у міжнародній конкуренції [8].

Ця радикальна реформа була досить критично 
сприйнята частиною корейського суспільства. Її кри-
тики наполягали на необхідності збереження гармо-
нії між традиційними підходами і модернізацією, а 
також на необхідності поступовості заходів. Однак 
влада налаштована на рішучі дії на шляху до зміц-
нення економіки і системи освіти. Відображенням 
обраного політичного курсу є постійний позитивний 
пошук нових шляхів і засобів досягнення поставле-
них цілей, що підтверджується послідовною модер-
нізацією даного сектору. Загальною метою Пд. Кореї 
є стати освітнім центром («хабом») північно-східної 
Азії. Відображенням ефективності політики інтерна-
ціоналізації в освіті є стрімке зростання чисельнос-
ті закордонних студентів в університетах Пд. Кореї. 
Так, за даними ЮНЕСКО, найбільша частка закор-
донних студентів в університетах Пд. Кореї – з Ки-
таю (більше 43 тисяч в 2012 році), також ВНЗ країни 
приваблюють студентів з Монголії, В’єтнаму, США, 
Японії та інших країн. Загальна кількість студентів 
з-за кордону в 2012 р. становила 59 472 осіб, що до-
рівнює 1,7% від загальної кількості студентів, які є 
мобільними в світі [9].

У рамках цієї реформи було також запущено 
Програму «Університети світового класу» (2008-
2013 рр.). Метою проекту було посилення універси-
тетської освіти і дослідницької потужності шляхом 
запрошення впливових закордонних науковців; роз-
виток досліджень, які фокусуються на тих сферах, 
які є критичними для майбутнього розвитку країни; 
посилення конкурентних позицій професорів [10].

Основними сферами, куди було спрямовано ін-
вестиції, стали гуманітарні і суспільні науки, при-
родничі науки, техніка і проектування, а також біо-
технології; значна увага приділялася застосуванню 
міждисциплінарних підходів, конвергенції дисци-
плін з метою створення знань та інноваційних тех-
нологій. Цією програмою передбачалася реалізація 
трьох типів проектів:

- створення кафедр (спільно корейськими та за-
кордонними професорами). Так, в таких проектах 
взяло участь 19 університетів, на них було виділено 
69,1% (1,069 млрд. дол. США) від загального фінан-
сування програми;

- запрошення окремих науковців (на постійні 
посади лекторів і дослідників на вже існуючих ка-
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федрах університетів). 18 університетів отримали 
фінансування (358 млн. дол. США – 23,1% від за-
гального) в рамках цього типу проекту;

- запрошення всесвітньо відомих науковців (на 
тимчасовій основі, з метою дослідницької та навчаль-
ної роботи). У даному типі проекту взяло участь  
26 університетів Пд. Кореї, які отримали 121 млн. дол.  
США (7,8% від загального фінансування програми), 
було запрошено загалом 64 закордонних науковців. 
У програмі «Університети світового класу» взяло 
участь загалом 33 університети, було реалізовано  
140 проектів, до яких долучилися 342 закордон-
них науковців. Загальний обсяг фінансування склав 
1,548 млрд. дол. США.

Основним результатом програми стало підвищен-
ня дослідницької результативності корейських про-
фесорів, що знайшло відображення у значному збіль-
шенні кількості наукових публікацій (в тому числі в 
авторитетних світових виданнях); так, порівняно з 
показниками до участі в програмі кількість науково-
технічних публікацій зросла на 29% [10].

5. Програма Brain Korea 21 Plus (розрахована 
на 2013-2019 рр., загальний обсяг фінансування –  
2 млрд. дол. США) передбачає поєднання проек-
тів BK 21 та «Університети світового класу», осно-
вною метою є якісний стрибок системи освіти і до-
слідницького потенціалу країни. А саме – розвиток 
університетів світового класу, які б фокусувались на 
дослідженнях; розвиток експертів високого рівня та 
конвергенція кафедр; підвищення освіти і якості до-
сліджень в університетах. Основними методами ре-
алізації програми є підвищення якості освіти і до-
слідництва в вищих школах з метою формування 
бази для університетів, що спеціалізуються на дослі-
дженнях; підвищення якості освіти у вищих школах 
в регіонах; підготовка та подальша підтримка висо-
коосвічених (магістри, PhD) спеціалістів, здатних 
забезпечувати потреби сфер промисловості, в яких 
вони спеціалізуються; створення дослідницьких 
грантів для випускників тощо.

Послідовні зусилля уряду Пд. Кореї у сфері освіти 
не були марними. Система освіти Пд. Кореї входить 
в топ-25 світу, а також 3 корейські університети вхо-
дять до топ-100 кращих вищих навчальних закладів 
світу за рейтингом QS у 2012 р. Найбільш конку-
рентний Сеульський національний університет – на  
37-му місці в даному рейтингу, Корейський передовий 
науково-технологічний інститут (KAIST) – на 63-му,  
а Пхоханський університет науки і технологій 
(POSTECH) – на 97-му. Ці три університети також 
входять в топ-100 за рейтингом найкращих інженер-
но-технологічних факультетів (2013 р.). За рейтин-
гами факультетів можна зробити висновок, що на 
даний час найпотужнішими в корейських універси-
тетах є інженерні і технологічні факультети і дещо 
менше розвинуті природничі науки, мистецтвознав-
ство, гуманітарні, соціальні і медичні науки.

Згідно з рейтингом азійських університетів QS за 
2012 р., серед 300 включених до рейтингу універси-
тетів – 55 корейських, і Сеульський національний 
університет – на 4-ій позиції в цьому рейтингу. Цей 

університет отримав найвищі оцінки за 8-ма з 11-ти 
критеріїв QS Stars3: дослідництво, викладання, об-
ладнання, працевлаштування, інтернаціоналізація, 
інновації, доступність, спеціалізація. Це дало йому 
статус «5 зірок +», який означає, що університет 
є не просто вищим навчальним закладом світового 
класу, а елітним і привабливим для найкращих сту-
дентів з усього світу, і його назва є брендом, котрий 
додає цінності будь-якому резюме. Серед інших ко-
рейських університетів, що оцінювались за даною 
методикою, Університет Сонгюнгвану має статус  
«5 зірок», а Національний університет Чонбук (CBNU) –  
«4 зірки» [11].

Варто відзначити, що за рейтингом найкращих 
«молодих» університетів QS Top 50 Under 504 Корей-
ський передовий науково-технологічний інститут і 
Пхоханський університет науки і технологій знахо-
дяться відповідно на третьому і на п’ятому місці [12].

Загалом, освіта є важливою сферою з точки зору 
уряду країни. Так, в Республіці Корея більше 7,5% 
від ВВП витрачається на освіту (на всіх її рівнях), це 
вищий показник, ніж в середньому в країнах ОЕСР 
(6,3%). Випускники ВНЗ Пд. Кореї є одними з най-
більш освічених у світі, однак конкуренція (як між 
навчальними закладами всіх рівнів, так і між сту-
дентами) також є досить жорсткою, що призводить 
до значної соціальної напруженості, особливо серед 
молоді. Без сумніву, система освіти в Пд. Кореї ста-
ла тим фактором, що допоміг трансформувати країну 
і зробив значний внесок в її економічне зростання 
впродовж останніх 60 років. Однак у зв’язку з під-
вищенням рівня безробіття серед тих, хто має вищу 
освіту (хоча і повільніше, ніж в інших країнах – на 
0.3 п.п., у порівнянні з середнім показником в 1,5 п.п.  
в країнах ОЕСР [13]), та зростанням занепокоєнос-
ті стосовно доцільності такого значного тиску на 
людські ресурси задля досягнення ефективності, ви-
никають сумніви стосовно того, чи не потрібно Рес-
публіці Корея шукати новий підхід до розвитку її 
інтенсивної системи освіти. Експерти у сфері осві-
ти Пд. Кореї вважають, що лише програмних ре-
форм недостатньо, необхідно також враховувати 
суспільні виклики. Так, за словами міністра освіти  
С.Н. Су, зміни в корейському суспільстві вже по-
чалися, адже дедалі більше корейців вважають, що 
людям потрібно займатись тим, що їм подобається 
і що вони люблять, щоб бути щасливими. (Пд. Ко-
рея у Всесвітньому рейтингу щастя за 2013 р. – на 
41 місці серед 156 країн світу [14]). Такі погляди є 
особливо розповсюдженими серед молоді. За словами 
професора, академіка Інституту розвитку Кореї в Се-
улі, колишнього міністра освіти Дж. Лі, результати 
тестувань важливі в період індустріалізації, але не в 
подальшому, – тож експерти знаходяться в пошуку 
способів реформування системи освіти Пд. Кореї, що 
передбачало б перехід від базування на тестових ба-
лах до фокусування на креативності, соціальних та 
емоційних здатностях [15]. Тож система освіти Пд. 
Кореї, в тому числі вища освіта, знаходиться в ста-
ні реформування відповідно до сучасних викликів і 
світових реалій.

Висновки з проведеного дослідження. Послідовні 
зусилля уряду Республіки Корея у реформуванні сис-
теми вищої освіти виявилися успішними завдяки їх 
комплексності, продуманості і послідовності, що до-
зволило впродовж 15-20 років трансформувати систе-
му освіти з орієнтованої на залучення якомога більшої 
кількості студентів – в бік надання якомога якіснішої 
освіти та створення більш жорстких конкурентних 
умов. Проектне фінансування розвитку науково-до-

3 Рейтинг «зірковості» QS Stars дозволяє оцінювати університети, 
беручи до уваги їхню специфіку та наступні критерії: дослідництво, 
працевлаштування, викладання, обладнання, спеціалізація, онлайн 
і дистанційне навчання, інтернаціоналізація, інновації, доступність, 
взаємозв’язки і культура; а також використовувати дані, котрі не є 
частиною міжнародних рейтингів.
4 Рейтинг топ-50 кращих світових університетів, заснованих за 
останні 50 років, складений за даними Світового рейтингу універси-
тетів QS 2013/14 рр. 
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слідницьких університетів, чітка система контролю, 
зміна суспільного ставлення до вищої освіти, активне 
застосування досвіду країн – ключових інноваторів у 
становленні конкурентоспроможної економіки (а та-
кож залучення провідних закордонних вчених до нау-
ково-дослідницької роботи корейських університетів) 
разом з урахуванням особливостей розвитку регіонів 
Південної Кореї – всі ці фактори зумовили успішність 
реформ системи вищої освіти країни.
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CИСТЕМА СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ  
ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена розгляду такої важливої закономірності глобального розвитку, як асиметричний розподіл вигод глобалі-
зації та однобічні переваги, які отримують розвинені країни в процесі лібералізації зовнішньоекономічної діяльності країн, що 
розвиваються, та перехідних економік, у тому числі переваги у міжнародній торгівлі, у використанні міжнародних фінансових 
ресурсів, залученні висококваліфікованої та дешевої робочої сили внаслідок міжнародної міграції працівників і так званого від-
пливу умів, привласненні технологічної ренти на основі поглиблення «цифрового бар’єру» між лідерами та аутсайдерами інфор-
маційного суспільства тощо.

 Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, імперативи глобального розвитку, політичні імперативи, науково-техно-
логічні імперативи, інформаційні імперативи, культурні імперативи, імперативи людського розвитку, соціально-економічні імпе-
ративи.
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внешнеэкономической деятельности развивающихся стран, и переходных экономик, в том числе преимущества в междуна-
родной торговле, в использовании международных финансовых ресурсов, привлечении высококвалифицированной и дешевой 
рабочей силы в результате международной миграции работников и так называемой утечки умов, присвоении технологической 
ренты на основе углубления «цифрового барьера» между лидерами и аутсайдерами информационного общества и т. д.
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Постановка проблеми. Все більшого значення в 
регулюванні світо господарських відносин набувають 
імперативи глобального розвитку, які являють со-
бою обов’язкові, об’єктивно зумовлені принципи по-
водження суб’єктів глобальної системи, напрямки, 
форми і методи господарювання, механізми, інстру-
менти і засоби їх реалізації, що мають обов’язковий 
характер і використовуються в межах створювано-
го правового поля, що відбиває суспільні глобальні 
інтереси. Ключовими сучасними імперативами гло-
бального розвитку є: політичні, науково-технологіч-
ні, інформаційні, культурні, екологічні, соціально-
економічні, імперативи людського розвитку.

Саме тому дослідження провідних наукових еко-
номічних шкіл орієнтовані на виявлення імперати-
вів глобального розвитку та обґрунтування моделей 
оптимальної системної взаємодії з виокремленням не 
тільки позитивних впливів і наслідків глобалізації, 
а й її все більш руйнівних проявів у міжкраїновому, 
міжрегіональному та цивілізаційному контекстах.

Постановка завдання. Перманентні динамічні се-
редовищні зміни та поглиблення глобальних протиріч, 
з одного боку, знецінюють інструментарій ефективно-
го реагування на зміни параметрів соціально-еконо-
мічного розвитку, коли глобальна конкурентоспро-
можність країн та регіонів визначається не стільки 
інноваційністю і структурно-збалансованою економіч-
ною моделлю, скільки здатністю до самостабілізації, 
внутрішньої консолідації і пошуку оптимальних форм 
взаємодії. Саме це стимулює нові наукові досліджен-
ня в сфері соціалізації глобального розвитку, підви-
щує обґрунтованість дослідницьких узагальнень, про-
гнозів щодо практичних висновків та рекомендацій.

У зв’язку з цим метою даної статті є дослідження 
системи соціально-економічних імперативів глобаль-
ного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін 
«імператив» походить від латинського «imperatives» 
(владний, наказовий) і означає вимогу, наказ, закон. 
Раніше він використовувався у філософії для озна-
чення загальнозначущого морального наказу. У за-
гальновизнаному логічному трактуванні імператив 
означає безумовний принцип поводження [7, с. 372].

Взагалі термін «імператив», а саме «категоричний 
імператив» вперше вжив І. Кант. Він трактує «катего-
ричний імператив» як безумовне загальнообов’язкове 
формальне правило поведінки всіх людей. Категорич-
ний імператив вимагає поводитися завжди відповідно 
до принципу, який у будь-який час може стати за-
гальним моральним законом, і ставитися до людей як 
до мети, а не як до засобу [2].

У більш широкому значенні категоричним імпе-
ративом називають також основний принцип дії, що 
має абсолютний і безумовний характер, як, напри-
клад, необхідність боротьби за збереження миру, за 
виживання природи і т. д.

У нашому розумінні імперативи глобального роз-
витку являють собою обов’язкові, об’єктивно зумов-
лені принципи поводження суб’єктів глобальної сис-
теми, напрямки, форми і методи господарювання, 

механізми, інструменти і засоби їх реалізації, що 
мають обов’язковий характер і використовуються 
в межах створюваного правового поля, що відбиває 
суспільні глобальні інтереси.

Ключовими сучасними імперативами глобально-
го розвитку є: 1) політичні; 2) науково-технологічні; 
3) інформаційні; 4) культурні; 5) екологічні; 6) люд-
ського розвитку; 7) соціально-економічні.

У першу чергу коротко охарактеризуємо систему 
сучасних імперативів глобального розвитку.

Політичні імперативи глобального розвитку пе-
редбачають трансформацію уніполярної моделі сві-
тоустрою, в якому спостерігалося домінування США 
як лідера економічних і технологічних процесів, у 
поліполярну модель з посиленням ролі регіональних 
інтеграційних блоків та нових центрів світового еко-
номічного суперництва (Китай, Індія, Росія, країни 
близькосхідного регіону).

У свою чергу науково-технологічні імперативи 
глобального розвитку проявляються у прискоренні 
науково-технічного прогресу країн через їх залучен-
ня до процесу розробки ключових інновацій та їх ко-
мерціалізації [6, с. 87].

Щодо глобальних інформаційних імперативів, то 
основною їх закономірністю є феномен інформацій-
ного глобалізму, який перетворює інформацію в най-
важливіший економічний ресурс та спонукає країни 
до масового впровадження в усі сфери людської жит-
тєдіяльності інформаційних технологій.

Щодо культурних імперативів, то тут слід зазначи-
ти, що логіка глобалізацій них процесів в галузі куль-
тури підкоряється іншим законам, ніж в економіці, по-
літиці, фінансовій сфері. Це пов’язано з тим, що якщо 
гомогенізація, універсалізація цивілізаційного матері-
ального компонента можлива, то в області духовного 
стримування досить проблематична [4, с. 19].

Єдиним можливим способом взаємодії культур у 
сучасному світі стає діалог, тобто рівне партнерство, 
де як логіка розуміння іншого виступає принцип до-
датковості.

У свою чергу екологічні імперативи являють со-
бою обов’язкові, об’єктивно зумовлені принципи 
екологічного поводження, напрямки, форми і методи 
господарювання, механізми, інструменти і засоби їх 
реалізації, що мають обов’язковий характер і вико-
ристовуються в межах створюваного правового поля, 
що відбиває суспільні інтереси [6, с. 273].

Доцільність виділення імперативів людського роз-
витку пов’язана з тим, що на сьогоднішній день кон-
цепція людського розвитку стала одним з найкращих 
гуманітарних надбань людської цивілізації. Як осо-
блива теоретична система й орієнтована на практику 
державного управління методологія вона виходить з 
визнання неможливості звести суспільний прогрес 
до зростання грошового доходу чи примноження ма-
теріального багатства. В її основі лежить принцип, 
згідно якого економіка існує для розвитку людей, а 
не люди – для розвитку економіки [3, с. 13].

Однак у зв’язку з процесами соціалізації глобаль-
ного розвитку надзвичайно актуального значення в 
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наш час набувають соціально-економічні імперативи 
глобального розвитку, що генеруються в ключових 
сферах життєдіяльності людини (рис. 1).

Трудова діяльність Розвиток професійних 
здібностей працівників

Відтворення робочої 
сили

Тріада генерації глобальних соціально-
економічних імперативів

 Рис. 1. Тріада генерації глобальних 
соціально-економічних імперативів

Джерело: авторська розробка

Концепція зазначеної тріади генерації соціально-
економічних імперативів полягає у тому, що саме вони 
пов’язують між собою економічну та соціальну сфери 
країн і світу в цілому. Адже економіка являє собою 
взаємопов’язану сукупність галузей матеріального ви-
робництва та невиробничої сфери, ключовою ланкою 
яких виступає. Завдяки діяльності працівників на 
підприємствах створюються матеріальні блага та по-
слуги, які використовуються для задоволення потреб 
у соціальній сфері не тільки працівників, а й інших 
членів суспільства. Таким чином, трудова діяльність, 
що ґрунтується на використанні професійних здібнос-
тей працівників, забезпечує не лише відтворення по-
тенціалу самих працівників, а й задоволення різнома-
нітних потреб всіх верств населення, що і складає суть 
функціонування соціальної сфери. Ось чому соціаль-
но-економічні імперативи формуються саме у зазначе-
них трьох ключових сферах діяльності людей: власне 
трудовій діяльності, розвитку професійних здібностей 
працівників та розширеному відтворенні робочої сили. 
Розглянемо ці сфери більш детально.

Як відомо, трудова діяльність являє собою «ціле-
спрямовану діяльність людей по створенню матері-
альних і духовних благ, необхідних для задоволення 
потреб окремої людини, підприємств і суспільства в 
цілому» [1, c. 755], яка потребує певної мотивації, 
тобто стимулів окремої людини чи групи людей до 
дій, спрямованих на досягнення цілей підприємства 
[1, c. 344]. Наука менеджменту обґрунтувала різно-
манітні концепції мотивації: класична Ф. Тейлора, 
ієрархія потреб Маслоу, теорія гігієнічних факторів 
Ф. Герцена, теорія очікувань Д. Надлера та Лоулера, 
теорії «Х» та «Y» Мак Грегора, теорія «Z» У. Оучі 
та ін. Так як аналіз цих концепцій не входить до за-
вдань цього дослідження, ми лише хочемо звернути 
увагу на ключову роль винагороди в процесі мотива-
ції, значення якої недооцінюється у вітчизняній на-
уці і господарській практиці.

В провідних західних університетах і школах біз-
несу, а також транснаціональних корпораціях моти-
вацію вважають ключовим інструментом менеджмен-
ту, тобто важливішим за планування, організацію 
чи контроль. Один з провідних фахівців у цій сфе-
рі професор університету в Новому Орлеані Майкл 
Лібеф сформулював Закон мотивації як найважли-
віший принцип менеджменту у світі (The greatest 
Management Principle in The World), який формулю-
ється наступним чином: «робляться ті речі, які ви-
нагороджуються» (The Things that get reworded get 
done [8, с. 3, 9]. Важливо при цьому підкреслити, що 
грошова винагорода в мотивації відіграє в міжнарод-
них корпораціях все меншу роль.

Іншою складовою тріади є розвиток професійних 
здібностей працівників. Зв’язок між інвестиціями 
в розвиток працівників і динамікою економічного 
зростання підтверджується численними досліджен-
нями. Так, за оцінками, виконаними на даних 58 
країн, підвищення загальної освіти за один рік може 
призвести до зростання ВВП на 3% [9, с. 483].

Інвестиції в освіту забезпечують підвищення про-
дуктивності факторів виробництва. Вищий рівень 
грамотності дозволяє робітникам засвоювати передо-
ву технологію, активніше виявляти творчу ініціати-
ву. Хоча ТНК не чинять прямого впливу на функці-
онування системи середньої освіти, все ж іноді вони 
змушені організовувати або фінансувати курси по-
чаткової освіти для персоналу, який працює в них.

Входження ТНК на ринок приймаючої країни 
породжує з їх боку попит на робітників, які мають 
високий рівень загальноосвітньої підготовки. Од-
нак програми національної освіти в деяких країнах 
поки що слабко орієнтовані на потреби сучасного ви-
робництва, тому ТНК іноді фінансують роботи, які 
пов’язані з удосконаленням загальноосвітньої підго-
товки.

Ще відчутніший вплив на ефективність робо-
ти ТНК здійснює професійне навчання. Інвестиції 
іноземних фірм у підготовку кадрів призводять до 
більш прибуткового функціонування їх підприємств 
за рахунок підвищення продуктивності праці. Разом 
з тим більш кваліфіковані робітники отримують і 
підвищену заробітну плату. Дуже часто професійна 
підготовка (перепідготовка) є частиною угоди про пе-
редачу технології ТНК і здійснюється або на філіалі 
у приймаючій країні, або навіть за кордоном, напри-
клад, у країні базування ТНК.

Для прикладу, більшість японських середніх і 
малих фірм, які мають філіали у країнах, що розви-
ваються, періодично організовували стажування міс-
цевих працівників у Японії. Японські компанії, які 
працюють в Сінгапурі, зазвичай направляли групи 
робітників у Японію на кілька місяців для навчання 
на станках ЧПУ, а також японських промислових 
стандартів. У Малайзії на підприємствах електро-
нних ТНК усі нові робітники навчаються за спеці-
альною програмою близько тижня, після чого про-
ходять тестування. З усіма, хто успішно здав тести, 
укладаються постійні контракти і вони продовжують 
навчання за конкретними спеціальностями до трьох 
місяців. Більшість ТНК – виробників електроніки 
мали навіть спеціальні відділи навчання і професій-
ної підготовки зі штатом викладачів [9, с. 501-503].

Нарешті завершальною ланкою тріади генерації 
глобальних соціально-економічних імперативів ви-
ступає складний процес відтворення робочої сили, 
якому притаманні ряд особливостей в сучасних 
умовах. По-перше, цей процес все більше перетво-
рюється у розвинутих країнах і транснаціональних 
корпораціях у складну і різноманітну діяльність з 
правління людськими ресурсами. І це не проста за-
міна терміну «робоча сила» та інший сучасний тер-
мін «людський ресурс». Як зазначає А.М. Поручник, 
людський ресурс можна кваліфікувати як дана від 
природи та накопичена в процесі розвитку людської 
особистості сукупність її фізичних, розумових, мо-
рально-психологічних та соціально-комунікативних 
потенцій, які вона здатна використовувати а процесі 
економічно значимої та творчої діяльності [5, c. 81].

Це новий підхід до розуміння особистісної скла-
дової бізнесу, насамперед міжнародного. Адже у по-
стіндустріальному суспільстві розвиток людських 
ресурсів залежить не лише від різноманітних осо-
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бливостей особистості, а й все більше від складових 
інституційного середовища: підприємницької куль-
тури, інноваційної інфраструктури, системи освіти 
і професійного навчання, мультинаціональних пара-
метрів і т. д.

По-друге, завдяки новим поглядам на відтворен-
ня робочої сили в рамках концепції людського ре-
сурсу в розвинених країнах були обґрунтовані новіт-
ні підходи до нарощування конкурентоспроможності 
національних економік. Мова йде про усвідомлення 
вирішальної ролі освіти в економічному розвиткові 
країн, посилення прямої взаємозалежності між роз-
витком людини і підвищенням продуктивності пра-
ці, збільшення рівня ефективності функціонування 
невиробничої сфери і т. д.

По-третє, відтворення робочої сили в умовах по-
стіндустріалізму пов’язується із суттєвою зміною 
соціальної структури суспільства, критеріїв оцінки 
якості життя, поширенням практики соціального 
партнерства. Жорстка класова структура індустрі-
ального суспільства у розвинених країнах не зникає, 
однак поступово позбавляється антагоністичного ха-
рактеру і доповнюється формуванням різноманітних 
професійних груп і посиленням взаємозв’язків як 
всередині груп, так і між ними. Серед показників 
якості життя зменшується значення матеріально-
фінансових індикаторів, однак зростає роль обсягу 
отриманих індивідуумом спектра соціальних послуг: 
освітніх, медичних, мистецько-культурних, що ста-
ють не тільки необхідними, але й доступними для 
все більш широких верств населення. Нарешті, со-
ціальне партнерство стає все більш дієвим інстру-
ментом розв’язання гострих соціальних проблем та 
реалізації сучасної соціальної політики, забезпечен-
ня ефективної взаємодії провідних соціальних сил з 
урахуванням їхніх інтересів.

Висновки з проведеного дослідження. Важливою 
закономірністю глобального розвитку є асиметричний 
розподіл вигод глобалізації та однобічні переваги, які 
отримують розвинені країни в процесі лібералізації 
зовнішньоекономічної діяльності країн, що розвива-
ються, та перехідних економік, у тому числі переваги 
у міжнародній торгівлі, у використанні міжнародних 
фінансових ресурсів, залученні висококваліфікованої 
та дешевої робочої сили внаслідок міжнародної мі-
грації працівників і так званого відпливу умів, при-
власненні технологічної ренти на основі поглиблення 
«цифрового бар’єру» між лідерами та аутсайдерами 
інформаційного суспільства тощо.

Все більшого значення в регулюванні світогоспо-
дарських відносин набувають імперативи глобального 
розвитку, які являють собою обов’язкові, об’єктивно 
зумовлені принципи поводження суб’єктів глобаль-
ної системи, напрямки, форми і методи господарю-
вання, механізми, інструменти і засоби їх реалізації, 
що мають обов’язковий характер і використовуються 
в межах створюваного правового поля, що відбиває 
суспільні глобальні інтереси. Ключовими сучасними 
імперативи глобального розвитку є: політичні, на-
уково-технологічні, інформаційні, культурні, еколо-
гічні, соціально-економічні, імперативи людського 
розвитку.

Ключовими взаємопов’язаними складовими соці-
ально-економічних імперативів є умови та мотива-
ції трудової діяльності, професійний розвиток пра-
цівників та відтворення робочої сили, які утворюють 
у своїй сукупності тріаду генерації цих імперативів. 
Нерівномірність глобального розвитку, нееквівалент-
ність розподілу переваг глобалізації призводять до 
того, що у високорозвинених країнах при розробці 
і реалізації соціально-економічних політик врахову-
ються пріоритети всіх складових даної тріади, в той 
час як у країнах, що розвиваються, основна увага зо-
середжена на простому відтворенні робочої сили вна-
слідок обмеження ресурсів.
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Постановка проблеми. Розвиток сільського гос-
подарства національної економіки значною мірою 
залежить від ефективності виробництва продукції 
тваринництва, особливо молочного скотарство. Су-
часне становище молочної галузі України нестабіль-
не, а її ефективність доволі низька. У зв’язку з цим 
розроблено галузеву програму розвитку молочного 
скотарства України до 2015 р., що орієнтована на 
інтенсивні шляхи збільшення виробництва, створен-
ня сприятливих умов для розвитку галузі молочного 
скотарства на основі ефективної державної політики 
щодо використання бюджетних коштів і стимулю-
вання залучення інвестицій та відповідного законо-
давчого забезпечення [1].

Однією з ключових проблем розвитку ринку мо-
лока і молочних продуктів є зміщення значного об-
сягу виробництва молока від сільськогосподарських 
підприємств до особистих селянських господарств, 
що ускладнює розвиток молочної галузі, оскільки 
загострюються проблеми щодо заготівлі виробленої 
молочної сировини, якості молочної продукції тощо. 
Тому проведення стратегічного аналізу набуває важ-
ливого значення та обумовлює актуальність напряму 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розв’язанню проблем ефективного розвитку вироб-
ництва молока, формування ринку молочної про-
дукції та підвищення економічної ефективності мо-
лочної галузі України присвячені праці вітчизняних 
науковців: В.П. Галушки, М.М. Ільчука, С.М. Ква-
ши, О.В. Моргуна, Т.В. Сокольської [2-4] та інших, 
та роботи зарубіжних авторів: Н.І. Аніщенка, З. Гав-
рилової, І.В. Неспанової, Н.О. Пахолкова тощо [5-6]. 
Проте в молочній галузі залишається ряд актуаль-

них питань, які потребують нагального вирішення. 
У більшості наукових розвідок мало уваги приділено 
практичному аспекту проведення стратегічного ана-
лізу молочної галузі та виявленню його особливос-
тей. Усе вищезазначене підтверджує актуальність 
статті, а відтак зумовило вибір напрямку досліджен-
ня в науковому і практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою статті є проведен-
ня стратегічного аналізу молочної галузі України на 
прикладі ПАТ «Березівський молочний завод» та ви-
явлення його особливостей, що дозволить не тільки 
дослідити можливості цього підприємства, а й пер-
спективи розвитку цієї галузі в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі викладеного можна сформулювати дослі-
дження, яке полягає в аналізі діяльності підприєм-
ства ПАТ «Березівський молочний завод». Основні 
види діяльності цього підприємства – виробництво 
молока та кисломолочної продукції, а також моро-
зива. Управління товариством здійснюють вищий 
орган товариства – загальні збори акціонерів това-
риства; наглядова рада, правління товариства та 
ревiзiйна комісія. Стратегія подальшої діяльності 
ПАТ «Березiвський молочний завод» щонайменше 
на рік полягає в тому, що товариство у 2015 роцi 
планує розширення виробництва, випуск висоякiсної 
продукцiї, розширення ринка збуту як в Українi, так 
i за її межами. Проведений нами аналіз діяльності 
підприємства дозволив виділити інформацію щодо 
проблем, які впливають на його діяльність.

На підприємстві була введена в експлуата-
цію лінія з виробництва морозива продуктивністю  
100 штук на годину. Політика підприємства в облас-
ті якості, цілі, розроблені на підприємстві, спрямо-
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вані на випуск конкурентоспроможної та безпечної 
продукції, що задовольняє вимогам споживачів і до-
зволяє забезпечити підприємству стабільний прибу-
ток і зростання добробуту кожного співробітника.

Одним з базових засобів стратегічного аналізу є 
SWOT-аналіз, що дозволяє виявити і структурува-
ти сильні та слабкі сторони підприємства, а також 
потенційні можливості та загрози підприємства. 
У табл. 1 наведено SWOT-аналіз, проведений для 
ПАТ «Березiвський молочний завод».

Таблиця 1
SWOT-аналіз ПАТ «Березiвський молочний завод»

Сильні сторони (S):
1. Поставка сировини еколо-
гічно чистих районів України.
2. Різноманітний асортимент 
продукції.
3. Доволі високий рівень 
якості продукції.
4. Виробництво безпечної для 
здоров’я продукції. 
5. Ефективна політика під-
приємства в області якості 
продукції.
6. Експорт частини продукції 
до зарубіжних країн, таких 
як, Польща, Білорусь та Сло-
ваччина.
7. Використання прогресив-
них технологій виробництва.

Слабкі сторони (W):
1. Невеликий досвід робо-
ти в молочній галузі.
2. Слабка інформаційна 
забезпеченість підприєм-
ства, відсутність офіцій-
ного сайту.
3. Незначна частка рин-
ку молочної продукції 
України.
4. Слабка організація 
маркетингової діяльності 
на підприємстві.

Можливості (О):
1. Розширення географії екс-
порту.
2. Розширення товарного 
асортименту експорту.
3. Впровадження інновацій 
у виробничу та управлінську 
діяльності 
4. Використання можливос-
тей інформаційного забезпе-
чення споживачів та бізнес-
партнерів
5. Організація рекламної 
кампанії.
6. Збільшення частки ринку 
молочної продукції України.

Загрози (Т):
1. Нестабільність еконо-
мічного середовища.
2. Посилення позицій 
конкурентів. 
3. Загроза банкротства.
4. Зміна законодавства 
щодо молочної галузі 
(зокрема,податкового).
5. Спалах епідемій серед 
худоби.

 
Для формування позитивного іміджу органі-

зації у споживачів, підвищення якості продукції 
та збільшення конкурентоспроможності на ПАТ 
«Березiвський молочний завод» впроваджені і діють 
такі системи:

- система управління якістю виробництва масла 
коров’ячого та сухих молочних продуктів відповідає 
вимогам СТБ ІСО 9001-2001;

- система управління якістю та безпекою сирів си-
чужних твердих на основі аналізу ризиків і критич-
них контрольних точок, що відповідає вимогам СТБ 
1470-2004;

- система управління якістю виробництва мас-
ла коров’ячого вершкового відповідає вимогам СТБ 
1470-2004 «Системи якості. Управління якістю та 
безпекою харчових продуктів на основі аналізів ри-
зиків і критичних і контрольних точок – HACCP.

Для оцінки можливостей доцільно помістити 
кожну можливість до зведеної матриці можливостей 
ПАТ «Березiвський молочний завод» (табл. 2).

Для оцінки загроз доцільно помістити кожну за-
грозу до матриці (табл. 3).

Відповідно до проведеного SWOT-аналізу можли-
во стверджувати, що ПАТ «Березiвський молочний 
завод» має досить стійку позицію на ринку молочних 
продуктів та формує позитивний імідж у споживачів 
за рахунок екологічності та високої якості продукції. 
Але той факт, що підприємство існує лише 3 роки, 

Таблиця 2
Матриця можливостей 

ПАТ «Березiвський молочний завод»

Імовірність 
використання 

даної 
можливості

Ступінь впливу 
на ТОВ «Львiвська масло сир база»

Висока Середня Низка

Висока
Зменшення 
кількості 
конкурентів

Розширен-
ня каналів 
збуту

Зменшення 
податків та 
кредитних 
відсотків

Середня

Залучення 
необхідних 
інвестицій 
для розши-
рення діяль-
ності

Стабілізація 
економічної 
ситуації в 
країні

Державна 
підтримка 
молочної га-
лузі України

Низка

Організація 
маркетинго-
вої діяль-
ності

Підвищення 
купівельної 
спроможнос-
ті населення

Велика міст-
кість ринку 
України

відображає ряд загроз серед більш сильних та досвід-
них конкурентів.

На діяльність будь-якого підприємства вплива-
ють фактори зовнішнього середовища, які доціль-
но проаналізувати за допомогою такого інструмен-
ту стратегічного аналізу, як PEST-аналіз. Для ПАТ 
«Березiвський молочний завод» PEST-аналіз наведе-
но у табл. 4.

Проведений PEST-аналіз показує, що прак-
тично за всіма чинниками маркетингова ситуація 
сприяє розвитку не тільки ПАТ «Березiвський мо-
лочний завод», а й покращенню ситуації молочної 
галузі України в цілому. У країні спостерігається 
політична стабільність, що дозволяє уряду країни 
проводити роботу по стабілізації та зростання еко-
номіки в цілому. Протягом останніх 5 років спосте-
рігається позитивна динаміка економічного стану 
України, а саме постійний зріст валового внутріш-
нього продукту. Зараз спостерігається тенденція 
розвитку молочної галузі, в першу чергу за раху-
нок модернізації обладнання та підвищення якості 
молочних продуктів.

Таблиця 3
 Матриця загроз  

ПАТ «Березiвський молочний завод»

Імовірність 
реалізації 

погроз

Можливі наслідки 
для ПАТ «Березiвський молочний завод»

Критичні Важкі Незначні 
(легкі)

Висока

Зміна смаків 
та уподобань 
споживачів 
щодо молоч-
ної продукції, 
поява нових 
конкурентів

Збільшення 
виробництва 
і реалізації 
молочної про-
дукції осно-
вними конку-
рентами

Підвищення 
цін на сиро-
вину

Середня

Зниження 
молочного 
поголів’я ве-
ликої рогатої 
худоби, роз-
рив зв’язків з 
постачальни-
ками

Зниження 
рівня життя 
населення, і, 
як наслідок, 
купівельної 
спроможності 
споживачів

Видача осно-
вних сум 
кредиту на 
короткостро-
ковий період

Низка

Зменшен-
ня кількос-
ті оптових 
покупців, 
придбання 
молочних під-
приємств кон-
курентами

Введення но-
вих законів, 
більш жор-
стких умов 
функціону-
вання

Збільшення 
імпорту мо-
лочної про-
дукції
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5. З метою біль повного використання сприятли-

вої кон’юнктури світового ринку необхідно дотриму-
ватися сучасних вимог; підвищувати якість кінцевої 
продукції; узгоджувати її асортимент з потребами 
конкретних країн-імпортерів; освоювати нові зроста-
ючі ринки, передусім, країн Близького Сходу і Пів-
нічної Африки.

6. Ураховувати основні ризики розвитку молочної 
галузі України у сучасних умовах, які пов’язані з не-
достатньою насиченістю вітчизняною молочною продук-
цією в результаті різкого скорочення поставок молочної 
сировини; збереженням експортної монозалежності, на-
самперед, у поставках сирів; поглибленням соціальних 
й екологічних проблем сільській місцевості у зв’язку з 
формуванням там вертикально інтегрованих структур з 
виробництва молочної продукції тощо.

7. Роль держави у регулювання національного 
молочного ринку полягає у необхідності мініміза-
ції зазначених вище ризиків. Для цього слід спря-
мувати політику підтримки становлення молочних 
кооперативів; удосконалити механізми фінансової 
підтримки різних груп сільськогосподарських това-
ровиробників, створити державну систему управлін-
ня безпекою молочних продуктів; забезпечити захист 
вітчизняного ринку молочних продуктів від неякіс-
ної імпортної продукції; контролювати дотримання 
екологічних нормативів тощо.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки:

1. Для проведення стратегічного аналізу молочної 
галузі доцільно використовувати такі базові інстру-
менті як SWOT-аналіз та PEST-аналіз. Це дозволить 
дослідити стан підприємства на ринку молочної про-
дукції та виявити перспективи щодо його розвитку з 
урахуванням існуючих і можливих загроз.

2. Проведений SWOT-аналіз дозволив ПАТ 
«Березiвський молочний завод», як стійке та прогресив-
не підприємство з позитивним іміджем і ефективною ор-
ганізацією своєї діяльності та виявити можливості для 
його розвитку. Виявлені в процесі аналізу загрози до-
зволять врахувати свої слабкі сторони та уникнути не-
гативного впливу на діяльність підприємства.

3. Проведений PEST-аналіз свідчить про сприят-
ливі умови щодо розвитку ПАТ «Березiвський мо-
лочний завод».

4. Виявлено особливості стратегічного аналізу мо-
лочної галузі на прикладі ПАТ «Березiвський молоч-
ний завод», урахування яких дозволить підвищити 
ефективність діяльності підприємств-виробників мо-
лочної продукції.

5. У цілому розвиток молочної галузі Украї-
ни проходить динамічно. За оцінками спеціалістів, 
продуктивність виробництва незбираного молока 
в Україні має значний потенціал до зростання, що 
пов’язаний з підвищенням продуктивності корів до 
рівня європейських показників (до 4500-5500 кг на 
рік), збільшенням поголів’я племінних корів, засто-
суванням сучасних технологій виробництва молока, 
що знизить його собівартість і, відповідно, підви-
щить конкурентоспроможність.

У подальших дослідженнях планується більш 
глибоко охопити інструменти стратегічного аналі-
зу, що дозволить врахувати додаткові фактори, що 
впливатимуть на розвиток молочної галузі України.
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Таблиця 4
PEST-аналіз 

для ПАТ «Березiвський молочний завод»

Політика (Р):
1. Проведення політичних 
реформ.
2. Зміна податкового зако-
нодавства.
3. Зміни законодавства 
щодо молочної галузі.
4. Відношення підприєм-
ства з урядом і владою в 
цілому.
5. Державне регулюван-
ня конкуренції молочної 
галузі.
6. Сучасні світові тенденції 
розвитку молочної галузі.

Економіка (Е):
1. Економічна ситуація в 
Україні.
2. Підвищення рівня ін-
фляції.
3. Рівень платоспроможнос-
ті населення.
4. Зміна тарифів на осно-
вні витрати підприємств, в 
тому числі:
а) витрати на корм та водо-
постачання;
б) витрати на транспорту-
вання;
в) витрати на упаковку мо-
лочної продукції тощо.

Соціум (S):
1. Зміни в базових ціннос-
тях.
2. Зміна стилю життя.
3. Екологічний стан країн.
4. Здоровий спосіб життя.
5. Демографічні зміни.
6. Зміни в основних спо-
живчих перевагах на мо-
лочну продукцію. 

Технологія (Т):
1. Поява нових технологій.
2. Державна технологічна 
політика.
3. Оцінки швидкості зміни 
і адаптації нових техноло-
гій.
4. Виробництво нових мо-
лочних продуктів на базі 
інновацій.

Важливо відзначити, що при проведенні SWOT 
та PEST-аналізу враховувалися особливості молочної 
продукції, а саме:

1. Забезпечення населення країни безпечними та 
високоякісними молочними продуктами.

2. Застосування прогресивних технологій як при 
виробництві молочної продукції, так й при її збері-
ганні.

3. Доступність молока та молочних продуктів як 
соціально значущих та необхідних для життєдіяль-
ності людини. При цьому слід зазначити доступність 
як за ціною, так й за територіальною ознакою.

З усього вищезазначеного можна зробити такі ви-
сновки та рекомендації щодо перспектив розвитку 
молочної галузі України.

Слід підвищити якість молочної сировини, тому 
що кількість і якість молочної сировини, що виро-
бляється сьогодні в Україні, не відповідає вимогам 
ринку. 

Основними причинами цього є концентрація мо-
лока переважно у господарствах населення, постій-
не скорочення молочного поголів’я, низька ефек-
тивність селекційної роботи, дефіцит коштів для 
впровадження передових технологій годівлі, утри-
мання та відтворення стада, низький рівень заробіт-
ної плати у молочному тваринництві, несприятливі 
умови праці у селі тощо.

2. Збільшити роль господарств населення у забез-
печенні товарних поставок молока з метою виконан-
ня нормативних вимог до якості молочної сировини.

3. Для підтримки необхідного рівня виробництва 
молочної сировини необхідно фінансувати створення 
великих молочних комплексів з високопродуктивни-
ми тваринами і налагодженою системою забезпечен-
ня якості продукції.

4. Слід укріпляти позиції вітчизняних виробників 
молочної продукції (в тому числі ПАТ «Березiвський 
молочний завод») на внутрішньому ринку України 
не лише в умовах її членства в СОТ, але і в режи-
мі функціонування зони вільної торгівлі з країнами 
ЄС. Для цього необхідно розширення виробництва й 
оновлення асортименту менш транспортабельної по-
рівняно з іншими видами молочної продукції (з ціль-
ного молока і відносно нетривалого зберігання).
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Стаття присвячена обгрунтуванню ключових проблем державного стимулювання інноваційно активних підприємств. Розгля-

даються такі заходи державної підтримки інноваційної діяльності, як бюджетні асигнування та податкові пільги. На основі вивчен-
ня зарубіжного досвіду автором виділяються можливі напрямки вдосконалення державної фінансової політики у сфері інновацій. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансова політика, бюджетні асигнування, податкові пільги і преференції.

Frumina S.V. THE PROBLEMS OF INNOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the justification of the key issues to stimulate innovative companies from the state. Such measures are 

considered public support for innovation, as budget allocations and tax benefits. Study of foreign experience of innovation possible to 
identify ways of improving public financial innovation policy.

Keywords: innovation, financial policies, budget allocations, tax incentives and preferences.

Постановка проблемы. Приоритеты развития рос-
сийской экономики, обозначенные в Основных на-
правлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года, направленные на 
усиление инновационной составляющей экономиче-
ского развития, предопределяют необходимость из-
учения вопросов, связанных со стимулированием ин-
новационной активности предприятий. Вместе с тем 
слабая восприимчивость отечественной экономики к 
инновациям и низкий уровень инновационной актив-
ности затрудняют развитие в данном направлении. 
В этой связи обоснование проблем, препятствующих 
развитию инновационной деятельности в Российской 
Федерации вызывает несомненный научный и прак-
тический интерес.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам стимулирования развития инновацион-
ной экономики, используя механизм налоговых 
льгот, посвящены труды Л.А. Аносовой, Л.С. Кабир  
[1, с. 6-12], И.Н. Рыковой, В.С. Уткиным [2, с. 31-
38], В.Г. Пансков [3, с. 38-42] и др. Так, Л.А. Ано-

сова группирует налоговые льготы, стимулирующие 
инновационное развитие, в разрезе федеральных и 
региональных налогов, а также специальных налого-
вых режимов. И.Н. Рыкова обосновывает отсутствие 
единого методического подхода к оценке эффектив-
ности налоговых льгот. В.Г. Пансков настаивает на 
необходимости определения адресного характера 
всех стимулирующих инструментов финансовой по-
литики, направленных на активизацию инноваци-
онной деятельности. Однако вопросам источников 
финансирования инноваций и анализу зарубежного 
опыта формирования финансовых ресурсов в этой 
сфере уделяется недостаточно внимания, что под-
тверждает целесообразность рассмотрения проблем 
государственного стимулирования инновационной 
активности предприятий.

Постановка задачи. Задача настоящего иссле-
дования заключается в обосновании проблем ис-
пользования инструментов финансовой политики 
государства, направленных на стимулирование ин-
новационной деятельности в Российской Федерации. 
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Изложение основного материала исследования. 

Рассмотрение вопросов развития инновационной 
экономики в Российской Федерации позволяет вы-
делить ряд проблем, с которыми сталкиваются орга-
низации, осуществляющие инновационную деятель-
ность. В частности, при изучении данного вопроса 
специалистами Высшей школы экономики был выде-
лен ряд факторов, препятствующих инновационному 
развитию [4, с. 46]. Ведущие позиции среди них за-
нимают экономические факторы, такие как недоста-
ток собственных денежных средств и недостаток фи-
нансовой поддержки со стороны государства (рис. 1).

Добывающие, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды Связь, деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники и информационных 
технологий
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Рис. 1. Рейтинг факторов, 
препятствующих инновационной деятельности

в Российской Федерации

Необозначенные в данной статье факторы, среди 
которых недостаточность законодательного регули-
рования, неразвитость инфраструктуры, недостаток 
квалифицированного персонала и др., также играют 
важную роль в развитии инновационной деятельно-
сти. Однако рейтинг данных факторов значительно 
ниже анализируемых нами, а именно недостатка фи-
нансирования инноваций, именно поэтому на них мы 
останавливаемся более подробно.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует значимость 
проблемы недостатка собственных средств как в до-
бывающих, обрабатывающих производствах, произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(2,6 в 1993–1995 гг., 2,4 в 2003–2005 гг., и 2,3 в 
2010–2012 гг.), так и в связи, деятельности, связан-
ной с использованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий (2,4 в 1993-1995 гг., 2,1 
в 2003–2005 гг. и 2,0 в 2010–2012 гг.). Аналогичная 
ситуация наблюдается в вопросе финансовой под-
держки со стороны государства: 2,4 в 1993-1995 гг., 
2,1 в 2003–2012 гг., и 2,1 в 1993–1995 гг., 1,8 в 
2003–2012 гг. соответственно. 

Для подтверждения значимости обозначенной 
проблемы обратимся к рассмотрению государствен-
ной поддержки инновационной деятельности за рубе-
жом. Примечательно, что из представленной Росста-
том информации о структуре затрат на исследования 
и разработки по источникам финансирования в раз-
ных странах очевидно, что наибольший удельный 
вес государственных средств, направляемых на ин-
новационную деятельность, наблюдается в развиваю-
щихся странах (рис. 2).

Развитые страны демонстрируют обратную тен-
денцию (США – 31,3%; Япония – 17,2%, Израиль –  
14%). Следовательно, можно предположить, что 
структура затрат на инновации зависит от степени 
развитости страны в которой производятся иннова-
ционные товары и услуги. В то же время чем более 
развита страна (с точки зрения инновационного раз-
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Рис. 2. Затраты на исследования и разработки 
за счет средств государства, 2010 год [5]

вития), тем больше средств на инновационную дея-
тельность расходует предпринимательский сектор 
(рис. 3). Судя по представленной информации, ни-
каких разногласий в привлечении источников фи-
нансирования в России не наблюдается. На долю 
государства справедливо приходится большая часть 
финансовых ресурсов. Кроме того, несложно заме-
тить, что именно в России расходы на инновации 
финансируются за счет государственных источников 
в самом большом размере (70,3%).
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Рис. 3. Структура затрат на исследования
и разработки, 2010 год, % [5]

То есть на сегодняшний день сложно говорить об 
инновационном развитии отечественной экономики, 
и эта позиция объективна. В подтверждение данному 
утверждению отметим незначительный удельный вес 
организаций, осуществляющих инновационную дея-
тельность, в общем числе организаций. В России дан-
ный показатель достигает всего 9,3%. Для сравнения 
приведем статистику Германии и Польши, где инно-
вационную деятельность осуществляют 71,8% и 22% 
организаций соответственно. Это свидетельствует о 
том, что российская экономика слабовосприимчива 
к инновациям и уровень инновационной активности 
организаций низкий. Вместе с тем мы сталкиваемся 
с противоречием: с одной стороны, в рейтинге фак-
торов, препятствующих развитию инновационной 
деятельности в Российской Федерации, недостаток 
финансовой поддержки со стороны государства сто-
ит на втором месте, с другой – 70,3% исследований 
и разработок в нашей стране финансируются за счет 
средств государства. Остается непонятным, почему 
при такой большой доле финансирования за счет го-
сударственных источников проблема недостатка фи-
нансирования сохраняется.

Для того чтобы выявить причины обозначенно-
го противоречия, обратимся к данным официальной 
статистики, демонстрирующим размеры затрат на 
инновационную деятельность в млн долларов США 
по странам.

Так, Япония расходует 146 537,3 млн долларов 
на исследования и разработки; США – 415 193,0 млн 
долларов; Великобритания – 39 627,1 млн долла-
ров; Нидерланды – 12 810,1 млн долларов; Италия –  
24 812,1 млн долларов; Швеция – 13 216,2 млн дол-
ларов; Австрия – 9 761,9 млн. долларов; в то время 
как Россия – 35 041,7 млн долларов.
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По доле затрат на исследования и разработки в 
ВВП Россия опережает только такие страны, как 
Венгрия, Литва, Латвия, Польша и Румыния. Та-
ким образом, становится очевидным, что, несмотря 
на большую долю государственных источников фи-
нансирования, в абсолютном выражении размер пре-
доставляемых финансовых ресурсов незначителен. 
То есть проблема недостатка финансовых ресурсов, 
предоставляемых из различных, в том числе государ-
ственных источников, на развитие инновационной 
деятельности в России, сохраняется.

Для подтверждения данной гипотезы рассмотрим 
статистику объемов бюджетных ассигнований на ис-
следования и разработки по странам. К сожалению, 
для анализа доступны статистические данные только 
до 2007 года, однако, полагаем, их достаточно для 
полноценного представления о сложившейся в инно-
вационной деятельности ситуации. Так, исследова-
ния в области предоставления бюджетных ассигно-
ваний на исследования и разработки показали, что в 
России начиная с 2000 г. и до 2007 г. средства бюд-
жетов разных уровней, предоставляемые на иннова-
ционное развитие, составили 4 784 млн долларов и  
17 513 млн долларов соответственно. Для сравнения, 
в Германии государство в 2012 г. выделило 20 838 млн  
долларов на исследования и разработки в виде бюд-
жетных ассигнований, в США – 141 890 млн долла-
ров, в Японии 29 185 млн долларов.

Учитывая, что в Японии государственные источ-
ники финансирования занимают всего 17,2% всех 
расходов на инновации, несложно заметить, что об-
щее количество средств, выделяемых из разных ис-
точников на финансирование инновационной дея-
тельности в данной стране, составляет 169 680 млн 
долларов. В России – это всего 23 892 млн долларов, 
в США – 453 322 млн долларов.

Это еще раз подтверждает, что обозначенная про-
блема недостатка финансирования инновационной 
деятельности со стороны государства справедлива и 
сохраняется в России в настоящее время.

Следующая проблема механизма реализации фи-
нансовой политики в условиях инновационного раз-
вития связана со сложностью выявления точек роста 
инновационной экономики и определения, в соответ-
ствии с этим, направлений финансирования.

Вновь обращаясь к данным официальной стати-
стики, отметим, что среди созданных в России пере-
довых производственных технологий в части прин-
ципиально новых, занимающих больший удельный 
вес, выделяются технологии, связанные с производ-
ством, обработкой и сборкой (32 ед. в 2000 г., 57 ед. 
в 2012 г.), а также проектированием и инжинирин-
гом (12 ед. в 2000 г., 36 ед. в 2012 г.). Следовательно, 
можно предположить, что финансовые ресурсы, на-
правляемые на производство данных передовых тех-
нологий, расходуются по назначению и демонстриру-
ют положительный результат.

Исследование подтверждает, что в 2012 году 
по виду экономической деятельности «производ-
ство транспортных средств и оборудования» объ-
ем инновационных товаров, работ и услуг составил 
663 061,1 млн руб. или 26,6% общего объема произ-
веденных товаров и услуг. На втором месте в иннова-
ционном развитии отмечается добыча полезных иско-
паемых (522 890,9 млн руб. или 6,5% общего объема 
произведенных товаров и услуг). На третьем – произ-
водство кокса и нефтепродуктов (431 537,3 млн руб. 
и 10,4% соответственно).

Проанализируем затраты на отмеченные виды эко-
номической деятельности в 2012 году. Так, затраты 

на инновации организаций, специализирующихся на 
производстве транспортных средств и оборудования, 
в 2012 году составили 61 723,6 млн руб.; на добычу 
полезных ископаемых – 87 775,3 млн руб.; произ-
водство кокса и нефтепродуктов – 103 052,2 млн руб. 
Для сравнения отметим, что затраты на металлурги-
ческое производство составляют 89 895,9 млн руб. 
Таким образом, очевидно, что зависимость затраты–
результаты прослеживается не всегда. В подтвержде-
ние рассмотрим рисунок 4.
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Информация, представленная на рисунке 4, под-
тверждает, что не во всех видах экономической де-
ятельности финансирование инноваций сопровожда-
ется увеличением объемов произведенных товаров и 
услуг. Более того, интересным представляется факт 
распределения затрат по направлениям деятельности 
в инновационно ориентированных организациях.

Так, наибольший удельный вес в развитых стра-
нах занимают затраты на исследования и разработ-
ки, выполняемые собственными силами (71,4% Ав-
стрия; 49,5% Италия; 55,6% Нидерланды; 58,1% 
Швеция). На приобретение машин и оборудования 
расходуются финансовые ресурсы в развивающих-
ся странах (86,8% Болгария; 81,1% Латвия; 87,7% 
Литва; 75,2% Польша; 61,8% Россия).

Примечательно, что среди всех затрат на инно-
вационную деятельность в России значительный 
удельный вес (22,7%) занимают прочие затраты, ко-
торые отсутствуют в западных странах. Исходя из 
представленных аргументов, налицо необходимость 
более жесткого контроля расходов, осуществляемых 
инновационно активными организациями, финанси-
руемыми за счет средств государства и обоснование 
направлений расходования финансовых ресурсов. 

Таким образом, в результате исследования мы 
столкнулись с затруднениями определения зависи-
мости между объемами произведенных инновацион-
ных товаров и выполненных услуг с одной стороны, 
и затрат на инновации с другой. Следовательно, вы-
явить виды экономической деятельности, в которых 
вложения в инновации дадут наибольший результат, 
проблематично. В связи с этим вопрос о направлени-
ях и объемах финансирования инновационной дея-
тельности остается открытым и требует дальнейшего 
глубокого изучения.

Следующая проблема механизма реализации фи-
нансовой политики в условиях инновационного раз-
вития экономики России связана с налоговыми льго-
тами.

Известно, что налоговые льготы нарушают прин-
цип равенства налогового бремени для налогопла-
тельщика и их стимулирующий характер противо-
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стоит фискальной направленности налогообложения. 
Вместе с тем налоговые льготы побуждают субъек-
тов хозяйствования к инвестированию прибыли в 
развитие производственной базы, внедрению новых 
технологий, а это, в свою очередь, ведет к увеличе-
нию налоговой базы поступлений налога на прибыль 
в будущем.

Опыт западных стран свидетельствует о значи-
тельных масштабах использования механизмов нало-
гового стимулирования в финансовой политике стран 
с развитой рыночной экономикой. В некоторых стра-
нах компаниям позволено вычитать из налогообла-
гаемой базы более 100% средств, израсходованных 
на научные исследования и разработки. Например, 
компании Австралии имеют право вычитать из на-
логооблагаемого дохода 150% объема своих затрат на 
НИОКР. Налоговые льготы в Сингапуре достигали в 
1990-е годы 200% текущих затрат на НИОКР, свя-
занных с разработкой наукоемких отраслей. Налого-
вая льгота в размере 50% применяется во Франции; 
в Канаде, США и Японии, она составляет 20% [2, 
с. 37]. В Великобритании для стартующих иннова-
ционных компаний налог на прибыль снижен с 20% 
до 1% [6].

Вместе с тем до сих пор нет однозначной оценки 
роли налоговых льгот в достижении инновационного 
развития. Поэтому ряд стран (Германия, Финляндия, 
Швеция, Норвегия) либо ограничивают их использо-
вание, либо отказываются от применения налоговых 
льгот в целях стимулирования развития инноваций. 
В связи с этим государственная поддержка иннова-
ционно активных организаций осуществляется через 
предоставление бюджетных ассигнований (таблица 1).

Данные таблицы 1 подтверждают, что использо-
вание механизма налоговых льгот не снижает разме-
ры предоставляемых субсидий инновационно актив-
ным предприятиям в развитых странах. Учитывая, 
что в Японии механизм предоставления льгот ак-
тивно используется инновационно активными орга-
низациями, размер бюджетных ассигнований на ис-
следования и разработки в этой стране превышают 
аналогичные источники финансирования в Герма-
нии, где механизм стимулирования инновационной 
деятельности, основанный на применении налоговых 
льгот, отсутствует.

Исследования подтверждают, что инновацион-
ная активность компаний и корпораций в странах 
с развитой рыночной экономикой обеспечивается в 
том числе и за счет выстраивания преференциальной 
системы налогообложения малых и средних науко-
емких компаний, снижения ставок подоходного на-
лога и налога на прирост капитала, налоговых льгот 
(вычеты из налогооблагаемой базы) и налоговых кре-
дитов (уменьшение суммы причитающегося платежа 
по налогу). Так, для малых и средних компаний в 
Бельгии предусмотрены налоговые скидки от 29% до 

40%, во Франции – от 15% до 34%, в Великобрита-
нии – от 19% до 30% [6].

Специфика налоговых льгот, применяемых в Рос-
сии по налогу на прибыль, направленных на стиму-
лирование инновационной деятельности, состоит в 
использовании простых вычетов из налоговой базы 
расходов на НИОКР, когда величина льготы напря-
мую зависит от расходов на НИОКР текущего года 
[1, с. 10]. Это способствует возникновению риска ма-
нипуляции с расходами на НИОКР в учете, посколь-
ку механизм налоговых льгот не разрывает связь 
между текущими расходами на НИОКР и размером 
льгот [1, с. 11]. Отсутствие у преференций официаль-
ного статуса налоговых льгот затрудняет налоговым 
органам выявление и пресечение случаев снижения 
налогоплательщиками обязательств перед бюджетом 
на налогу на прибыль путем снижения налоговой 
базы без наличия на то достаточных оснований. Как 
показало контрольное мероприятие, проведенное 
Счетной палатой Российской Федерации, из 128 пре-
ференций, предусматривающих снижение налоговой 
нагрузки по налогу на прибыль организаций, 117 
преференций, или более 91%, носят стимулирующий 
характер и результативность их применения не пред-
усмотрена [6].

В настоящее время доля налоговых льгот и пре-
ференций по налогу на прибыль продолжает увели-
чиваться (рис. 5).

 

2010

2011

первое полугодие 2012 

7662,9 

9719,6 

8025,5 

1774,4 

2270,3 

1731,3 

347,4 

447,2 

232,5 

Сумма выпадающих доходов Налог на прибыль организаций Налоговые и неналоговые доходы 

Рис. 5. Доходы консолидированного бюджета 
Российской Федерации с учетом выпадающих 
доходов от применения льгот и преференций  

по налогу на прибыль организаций, 
предоставленных в целях стимулирования 
инновационной деятельности, млрд. руб. [6]

Это свидетельствует об активизации инновацион-
ной деятельности и модернизации производства. Как 
видно из представленного рисунка, выпадающие до-
ходы от применения льгот и преференций по налогу 
на прибыль организаций в период с 2010 года по пер-
вое полугодие 2012 года составляют 1027,1 млрд. руб. 
Также механизм налоговых льгот не содержит ин-
струментов контроля или стимулирования постоян-
ного роста затрат на НИОКР, равно как и контроля 
за результатами НИОКР (рост выручки от реализа-
ции инновационной продукции). Кроме того, нет га-
рантий того, что высвобождаемые в результате при-

Таблица 1
Ассигнования на исследования и разработки из средств государственного бюджета, млн долларов США [5]

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Германия 16788 17234 17770 18651 18924 19293 19954 20838

Италия 9358 10464 ... ... ... 10945 10479 ...

Канада 4568 5353 5566 5892 6182 6672 6856 ...

Россия 4785 6005 7170 9088 9047 12707 13535 17513

Великобри-
тания 10346 10814 12873 13137 13184 13766 14769 ...

США 83613 91505 103057 114866 126271 131259 136019 141890

Франция 14722 16161 17125 16863 16945 18100 15988 15539

Япония 21197 23210 24653 25753 26863 27618 28718 29185
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менения налоговых льгот финансовые ресурсы будут 
потрачены на обозначенные цели. В этой связи при 
разработке мер стимулирующей налоговой политики 
следует делать акцент на предоставлении целевых 
налоговых льгот [2, с. 35].

Следует отметить, что на сегодняшний день отсут-
ствует единый методический инструментарий оцен-
ки налоговых льгот. Также нет инструментов для 
выявления зависимостей и устойчивых связей льгот 
с инновационной активностью организаций. Отсут-
ствие определения инноваций в официальных доку-
ментах, а также неоднородность состава затрат, опос-
редуют наличие неравнозначных налоговых льгот 
для различных проектов. Проблема проверки эффек-
тивности налоговых льгот осложняется тем, что при 
принятии решения о введении той или иной льготы, 
как правило, не только не рассчитывается экономи-
ческий или социальный эффект от ее использова-
ния, но и не ставятся конкретные цели ее введения. 
В этих условиях достаточно сложно, если не невоз-
можно, подсчитать результативность действия соот-
ветствующей налоговой льготы [7, с. 38].

По оценкам Минфина России, количество дей-
ствующих в России налоговых на конец 2012 года 
налоговых льгот больше 200. Общая сумма налого-
вых льгот достигает 1,6 трлн. рублей. По сравнению 
с 2010 годом их число выросло почти на 50%, а рас-
ходы бюджетов всех уровней на их предоставление –  
на 33% [6]. Это значительно затрудняет процесс ад-
министрирования и требует уточнения функций на-
логовой льготы в рамках стимулирования инноваци-
онной деятельности [7, с. 39]. 

Таким образом, можно констатировать, что во-
просы стимулирования инновационной деятельности 
в виде налоговых льгот еще до конца не проработа-
ны. Налоговое стимулирование инновационной дея-
тельности еще не признается способом организации 
хозяйственной жизни в стране (как подтверждение: 
инициативы по созданию стимулов «на опережение» 
характеризуются смещением акцентов по периодам). 
Сама система налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности еще не имеет завершенной кон-
струкции [1, с. 12].

Выводы проведенного исследования. В результа-
те, подводя итоги проблемам стимулирования инно-
вационной деятельности в Российской Федерации, 
выделим следующие моменты:

1. Особенностью отечественной экономики при-
знается слабая восприимчивость к инновациям и низ-
кий уровень инновационной активности. Недостаток 

финансовых ресурсов инновационно активных орга-
низаций, источником формирования которых могут 
быть как собственные, так и государственные сред-
ства, приводит к замедлению инновационного разви-
тия экономики России.

2. Инновационное экономическое развитие в Рос-
сии возможно лишь при активизации всех элемен-
тов механизма реализации финансовой политики, 
включая предоставление бюджетных ассигнований 
и использование налоговых льгот. Эффективность 
стимулирования развития инновационной экономи-
ки, используя элементы финансового механизма, 
в первую очередь зависит от правильного выбора 
адресности инновационной поддержки и обеспечения 
должного уровня контроля за направлениями рас-
ходования финансовых ресурсов в виде бюджетных 
субсидий, а также обоснованности применения зако-
нодательно предоставленных налоговых льгот.

3. Для оценки эффективности использования бюд-
жетных субсидий и налоговых льгот Федеральной 
службе государственной статистики необходимо пре-
доставлять статистическую информацию об их вели-
чинах по уровням бюджетной системы в разрезе видов 
экономической деятельности инновационно активных 
организаций. Вместе с тем решение этой задачи ус-
ложняется отсутствием законодательно определения 
понятия «инновационная деятельность», которая по-
падает под налоговое стимулирование.
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Постановка проблеми. Протягом багатьох десяти-
літь світове сільське господарство характеризувалося 
політично спричиненим надлишком виробництва у 
індустріальних країнах та стагнаційним зростанням 
у країнах, що розвиваються. Глобальні політичні ре-
форми та економічне зростання докорінно змінили 
фундаментальні основи попиту та пропозиції, пере-
творивши сільське господарство на керований ринком 
сектор економіки, який забезпечує інвестиційні мож-
ливості, особливо у країнах, що розвиваються. Від-
повідно до прогнозів, торгівля сільськогосподарською 
продукцією у країнах, що розвиваються, буде тільки 
зростати, складаючи основну частку росту експорту. 

Надаючи характеристику світовому ринку сіль-
ськогосподарської продукції та описуючи перспек-
тиви розвитку його окремих секторів, зазвичай сег-
ментовано виокремлюють дві основні групи: країни –  
члени Організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), яка об’єднує 34 найбільш еконо-
мічно розвинених країн світу (більшість держав Єв-
ропейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, 
Норвегія, Південна Корея, Японія та інші.), а та-
кож країни, що розвиваються. Такий розподіл від-
бувається не без причин. Хоча світовий сільськогос-
подарський ринок відносно стійкий по відношенню 
до економічних коливань, він все ж продовжує відо-
бражати двоїстість темпів світової економіки, через 
повільне відновлення розвинених країн та яскраве 
зростання у багатьох країнах, що розвиваються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню міжнародного ринка сільськогосподарської 

продукції присвячені роботи багатьох вчених, як 
зарубіжних, так і вітчизняних. Особливої уваги по-
требують такі науковці, як Й. Браун, Дж. Бафес, 
У. Мартін, Ф.В. Горбонос, М.А. Горлачук, І.О. Баш-
нянин, О.А. Горлачук, М.М. Ільчук, О.П. Реєнт, 
О.В. Сердюк, Т.М. Циганкова, Н.В. Шашло, котрі 
займалися питаннями розвитку світового сільсько-
господарського ринку, проблемами його перспектив 
та питаннями можливостей виходу на нього україн-
ських підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є надання 
характеристики світовому сільськогосподарському 
ринку. Завдання статті полягають у тому, щоб ви-
значити сучасні ринкові тенденції та окреслити пер-
спективи подальшого розвитку основних товарних 
секторів ринку сільськогосподарської продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мінли-
вість сучасних реалій призвела і до змін у світовому 
сільськогосподарському ринку. Ці зміни відбулися, 
щоб залишитися і у подальшому визначати еволю-
цію сільськогосподарського ринку у середньостроко-
вій перспективі. Світове виробництво продовжує ре-
агувати на сигнали ринкових змін, зростаючи, коли 
ростуть ціни, та спадаючи, коли ціни знижуються.

Через те, що ціни на продовольчі товари мають 
вагомий вплив на побутові витрати і вартість життя, 
за їх рухом пильно стежать як споживачі, так і уря-
ди держав. Вони мають однаково важливе значення і 
для країн, що розвиваються, і для груп країн ОЕСР з 
меншими доходами, де частка витрат на продовольчі 
товари часто складає велику частину від загальних 
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побутових витрат. Поки що зростання споживчих 
цін в цілому вповільнюється – як у 34 найбільш роз-
винених країнах світу, що входять до ОЕСР, так і 
в країнах, що розвиваються. Зокрема, річні темпи 
продовольчої інфляції впродовж 2013 р. уповільни-
лися в країнах ОЕСР з 3,8% до 2,7%, а у країнах, 
що розвиваються – у півтора рази, з 9% до 6% [5]. 
При цьому, темпи зростання цін на продовольство 
знизилися у половині країн ОЕСР та у двох третинах 
країн, що розвиваються. В останнє десятиліття ін-
фляція продовольчих цін у країнах, що розвивають-
ся була значно вищою і більш мінливою у порівнянні 
з країнами ОЕСР, як ми можемо бачити це на рис. 1.

 

Рис. 1. Інфляція продовольчих цін у країнах ОЕСР 
та у країнах, що розвиваються (середній річний 

показник продовольчої інфляції у %, 2003-2013 рр.)

Регіональні агреговані показники суттєво різ-
няться в залежності від країн. У переважній біль-
шості країн ОЕСР показник інфляції продовольчих 
цін зріс, підвищуючись у майже третині з них до 
4%, в той час як загальний рівень інфляції знизив-
ся майже у 85% країн ОЕСР. Інфляція цін на про-
дукти харчування продовжує випереджати загальну 
інфляцію у регіоні ОЕСР. Виняток сьогодні склада-
ють Японія, Сполучені Штати, Норвегія і Туреччи-
на [3]. Становлячи лише малу частку продовольства 
у господарських витратах, у багатьох країнах ОЕСР 
внесок цін на продовольство до загальної інфляції 
залишається обмеженим і становить у середньому 
тільки половину відсотка. В той час, як у Чилі, Мек-
сиці, Туреччині, Естонії, Чехії та Словаччині частка 
продовольчих витрат в середньому складає близько 
20%, а зростання продовольчих цін досягло більше 
ніж 5% [5]. У цьому випадку вклад продовольства до 
сумарної інфляції перевищував відсоткову позначку. 
На рис. 2 зображено річну інфляційну ставку на про-
довольчі товари в деяких країнах ОЕСР.
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Рис. 2. Річна інфляційна ставка цін на продовольчі 
товари: обрані країни ОЕСР, %

Попри те, що у розвинених країнах ріст продо-
вольчих цін загалом вповільнився у кінці 2013 р., 
все ж залишається помітна різниця між країнами. 
Хоча подвійне зростання цін було винятковим, у де-
яких країнах воно досягло 10% і більше. Бразилія 

(11%) та Венесуела (22%) яскравий приклад такого 
зростання, а декілька інших країн, як то Уругвай, 
Нікарагуа, Ефіопія, Танзанія та Малаві втрималися 
між 10 та 12%. У країнах Азії інфляція продоволь-
чих цін переважно знизилися, в той час як показ-
ники країн Африки та Латинської Америки розді-
лилися на ті країни, де спостерігалися прискорене 
зростання цін та ті, що відчули зниження цін про-
тягом останнього року. Загалом, у країнах, що роз-
виваються, продовольча інфляція за останні 10 років 
була менш стійкою і вищою, ніж у країнах – членах 
ОЕСР [1].

Враховуючи відносно велику частку продоволь-
чих витрат у бюджетах домогосподарств країн, що 
розвиваються (а вона складає від 20% до 50%), змі-
ни продовольчих цін можуть суттєво впливати на за-
гальну інфляцію. Для приблизно двох третин країн, 
що розвиваються вклад підвищення продовольчих 
цін до загальної інфляції становив менше 2%, в той 
час як у 20% досліджених країн спостерігалися про-
тягом 3 процентних пунктів. На рис. 3 наведено річ-
ну інфляційну ставку на продовольчі товари у дея-
ких країнах, що розвиваються.
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Рис. 3. Річна інфляційна ставка цін на продовольчі 
товари: країни, що розвиваються, %

Розвиток попиту та пропозиції на сільськогоспо-
дарські товари було сформовано та спричинено рядом 
факторів. До них можна включити високі та зрос-
таючі ціни на енергію та паливо, що призводять до 
росту виробничих витрат і уповільнення темпів ви-
робництва та обсягів врожайності. Відповідно до про-
гнозів, зниження росту виробництва у поєднанні з 
сильним та зростаючим попитом утримуватиме ціни 
на сільськогосподарську продукцію на історично ви-
соких рівнях [2]. У той же час уповільнені показни-
ки росту сільськогосподарського виробництва також 
призведуть до зменшення запасів, що зробить товар-
ні ринки більш сприйнятливими до високої цінової 
волатильності. Сукупність таких попиту та пропози-
ції не може не вплинути на невідворотне підвищен-
ня цін сільськогосподарської продукції із перебігом 
часу. Єдиним, що залишається до кінця невизначе-
ним – це ступінь і темпи цінового підвищення.

На рис. 4 наведено загальну еволюцію цін за об-
раними товарами, з прогнозом до 2022 року. З рисун-
ку видно, що ціни на пшеницю та кукурудзу різко 
знизяться найближчим часом. Прогнозується, що усі 
ціни олійного комплексу значним чином знизяться 
у найближчі два врожайні роки. Потім очікується 
поступове зростання цін на продукцію олійних куль-
тур, а ціни на білкову продукцію залишаться на по-
мірно високому рівні, що спричинене високим попи-
том на продовольство і паливо. Загальне зростання 
ціни на продовольство за десятиріччя може скласти 
10-40%, при цьому підвищення цін на м’ясні про-
дукти помітно випередить темпи подорожчання зер-
нових. Задля попередження такого зростання цін 
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урядам країн світу необхідно відмовитися від колиш-
ніх методів сільськогосподарської політики, роблячи 
наголос на інноваціях в галузі та рості продуктивнос-
ті. В умовах загального скорочення світових запасів 
сільськогосподарської сировини ризики коливання 
цін значно зростають. Будь які непередбачувані при-
родні або штучні обставини, як то засуха, можуть 
призвести до зростання цін на продукти врожаю – на 
15-40%.

На рис. 5 наведено еволюцію цін на сільськогос-
подарські товари під дещо інакшим кутом.
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Рис. 5. Усі ціни на сільськогосподарську продукцію 
по-відношенню до середньої найвищої

у номінальному вираженні, 2013-2022 рр., %

На рис. 5 середній рівень цін на сільськогоспо-
дарську продукцію у номінальному вираженні в про-
гнозному періоді 2013-2022 рр. порівнюється із се-
редніми цінами на ці продукти в базовому періоді 
(2010-2012 рр.) та у попереднє десятиліття (2003-
2012 рр.) [3].

Споживання сільськогосподарської продукції 
продемонструвало свою стійкість в умовах світових 
економічних потрясінь та продовження погіршен-
ня перспектив росту і зростаючого безробіття у роз-
винених країнах, що перемежовується з періодами 
високих і нестабільних цін. Його визнано основним 
двигуном сільськогосподарського ринку у середньо-

 

 

 
Рис. 4. Цінова динаміка на сільськогосподарську 
продукцію у номінальному вираженні, до 2022 р.

строковому періоді. Країни, що розвиваються, віді-
грають зростаючу за своїм значенням роль на світо-
вому сільськогосподарському ринку у перспективі до 
2022 р., швидко та ефективно адаптуючись до змін у 
фундаментальних засадах цього ринку. Очікується, 
що саме стрімкий розвиток цих країн забезпечить 
високий попит на сільськогосподарські продукти до 
2022 р. і, як результат, повернення до стабільного 
економічного зростання і попиту у розвинених краї-
нах (рис. 6).
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Рис. 6. Зміна споживання продукції рослинництва
у 2022 р. по відношенню до 2010-2012 рр., %

Країни, що розвиваються, зі своїми вищими пер-
спективами до прибутків від споживання продовжать 
диверсифікацію сільськогосподарського ринку, від-
ходячи від базових продуктів харчування і зернових 
до протеїнових продуктів, включаючи м’ясо і про-
дукцію молочної промисловості по мірі зростання 
своїх доходів та загального достатку.
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Рис. 7. Зміна споживання тваринницької 
та рибної продукції у 2022 р. по відношенню 

до 2010-2012 рр., %

З рис. 7 видно, що зростаюче споживання м’яса 
та молочної продукції також призведе до підви-
щення непрямого попиту на кормові зерна і проте-
їнові продукти, які використовуються для годівлі 
худоби у регіонах з дефіцитом вітчизняних запасів 
кормів, щоб задовольняти частину зростаючого по-
питу.

Висновки з проведеного дослідження. Головни-
ми факторами уповільнення темпів виробництва 
найближчим часом стануть нестача сільськогоспо-
дарських угідь, ріст витрат, зростаючий тиск еко-
логічних факторів, а також загальне багаторічне 
скорочення інвестицій у сільське господарство, що 
викликане довгостроковою тенденцією зниження цін 
на його базові продукти. Тим не менш воно зможе за-
довольнити майбутній загальносвітовий попит.
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Під дією росту чисельності населення, збільшен-
ня доходів, урбанізації та зміни раціону харчуван-
ня, споживання основних сільськогосподарських 
культур найбільш стрімко зросте у Східній Європі і 
Центральній Азії, а також у Латинській Америці та 
азійських країнах. Доля країн, що розвиваються, у 
світовому виробництві продовжить зростати, оскіль-
ки притік інвестицій у сільськогосподарський сектор 
цих країн буде сприяти скороченню розриву у про-
дуктивності між розвиненими країнами та країнами, 
що розвиваються.

Щоб країни, що розвиваються, могли скористати-
ся економічними вигодами, уряди повинні інвестува-
ти у свій сільськогосподарський сектор для того, щоб 
стимулювати інновації, підвищити продуктивність і 
вдосконалити інтеграцію у глобальних ланцюгах до-
даної вартості.

Сільськогосподарські стратегії мають бути на-
правлені на вирішення проблеми волатильності цін 
на товарних ринках, використовуючи інноваційні 

інструменти управління ризиком, забезпечуючи при 
цьому стійке використання земельних і водних ре-
сурсів та зниження продовольчих відходів та втрат.
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Одеської державної академії будівництва та архітектури

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО  
ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Стаття присвячена розробці пропозицій щодо формування маркетингової стратегії, яка дозволить здійснювати збалансо-
ваний розвиток промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості для створення високоякісних умов життя на селі 
і ведення ефективної господарської діяльності, а також сприятиме підвищенню іміджу і рівню соціально-економічного розви-
тку сільських територій. В роботі обґрунтовано необхідність використання маркетингових стратегій до розвитку будівництва в 
сільській місцевості. Наведено авторське визначення поняттю «маркетингова стратегія розвитку промислового та цивільного 
будівництва в сільській місцевості». Визначено чинники, які необхідно враховувати при розробці маркетингової стратегії розви-
тку будівництва. Визначені етапи процесу розробки та реалізації маркетингової стратегії розвитку промислового та цивільного 
будівництва в сільській місцевості.

Ключові слова: маркетингова стратегія, процес, розвиток будівництва, промислове та цивільне будівництво, сільська міс-
цевість, чинники.

Ажаман И.А. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Статья посвящена разработке предложений по формированию маркетинговой стратегии, которая позволит осущест-
влять сбалансированное развитие промышленного и гражданского строительства в сельской местности для создания 
высококачественных условий жизни на селе и ведения эффективной хозяйственной деятельности, а также будет способство-
вать повышению имиджа и уровня социально-экономического развития сельских территорий. В работе обоснована необходи-
мость использования маркетинговых стратегий к развитию строительства в сельской местности. Приведено авторское опред-
еление понятию «маркетинговая стратегия развития промышленного и гражданского строительства в сельской местности». 
Определены факторы, которые необходимо учитывать при формировании маркетинговой стратегии развития строительства. 
Определены этапы процесса разработки и реализации маркетинговой стратегии развития промышленного и гражданского стро-
ительства в сельской местности.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, процесс, развитие строительства, промышленное и гражданское строитель-
ство, сельская местность, факторы.

Azhaman I.A. MARKETING STRATEGY OF INDUSTRIAL AND CIVIL BUILDING IN RURAL AREAS
This article is devoted to the development of proposals to build a marketing strategy that will allow for a balanced development 

of industrial and civil building in rural areas to create high-quality living conditions in rural areas and maintaining sound economic 
performance, but also will enhance the image and level of socio-economic development of rural areas. In this paper, the need to 
use marketing strategies to the development of building in rural areas was justified. Copyright definition of «marketing strategy is the 
development of industrial and civil construction in the countryside» is represented. Factors that should be considered in the formation of 
marketing strategy development construction defined. Stages in the process of development and implementation of marketing strategy 
development of industrial and civil construction in rural areas are presented.

Keywords: marketing strategy, process, development of construction, industrial and civil building, rural areas, factors.

Постановка проблеми. Сучасний стан сільської 
місцевості потребує реалізації комплексу заходів, 
направлених на підвищення її привабливості як міс-
ця постійного проживання, так і для ведення вироб-
ничо-комерційної діяльності. Для цього актуальним 
стає розвиток будівництва, що дозволить: створити 
якісні умови для сільських мешканців; реконстру-
ювати та розбудовувати інженерно-технічну інфра-
структуру сільських поселень, зокрема мереж ав-
тодоріг, водопостачання і водовідведення, зв’язку; 
ввести в експлуатацію споруди виробничого, обслу-
говуючого та допоміжного характеру для ведення 
господарської діяльності з використанням сучасних 
технологій. Проте таке будівництво повинно одно-
часно відповідати вимогам індивідуальних замовни-
ків споруд, мати мінімальний негативний вплив на 
оточуюче середовище та не входити в протиріччя (не 
наносити шкоди) з загальними потребами місцевої 

громади та суспільства в цілому. Для цього розвиток 
будівництва пропонується здійснювати на засадах 
маркетингу, відповідно до маркетингової стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні питання розробки і реалізації маркетингової 
стратегії висвітлюються в роботах провідних іно-
земних та вітчизняних вчених. Сутність та поняття 
маркетингових стратегій, їх види вивчали Ф. Кот-
лер, Г. Ассель. Серед вітчизняних вчених відміти-
мо О.П. Панкрухіна, А.Ф. Іонова, Т.І. Лук’янця 
[1-5]. Використанню маркетингового підходу у роз-
витку сільської місцевості та сільського господарства 
присвятили увагу М.П. Сахацький, В.П. Радченко,  
Ю.А. Ципкін [6-8]. Проте в науковій літературі не 
приділено уваги питанню використання маркетин-
гових стратегій щодо розвитку промислового та ци-
вільного будівництва в сільській місцевості. Врахо-
вуючи об’єктивну необхідність розвитку будівництва 
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на умовах задоволення потреб не тільки окремих по-
тенційних забудовників, а й сприяння вирішенню 
проблем сільських громад в цілому, формуванню по-
зитивного іміджу сільської місцевості, застосування 
маркетингових стратегій є одним з основних кроків 
досягнення таких цілей.

Постановка завдання. Метою статті є розробка 
пропозицій щодо формування маркетингової страте-
гії, яка дозволить здійснювати збалансований розви-
ток промислового та цивільного будівництва в сіль-
ській місцевості для створення високоякісних умов 
життя на селі і ведення ефективної господарської 
діяльності, а також сприятиме підвищенню іміджу 
і рівню соціально-економічного розвитку сільських 
територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часній науковій літературі не сформовано єдино-
го поняття «маркетингова стратегія». В загальному 
розумінні вона розглядається як сукупність дій для 
досягнення поставлених цілей. Так, О.П. Панкрухін 
визначає, що це «…втілення комплексу домінуючих 
принципів, конкретних цілей маркетингу на трива-
лий період і відповідних рішень за вибором і агрега-
ції засобів організації і здійснення на ринку орієн-
тованої на ці цілі ділової активності» [1]. Ф. Котлер 
зазначає, що стратегія маркетингу є раціональною, 
логічною побудовою, керуючись якою організаційна 
одиниця розраховує вирішити свої маркетингові за-
дачі [2]. А.Ф. Іонова відзначила, що маркетингова 
стратегія «…розробляється на основі дослідження та 
прогнозування кон’юнктури товарного ринку, ви-
вчення товарів, покупців, конкурентів та представ-
ляє собою раціональну логічну побудову, керуючись 
якою організація розраховує вирішити свої марке-
тингові задачі [3, с. 271]. 

У більш вузькому розумінні «маркетингова стра-
тегія» відповідає на питання? з використанням яких 
стратегій або «Як?» можливе досягнення поставле-
них цілей. Так, Т.І. Лук’янець зазначає, що стра-
тегія маркетингу складається зі спеціальних страте-
гій щодо цільових сегментів, комплексу маркетингу, 
рівня маркетингових витрат [4]. Г. Ассель вказує, 
що це – основний метод компанії впливати на покуп-
ців і спонукати їх до купівлі [5].

В свою чергу, Г. Міцберг розглядає стратегію з 
таких 5 позицій [9, с. 30]:

1. Стратегія як план – свідомий стратегічний про-
цес, який підкреслює логічну та структурну послі-
довність подій; 

2. Стратегія як хитрість – представляє собою спе-
цифічну програму, тактику чи маневр для того, щоб 
випередити конкурентів;

3. Стратегія як модель – під нею можна розуміти 
певну послідовність в поведінці, їй можна знайти ра-
ціоналістичне пояснення;

4. Стратегія як позиція – відноситься до вибору 
позиціонування організації в межах відповідної га-
лузі господарства, в більш широкому стратегічному 
контексті позиціонування представляє собою рівно-
вагу між організацією та тим середовищем, де вона 
веде господарчу діяльність;

5. Стратегія як перспектива – тут мова йде про 
перспективу з позицій компанії чи корпоративне 
уявлення про навколишнє середовище, в такому ви-
гляді стратегія може виникати з певного набору не-
матеріальних цінностей компанії, підходів, корпора-
тивного духу та поглядів.

Узагальнюючи все вищезазначене нами, пропо-
нується визначати маркетингову стратегію розви-
тку промислового та цивільного будівництва в сіль-

ській місцевості як логічно побудований комплекс 
дій, процес, що базується на дослідженні сучасного 
стану розвитку будівництва, сільських територій та 
суб’єктів, які мешкають і ведуть виробничо-комер-
ційну діяльність на селі та дозволяє досягти марке-
тингові цілі – забезпечити формування позитивного 
іміджу села як місця з високим рівнем благоустрою 
територій, якісними умовами життя населення та 
придатного для ведення ефективної виробничо-ко-
мерційної діяльності шляхом здійснення збалансова-
ного та науково-обґрунтованого будівництва об’єктів 
промислового та цивільного призначення.

У результаті формування маркетингової страте-
гії розвитку промислового та цивільного будівництва 
в сільській місцевості будуть отримані відповіді на 
такі запитання:

- які будівельні послуги, об’єкти та матеріали 
користуються попитом, який ціновий діапазон (в 
структурному виразі) прийнятний для потенційних 
замовників проектів будівництва;

- хто є потенційним замовником будівельних по-
слуг та матеріалів – є можливість побудови «портрету 
покупця» в розрізі окремих видів споруд (житлового, 
виробничого, обслуговуючого та іншого призначен-
ня), їх якісних та кількісних характеристик, регіо-
нів, осіб, які є потенційними замовниками (фізичні, 
юридичні);

- які важелі є найбільш впливовими для прийнят-
тя рішення щодо будівництва будівель та споруд;

- які умови необхідно створити для активізації бу-
дівельної діяльності в сільській місцевості;

- які методи, через які канали і в яких обсягах 
справлятимуть вплив на потенційних забудовників 
та забезпечать прийняття позитивного рішення про 
будівництво;

- які будівельні послуги, щодо обслуговування бу-
дівель і споруд, користуються попитом в сільській 
місцевості і на які він може зростати, бути сформо-
ваний;

- який очікуваний результат від активізації бу-
дівельної діяльності для користувачів будівельної 
продукції і послуг, сільської місцевості, будівельних 
компаній.

Основна мета (призначення) маркетингової стра-
тегії полягає в узгодженні цілей щодо зведення 
будівель і споруд сільськими мешканцями, госпо-
дарюючими суб’єктами на селі з їх можливостя-
ми, техніко-технологічними можливостями галузі 
будівництва, а також інтересами інших сільських 
суб’єктів, регіону, галузей господарювання в ціло-
му. Маркетингова стратегія розвитку будівництва в 
сільській місцевості є складовою загальнодержавної 
стратегії розвитку, а тому повинна бути узгоджена з 
нею щодо напрямків та тенденцій. Тому при розробці 
маркетингової стратегії розвитку будівництва необ-
хідно враховувати наступні чинники:

– загальні напрямки, пріоритети розвитку держа-
ви, регіонів тощо;

– законодавчо-нормативне забезпечення розвитку 
будівництва, сільських територій – будівельні стан-
дарти, норми; програми підтримки розвитку регіо-
нів, розвитку села та інше;

– соціально-економічний стан розвитку держави, 
територій, регіонів, сільських поселень;

– демографічний стан сільських територій, щіль-
ність населення, міграційні процеси, рівень наро-
джуваності та смертності;

– природні, культурні особливості сільських те-
риторій;

– рівень розвитку галузі будівництва та техніко-
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технологічний рівень фірм, що працюють в даній га-
лузі;

– стан та динаміка попиту на об’єкти будівництва 
в розрізі їх видів;

– фінансові та інші можливості сільських жите-
лів та господарюючих суб’єктів щодо самостійного 
ведення будівельної діяльності, залучення спеціалі-
зованих організацій.

Процес розробки та реалізації маркетингової 
стратегії розвитку промислового та цивільного будів-
ництва в сільській місцевості передбачає реалізацію 
наступних етапів – рисунок 1.

Перший етап формування маркетингової стра-
тегії розвитку будівництва на селі передбачає фор-
мування його головної мети і системи цілей. Такою 
метою нами бачиться забезпечення збалансованого 
розвитку промислового та цивільного будівництва 
на сільських територіях для створення якісних 
умов життя сільських мешканців у відповіднос-
ті до світових соціальних стандартів та умов для 
ефективного ведення виробничо-комерційної ді-
яльності господарюючих суб’єктів, направленої на 
виробництво конкурентоспроможної продукції та 
формування позитивного іміджу сільської місце-
вості та країни в цілому. 

Другий етап включає в себе заходи щодо аналізу 
стану розвитку будівництва в сільській місцевості, 
попиту на споруди і будівлі а також зовнішнього і 
внутрішнього середовища. В процесі такого аналізу 
будуть отримані дані про рівень забезпеченості ви-
значених сільських територій будівлями житлового, 
соціально-культурного, виробничого, обслуговуючо-
го та інженерно-технічного аналізу. Кожне сільське 
поселення вирізняється своїми особливостями та по-
требує проведення першочергових заходів щодо бу-
дівництва споруд певного типу, а ґрунтовний аналіз 
допоможе визначити, які споруди і в яких сільських 
населених пунктах необхідно зводити в першу чергу. 
Також маркетингові дослідження дозволять визна-
чити попит та його динаміку на будівельні послуги, 
матеріали. 

Аналіз стану розвитку промислового та цивільного 
будівництва в сільській місцевості, існуючих потреб в 

спорудах та будівлях, впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища

Розробка базової та функціональних маркетингових стратегій 
розвитку будівництва в сільській місцевості

Визначення строків та послідовності реалізації окремих 
маркетингових стратегій та реалізації будівельних проектів

Управління процесом реалізації маркетингової стратегії 
розвитку будівництва

Визначення головної мети та системи цілей розвитку 
будівництва на селі

Рис. 1. Етапи процесу розробки і реалізації 
маркетингової стратегії розвитку промислового  
та цивільного будівництва в сільській місцевості

Дослідження зовнішнього середовища, а саме еко-
номічних, законодавчо-правових, політичних, демо-
графічних, культурних та інших факторів дозволить 
визначити які можливості та загрози впливають на 
розвиток промислового та цивільного будівництва як 

в цілому по країні, так і в конкретному сільському 
населеному пункті. Не менш важливе значення має 
дослідження стану розвитку галузі, а саме техноло-
гій, матеріально-технічного забезпечення, а також 
будівельних компаній, які здатні реалізувати буді-
вельні проекти, надавати послуги з обслуговування 
споруд в сільській місцевості.

Під внутрішнім середовищем щодо розвитку бу-
дівництва нами розуміється фінансово-економічний 
стан, ресурсна база суб’єктів, які проживають або 
ведуть виробничо-комерційну діяльність в сільській 
місцевості. Тобто це сукупність сильних та слабких 
сторін суб’єктів, розміщених в сільському населено-
му пункті і які зацікавлені або потенційно можуть 
бути зацікавлені та замовляти будівельну продук-
цію, послуги і матеріали.

Відмітимо, що для забезпечення якості та ґрун-
товності такого аналізу необхідне застосування сучас-
них методів, зокрема SWOT-аналізу (аналіз сильних і 
слабих сторін, можливостей та загроз), SNW-аналізу 
(Strength (сильна сторона), Neutral (нейтрально сто-
рона), Weakness (слабка сторона), PEST – аналізу (по-
літичних (Policy), економічних (Economy), соціаль-
них (Society), технологічних (Technology) аспектів), 
метод складання профілю середовища, метод зважу-
вання факторів зовнішнього середовища та інші. 

Наступні етапи передбачають розробку загальної 
та функціональних маркетингових стратегій розви-
тку будівництва, враховуючи попередньо виявлені 
особливості сільської місцевості, суб’єктів, розміще-
них на сільських територіях, галузі будівництва. На-
ступними кроками є визначення строків реалізації 
стратегій та управління процесом реалізації марке-
тингової стратегії розвитку будівництва в сільській 
місцевості.

Основними складовими базової (загальної) стра-
тегії розвитку будівництва в сільській місцевості є 
наступні. 

Формування інформаційних баз даних, в яких 
накопичуватиметься інформація щодо: «пропозиції» 
будівельних послуг і матеріалів – компаній, які про-
понують на ринок будівельні матеріали, розробляють 
та реалізують будівельні проекти, їх цінову політи-
ку; «попиту» – які об’єкти необхідно будувати в сіль-
ській місцевості, їх масштаби, призначення, основні 
вимоги, орієнтовний бюджет та інше; динаміки та-
ких «попиту» та «пропозиції»; законодавчо-норма-
тивне забезпечення розвитку будівництва в сільській 
місцевості. Такі бази даних повинні діяти на засадах 
вільного доступу всіх зацікавлених осіб та постійно-
го оновлення. 

Ще однією складовою є налагодження комуніка-
цій між учасниками процесу розвитку будівництва 
в сільській місцевості. Виконання такого нами ба-
читься за рахунок створення місцевих об’єднань гро-
мадян, господарюючих сільських суб’єктів та інших 
організацій, в тому числі і представників органів 
влади, які зацікавлені в стабільному розвитку певної 
місцевості. До завдань таких об’єднань буде входити 
визначення пріоритетних напрямків будівництва для 
вирішення проблем сільської місцевості та встанов-
лення взаємозв’язку між сторонами, здатними та за-
цікавленими в їх вирішенні. 

Не менш важливе значення мають «представ-
ницькі заходи». До них відносяться інформаційна, 
соціальна реклама, інші, направлені на формування 
лояльного ставлення до сільської місцевості як місця 
проживання та працевлаштування. Реалізацію таких 
заходів, в першу чергу, необхідно покласти та міс-
цеві органи влади, так як саме вони обізнані в осо-
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бливостях і принадах певних територій, а також в 
першочергових завданнях щодо їх розвитку шляхом 
будівництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Маркетин-
гова стратегія дозволить здійснювати збалансований 
розвиток промислового та цивільного будівництва в 
сільській місцевості для створення високоякісних 
умов життя на селі і ведення ефективної господар-
ської діяльності, а також сприятиме підвищенню 
іміджу і рівню соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Основна мета (призначення) 
маркетингової стратегії полягає в узгодженні цілей 
щодо зведення будівель і споруд сільськими меш-
канцями, господарюючими суб’єктами на селі з їх 
можливостями, техніко-технологічними можливос-
тями галузі будівництва, а також інтересами інших 
сільських суб’єктів, регіону, галузей господарю-
вання в цілому. Маркетингова стратегія розвитку 
будівництва в сільській місцевості є складовою за-
гальнодержавної стратегії розвитку, а тому повинна 
бути узгоджена з нею щодо напрямків та тенденцій. 
Тому при розробці маркетингової стратегії розви-
тку будівництва необхідно враховувати визначені в 
роботі чинники. Основними складовими базової (за-
гальної) стратегії розвитку будівництва в сільській 
місцевості є формування інформаційної бази даних, 
налагодження комунікацій між учасниками проце-
су розвитку будівництва в сільській місцевості та 
«представницькі заходи», до яких відносяться ін-

формаційна, соціальна реклама, інші, направлені на 
формування лояльного ставлення до сільської місце-
вості як місця проживання та працевлаштування.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена актуальним питанням переходу до біоекономіки, яка забезпечує баланс між інтересами економіки, сус-
пільства та задачами збереження природного середовища у довгостроковій перспективі. Кластерний підхід, науково-технологічні 
платформи та соціальне партнерство оптимальним чином сприяють розвитку біоекономіки. Проаналізований досвід передових 
країн підтверджує наявність низки позитивних ефектів діяльності кластерних утворень. Запропоновано модель інноваційного те-
риторіального агробіотехнологічного кластеру. Представлено класифікацію позитивних економічних, соціальних та екологічних 
ефектів функціонування агробіокластеру.

Ключові слова: біоекономіка, біотехнології, інноваційний кластер, виробничий кластер, агробіотехнологічний кластер, со-
ціальне партнерство, синергія, стійкий розвиток.

Байдала В.В., Бутенко В.М. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИ-
НЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ

Статья посвящена актуальным вопросам перехода к биоэкономике, которая обеспечивает баланс между интересами 
экономики, общества и задачами сохранения окружающей природной среды в долгосрочной перспективе. Кластерный подход, 
научно-технологические платформы и социальное партнёрство оптимальным образом содействуют развитию биоэкономики. 
Проанализированный опыт передовых стран подтверждает наличие ряда позитивных эффектов деятельности кластерных об-
разований. Предложена модель инновационного территориального агробиотехнологического кластера. Представлена класси-
фикация положительных экономических, социальных и экологических эффектов функционирования агробиокластера. 

Ключевые слова: биоэкономика, биотехнологии, инновационный кластер, производственный кластер, агробиотехнологи-
ческий кластер, социальное партнерство, синергия, устойчивое развитие.

Baidala V.V., Butenko V.M. FOREIGN EXPERIENCE OF CLUSTERIZATION AND POSSIBILITY OF ITS APPLICABILITY IN 
UKRAINE FOR DEVELOPMENT OF THE BIOECONOMY

The article deal with current issues of the transition to the bioeconomy, which provides a balance between the interests of economy, 
society and the conservation of the environment in the long term. Cluster approach, scientific and technological platforms and social 
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Постановка проблеми. Економічні, соціальні та 
екологічні проблеми досягли критичної маси у світі 
та в Україні зокрема. Це зумовлює необхідність фор-
мування біоекономіки, перехід до якої в різних кра-
їнах відбувається специфічним чином, що залежить 
від особливостей природного, фізичного та людського 
потенціалів. Головна задача для української економі-
ки на довгострокову перспективу – перехід до моделі 
ресурсо- та енергоощадної економіки, що базується, 
головним чином, на поновлюваних джерелах, має за 
пріоритет цінність та якість людського життя, а та-
кож збереження навколишнього середовища. 

Не викликає заперечень доцільність переходу до 
біоекономіки, але постає питання, які моделі ви-
робництва і споживання та в цілому форми госпо-
дарювання є оптимальними для її функціонування. 
Вочевидь, прийнятними будуть моделі, котрі забез-
печують скорочення виробничих ланцюжків, загаль-
ну економію витрат, не створюють додаткового на-
вантаження на навколишнє середовище, поліпшують 
добробут людей тощо. Однією із таких моделей, як 
показує світовий досвід, є модель агробіотехнологіч-
ного кластеру.

Інноваційні енергоефективні агробіотехнологічні 
кластери, які використовують біотехнології, є вигід-
ними з економічної, соціальної та екологічної точок 
зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми кластеризації економіки розглядалися у пра-
цях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Зокрема, В.М. Геєць наголошував на особливій ак-
туальності питання розвитку кластерів в Україні [1]. 
М.Ф. Кропивко аналізував концептуальні підходи 
до кластерної організації агропромислового вироб-
ництва [2]. П.Т. Саблук у своїх роботах розглядав 
процес кластеризації як такий, що підвищує кон-
курентоспроможність та соціальну спрямованість 
аграрної економіки [3]. В.М. Грицик розглядав осо-
бливості формування кластерів з метою з максималь-
но можливого використання потенціалу регіонів [4]. 
Т.В. Олефіренко аналізувала необхідність вдоско-
налення управління розвитком аграрного сектору 
на основі кластерного підходу [5]. А.В. Ульянченко 
виклав концептуальні положення підвищення кон-
курентоспроможності АПК України на кластерній 
основі [6]. Варто також відмітити працю Р.Х. Ха-
санова, в якій запропоновано методику формування 
кластеру з використанням технологічної моделі, біз-
нес-моделі та моделі взаємодії детермінантів конку-
рентної переваги [7]. О.І. Шаманська досліджувала 
теоретичні основи розвитку інтеграційних процесів 
в агропромисловому комплексі, визначивши осно-
вні переваги та форми здійснення агропромислової 
інтеграції [8]. Водночас потребують подальшого до-
слідження питання створення та розвитку саме агро-
біотехнологічних інноваційних кластерів як способу 
організації взаємодії підприємств в умовах переходу 
до біоекономіки.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення та 
узагальнення проблем формування кластерів в зару-
біжних країнах, а також можливостей імплементації 
позитивних результатів такого досвіду на вітчизня-

них теренах, враховуючи сучасний тренд, спрямова-
ний на формування та розвиток біоекономіки.

Виклад основного матеріалу. Усвідомлення ви-
черпності запасів нафти, газу та інших природних 
ресурсів, поряд із необхідністю збереження довкіл-
ля зумовлюють формування нових підходів та ідей 
способів виробництва благ. Одним із таких підходів 
сьогодні є біоекономіка, яка втілює найбільш важли-
ві технологічні зміни та зменшує розкол між приро-
дою, суспільством та індивідом. 

Біоекономіка заснована на використанні понов-
люваних ресурсів і сучасної біотехнології, здатна 
вирішувати низку економічних, соціальних та еко-
логічних проблем, таких як забезпечення населен-
ня якісними продуктами харчування і сучасними за-
собами діагностики та лікування, створення нових 
видів палива і біоматеріалів, переорієнтація цілих 
галузей промисловості на використання недорогої 
органічної сировини і вторинних ресурсів, розвиток 
наукомістких виробництв (біоінформатики, нанотех-
нології), поліпшення стану довкілля, мінімізація на-
прямів глобального потепління тощо [9]. Традиційна 
ринкова економіка часто не бере до уваги екологічні 
фактори і, на думку С. Бобильова, є антиекологіч-
ною та антисоціальною [10]. Натомість біоекономіка 
може допомогти подолати кризу сучасної техноген-
но-споживацької цивілізації. 

Розвиток біоекономіки сьогодні економічно до-
цільний, на нашу думку, на основі такої форми 
господарювання як агробіотехнологічний кластер, 
оскільки саме кластерна організація допомагає подо-
лати логістичні та інші проблеми, пов’язані із масо-
вим виробництвом біопродукції.

Авторство у розробці та впровадженні кластерно-
го підходу розвитку регіонів належить консалтин-
говій компанії Monitor Group, засновниками якої є 
професори Гарвардської Школи Бізнесу Майкл Пор-
тер і Марк Фуллер. Суть кластерного підходу поля-
гає у погодженому розвитку групи юридично неза-
лежних компаній з одного регіону, які працюють у 
суміжних галузях [11].

За М. Портером, кластер (чи промислова група) – 
це група взаємозв’язаних компаній, що є сусідами, і 
пов’язаних з ними організацій, діючих в певній сфе-
рі і таких, що характеризуються спільністю діяль-
ності і взаємодоповнюючих один одного [11].

Центральним моментом формування кластера є 
не просто територіально-географічне зближення, те-
риторіальне об’єднання виробництв декількох різних 
галузей, між якими можливі синергізм і взаємно 
функціональні стосунки (за типом постачальник-спо-
живач, розробка суміжних рішень і ін.). Завдання 
полягає в тому, щоб довести ряд принципово нових 
лабораторних технологій, дія яких заснована на но-
вих принципах і ефектах, до практики.

В ЄС процеси кластеризації економіки активізува-
лись ще в 1968 р., коли був створений Європейський 
фонд регіонального розвитку, а конкретні національні 
програми підтримки кластерів стали основним пріо-
ритетним напрямом промислового розвитку країн Єв-
ропи. В 1975 році почалась діяльність Європейського 
фонду регіонального розвитку, а в 1988 році Євро-

partnership optimally contribute to the development of the bioeconomy. Analyzed the experience of advanced countries confirms the 
presence of a number of positive effects of the cluster formations activities. There is considered a model of the innovative territorial 
agribiotechnological cluster. The classification of the positive economic, social and environmental effects of the activities agribiocluster 
are demonstrated.

Keywords: bioeconomy, biotechnologies, innovative cluster, production cluster, agribiotechnological cluster, social partnership, 
synergy, sustainable development.
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парламентом була прийнята Хартія регіоналізму та 
створена Рада регіональних і місцевих співтовариств. 
Важливими кроками в цьому ж напрямі було вико-
нання 7 Рамкових Програм урядами європейських 
країн, дякуючи яким було здійснено багато перетво-
рень в розвитку кластерних структур, як на націо-
нальному, міжрегіональному та загальноєвропейсько-
му рівнях, досягнуто значного прогресу в підвищенні 
конкурентоспроможності регіонів Європи [12].

На сьогодні в ЄС налічується більше 2 тис. клас-
терів, в яких працює 38% усієї європейської робочої 
сили. Кластеризацією повністю охоплені промисло-
вість Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії. В промис-
лових кластерах Італії зайнято 43% робочої сили 
країни і виробляється більше 30% обсягів експортної 
продукції. Слід відмітити успішне функціонування 
промислових кластерів в Німеччині, в першу чергу, 
в хімії, машинобудуванні і біотехнологіях. Дякую-
чи саме кластерам в останні роки Німеччина ста-
ла міжнародно-визнаним науковим та економічним 
центром у сфері біотехнологій. У 2012 р. оборот біо-
технологічної галузі промисловості Німеччини був 

близько 3 млрд. євро, а у сфері наукових біотехноло-
гічних досліджень працювало 31 тис. науковців. Ви-
трати на наукові дослідження і розробки в цій галузі 
складали біля 1,0 млрд. євро. Усі ці роботи викону-
вались в рамках затверджених урядом цільових про-
грам Bio Regio (створення «біорегіонів»), Bio Profile 
(медичні біотехнології), Bio Chance PLUS (інновації в 
біотехнологіях), «KMU – innovative: Biotechnologie –  
Bio Chance» (для малого і середнього бізнесу), «GO –  
BIO» (по створенню нової продукції для світових 
ринків). В рамках цих програм інноваційні німецькі 
фірми у 2013 р. брали участь у більш, ніж 40 між-
народних виставках, в т.ч. по біотехнологіях. Слід 
відмітити, що у Німеччині, як і у багатьох інших 
країнах, кластерна політика почала формуватися на 
регіональному рівні раніше за національний рівень 
(як це і відбувається тепер в Україні). Такі німець-
кі землі, як Баден-Вюртемберг, Баварія, Північний 
Рейн – Вестфалія, започаткували програми по фор-
муванню кластерів ще у 80-ті роки. У свою чергу, 
федеральний уряд ініціював перші програми зі ство-
рення мереж лише у середині 90-их років [13].

Таблиця 1
Структура кластерних систем по регіонах України

Економічний регіон Пріоритетні напрями 
розвитку кластерів Реально діючі кластерні структури

Подільський:
- Вінницька обл.
- Тернопільська
- Хмельницька обл.

Машинобудування, підтримка існу-
ючих кластерів (швейного, буді-
вельного, харчового, туризму)

- Хмельницький будівельний кластер, Хмельницький 
швейний кластер,
- Кам’янець-Подільський туристичний кластер,
- кластер сільського туризму «Оберіг» (с. Гриців, 
Хмельницька обл.),
- інноваційно-інвестиційний кластер (м. Тернопіль),
- Вінницький переробно-харчовий кластер

Карпатський:
- Закарпатська обл.
- Львівська обл.
- Івано-Франківська
- Чернівецька обл.

Хімічний, харчовий, оздоровлення 
і туризму, деревообробки, народних 
промислів, швейний, будівельний, 
автобудування

- кластер виробництва сувенірів «Сузір’я»,
- транспортно-логістичний кластер Закарпаття,
- туристський кластер «Сім чудес України»,
- Львівський кластер ІТ та бізнес-послуг,
- кластер біотехнологій

Причорноморський: 
- Миколаївська обл.
- Одеська обл.
- Херсонська обл.

Високих технологій, суднобудів-
ний, мікроелектроніки, агропро-
мисловий, рибний, логістики, оздо-
ровлення і туризму

- транспортно-логістичний кластер «Південні ворота 
України» (м. Херсон),
- кластер «Транзитний потенціал України» (м. Одеса),
- 3 кластера в Придунав’ї
- 5 кластерів в Миколаївській обл.

Поліський:
- Волинська обл.
- Житомирська обл.
- Рівненська обл.
- Чернігівська обл.

Агропромисловий, продовольчий, 
екологічний туризм, деревообробки 
та обробки граніту

- Кластер деревообробки (Рокитнівський р-н Рівненської 
обл.),
- лісові кластери,
- туристсько-рекреаційні кластери

Донецький:
- Донецька обл.
- Луганська обл.

Машинобудівний, хімічний, гірни-
чошахтний, металургійний, харчо-
вий, переробної промисловості

Національний інноваційний кластер «Нові технології 
природокористування»:
- транскордонний нанокластер

Придніпровський:
- Дніпропетровська
- Запорізька обл.
- Кіровоградська обл.

High-Tech (аеро-, елек-
троніка, біотехнології), 
машинобудівний,металургійний, 
хімічний, харчової та переробної 
промисловості

Національний інноваційний кластер «Нові машини» та 
будівельний кластер (м. Дніпропетровськ),
інноваційний технологічний кластер «АгроБУМ» та 
медовий кластер «Бджола не знає кордонів»  
(м. Мелітополь), харчовий кластер «Купуй Запорізьке. 
Обирай своє» (м. Запоріжжя)

Східний:
- Полтавська обл.
- Сумська обл.
- Харківська обл.

Високі технології, хімічний, ма-
шинобудівний, металургійний, 
металообробки, електроенергетики, 
харчової,паливної промисловості 
агропромисловий, туризму та оздо-
ровчого туризму

Регіональний кластер екологічно чистої агропродукції 
(Полтавська обл.), Сумський кластер екологічно чистої 
АПК продукції, Сумський будівельний кластер,
- Харківський технопарк «Технополіс» – кластер 
альтернативної енергетики та науково-освітній 
кластер. Також – авіаційний, космічної сфери, 
енергомашинобудівний, фармацевтичний, нано-
біотехнологій, охорони здоров’я, бронетехніки, с/г 
машинобудування

Центральний:
- Київська обл.
- Черкаська обл.

High-Tech (нові матеріали), буді-
вельний, машинобудування, продо-
вольчий, туризму

Національний інноваційний кластер «Енергетика 
сталого розвитку» (м. Київ, Політехника), Національний 
інноваційний кластер «Технології інноваційного 
суспільства» (м. Київ, Політехника),
Національний інноваційний кластер «Інноваційна 
культура суспільства» (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка),
Національний інноваційний кластер «Нові продукти 
харчування» (Київська обл.)

Джерело: [14]
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Приклад світу в цьому подали США, де з 2010 р. 

в межах бюджету щорічно виділяється до 100 млрд. 
дол. на підтримку розвитку регіональних інновацій-
них кластерів і бізнес-інкубаторів, оскільки їх вва-
жають критичною компонентою існуючої та майбут-
ньої національної економічної конкурентоздатності. 
У 2013 р. в США, в рамках кластерів працювало 
більше половини усіх підприємств. Біля 400 класте-
рів США в минулому році забезпечили більше 60% 
ВВП країни. Також кластери забезпечують більше 
32% зайнятості (не включаючи бюджетний сектор); в 
кластерах на 44% вищий рівень продуктивності пра-
ці, ніж в цілому по країні, та рівень заробітної плати 
вищий на 29 відсотків [13].

До числа найбільш кластеризованих відноситься 
японська економіка. Через спад в розвитку еконо-
міки регіонів Японії у 1970–80-х роках промисло-
ві кластери опинилися в центрі уваги уряду, котрий 
підтримав тренд, за якого кожний регіон намагався 
використовувати шляхи стимулювання зростання за 
рахунок власних ресурсів, формування венчурного 
бізнесу та нових галузей. Держава сприяла класте-
ризації через створення особливих економічних зон 
та полегшення оподаткування ефективних кластерів. 
І навіть в останні роки уряд Японії активізує ство-
рення регіональних кластерів у зв’язку з демогра-
фічним станом та намаганням повернути в країну 
японський капітал, розміщений в інших азійських 
країнах. Яскравий приклад подає автопромисловий 
кластер «Тойота», котрий є мережею із 122 прямих 
постачальників включає в себе 40 тис. субпідрядних 
малих та середніх підприємств, при цьому кластер 
виключає потенційну конкуренцію, а цінові стратегії 
при закупівлі компонентів сприяють оптимізації ви-
робництва [13].

Показовим також є досвід КНР. Сьогодні там 
сформовано 1300 індустріальних та інноваційних 
кластерів, не враховуючи кількох тисяч постачаль-
но-логістичних кластерів. У системі інноваційних 
кластерів зараз зайнято більше 560 тис. наукових 
та інженерних працівників (в тому числі – більше 
52 тис. магістрів, більше 9 тис. PhD), а також тре-
тина всіх випускників коледжів (1,33 млн із 4 млн). 
У цій же системі працює біля 250 бізнес- інкубаторів 
інноваційних та високих технологій, створено потуж-
ні дослідницькі центри (R&D) з обсягом інвестицій у 
8 разів більших за середньонаціональні. Інноваційні 
кластери дозволяють Китаю побудувати національну 
інноваційно-інвестиційну мережу та тим самим за-
класти сучасну основу інноваційно-інвестиційного 
інтерактивного постіндустріального суспільства та 
відповідної економіки [13].

Що стосується менш потужних країн – в Індії діє 
більше 2 тис. кластерів, з них 388 – промислових, 
1657 – таких, що об’єднують ремісничі підприєм-
ства. При цьому кластери забезпечують більше 60% 
експортної продукції країни, деякі крупні кластери 
виробляють до 90% окремих видів продукції, що ви-
робляється в країні (одяг, ювелірні та шкіряні ви-
роби) [13].

На жаль, Україна серйозно відстає у питаннях 
впровадження кластерів навіть від своїх найближ-
чих сусідів. 

У вітчизняній економіці ще не створено ціліс-
ної системи територіальний інноваційних кластерів. 
Відсутність венчурного кредитування, державної 
підтримки, досвіду роботи в нових умовах відляку-
ють підприємців від вкладання коштів у створення 
локальних, регіональних чи міжрегіональних клас-
терів.

Але не дивлячись на це, процес формування клас-
терів все ж триває. У табл.1 наведена інформація 
щодо існуючих українських кластерів. 

Згідно з дослідженнями Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки» Національної 
академії аграрних наук України, ефективність від 
впровадження кластерних утворень характеризуєть-
ся такими показниками (табл. 2).

Таблиця 2
Очікуваний економічний ефект від формування 

організаційно-управлінських структур 
забезпечення розвитку великотоварного 

агропромислового виробництва

Показник 2012-2015 рр. 2016-2020 рр.

Кількість кластерних 
об’єднань: х х

- агропродуктивних 270 330

- територіально-вироб-
ничих 150 340

- науково-виробничих 30 60

Кількість підприємств 
у 1 об’єднанні, од. 40 30

Середній прибуток 1 під-
приємства за рік, грн. 312 500 400 000

Приріст прибутковості 
1 підприємства за рік 
(10%), грн.

31 250 40 000

Приріст прибутковості 
всіх підприємств класте-
ра за рік, млн. грн.

1,25 1,2

Приріст прибутковості 
всіх підприємств класте-
ра за визначений період, 
млн. грн.

5,0 6,0

Джерело: [15]

Враховуючи наведені показники, можна зробити 
висновок про певну перспективність для економіки 
України кластерних об’єднань.

За даними досліджень М.А. Хвесика та А.С. Ли-
сецького, в економіці розвинутих країн світу, в тому 
числі і в аграрному секторі, найбільш доцільним є 
формування двох типів кластерів – інноваційного та 
виробничого [16].

Інноваційний кластер є найбільш прогресивною 
формою досягнення конкурентних переваг шляхом 
об’єднання наукових, науково-дослідних установ, 
закладів освіти, консалтингових компаній, інжині-
рингових фірм, бізнесових структур за підтримки 
інноваційного провайдингу, інших організацій та 
загальною централізованою координацією їх дій з до-
помогою внутрішньо-фірмової ієрархії та ринкового 
механізму ведення господарства [16].

Виробничий кластер об’єднує сільськогосподар-
ських виробників, переробку та зберігання продук-
ції, систему логістичних та маркетингових компаній, 
підприємства обслуговуючих галузей. Головними 
його перевагами є більш тісні та «дешеві» міжгоспо-
дарські зв’язки, наявні умови для застосування дії 
ефекту масштабу виробництва за рахунок загального 
використання виробничих сил, а також досягнення 
значних конкурентних переваг за рахунок створення 
замкненого циклу виробництва, зберігання та пере-
робки продукції [16].

У 70–80-ті роки минулого століття академік 
Ю.А. Овчинніков ввів поняття біокластера – нової 
форми об’єднання академічних і галузевих інститу-
тів, внз і виробництв, впровадив в життя це вдале 
рішення. В результаті в найкоротші терміни вда-
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лося закласти матеріально-
технічну базу біоіндустрії і 
налагодити масовий випуск 
генно-інженерних препаратів 
для медицини і ветеринарії в 
СРСР [17].

Спираючись на увесь цей 
досвід, можна зробити висно-
вок, що біокластерний підхід 
є доцільним для формування 
української біоекономіки. Біо-
кластери можуть стати цен-
трами розвитку регіонів.

Ми пропонуємо таку мо-
дель агробіокластера (рис. 1).

Кластероутворюючим еле-
ментом, на нашу думку, є одне 
або кілька біотехнологічних 
підприємств, котрі є конку-
рентоспроможними на ринку 
і виробляють якісну продук-
цію для потреб більшості під-
приємств кластера та інших 
суб’єктів ринку (наприклад, 
заводи по виробництву біопа-
лива, продуктів харчування, 
кормів, ліків, чистих хіміка-
тів, полімерів тощо).

Як справедливо зазначає Г.Є. Мазнєв, інннова-
ційний кластер здатний розвиватися тільки при по-
стійному створенні й впровадженні новацій та висо-
кій інновативній здібності учасників кластера. Такі 
умови в інноваційному кластері забезпечуються на-
явністю в його структурі розвиненої дослідницької 
сфери, яка може бути представлена університетами 
і науково-дослідними установами. Це дасть змогу ге-
нерувати нові ідеї з високою частотою та періодич-
ністю [18]. На рис. 1 ця дослідницька сфера показана 
як елемент «науково-дослідна установа». Наявність в 
складі агробіокластеру науково-дослідних установ та 
навчальних закладів поліпшує наукове забезпечен-
ня виробництва на основі створення стійкого зв’язку 
між сучасними розробками й виробництвом.

Сільськогосподарські підприємства, підприємства 
лісового господарства, рибного господарства та інші 
постачальники товарів та послуг складають виробни-
чу та соціальну інфраструктуру агробіотехнологічно-
го кластеру. Цей компонент забезпечує агробіотехно-
логічний кластер біосировиною, іншими ресурсами 
та послугами соціальної інфраструктури. За раху-
нок близького територіально-географічного розта-
шування дані підприємства одержують низку пере-
ваг, оскільки зменшуються витрати на зберігання та 
транспортування швидкопсувної сировини, яка зви-
чайно збирається в стислі терміни і часто має низь-
кий вміст енергії в одиниці об’єму.

Постачальником трудових ресурсів, споживачем 
кінцевої продукції та в кінцевому результаті реци-
пієнтом соціо-еколого-економічних благ, що їх виро-
бляє агробіокластер, є в нашій моделі домогосподар-
ства (рис. 1).

У цілому всі вищеперераховані елементи агробіо-
кластера складають відносно незалежну систему, ко-
тра за необхідності має можливість вступати в еко-
номічні відносини із зовнішніми постачальниками 
ресурсів і капіталу та споживачами благ.

У нашій моделі влада виступає регулятором, 
який забезпечує координацію та гармонізацію 
відносин між різними структурними елементами 
кластеру, здійснює інформаційну підтримку всіх 

ресурси 
блага 

послуги 
технології 
консультації 

паливо 
добрива 
інші блага 

біоресурси 
відходи 
тощо 

товари 
послуги 

трудові та 
інші ресурси 

ресурси 
капітал 

товари 
послуги   
інші блага 

товари 
послуги   
інші блага 

товари 
послуги   
інші блага 

послуги 
технології 
консультації 

трудові та 
інші ресурси 

Рис. 1. Модель інноваційного агробіотехнологічного кластеру
Джерело: власна розробка

учасників для формування більш ефективної стра-
тегії розвитку.

Деякі дослідники, наприклад, Р.В. Некрасов, 
стверджують, що взаємодія в кластері характери-
зується наявністю високого рівня конкуренції [19]. 
Напроти, ми вважаємо, що наявність конкурент-
них відносин всередині кластеру може привести до 
нівелювання синергетичного ефекту, який є однією 
з яскравих особливостей функціонування кластер-
них систем. На нашу думку, різні інтереси учас-
ників кластерних утворень, які теоретично можуть 
стати підґрунтям для загострення конкуренції, мо-
жуть бути узгоджені на основі принципів соціально-
го партнерства, коли кожен із них свідомо здійснює 
адекватний внесок заради успішного розвитку систе-
ми в цілому. 

Соціальне партнерство як взаємодія всіх, хто бере 
участь у реалізації суспільних, життєво важливих 
проектів, припускає спільні чи узгоджені цілі, які 
обов’язково враховують приватні інтереси кожної зі 
сторін. Однак дотримання балансу інтересів сторін для 
якомога повного і якісного задоволення суспільних ін-
тересів є головною метою соціального партнерства.

Соціальне партнерство між учасниками агробіо-
технологічного кластеру та владою дає такі переваги, 
як, наприклад чіткі, прозорі правила гри, гаранто-
ваний ринок збуту та гарантована ресурсна база, га-
рантована підтримка кластерного утворення з боку 
держави шляхом надання пільг у землевідведенні, 
користуванні надрами тощо, шляхом часткового фі-
нансування НДДКР; створення більш сприятливих 
умов для впровадження здобутків науково-техніч-
ного прогресу, пом’якшення соціально-економічних 
проблем, розвиток соціальної сфери, поліпшення 
здоров’я та покращення добробуту населення, підви-
щення ймовірності якісного задоволення потреб, ра-
ціональне використання ресурсів, зменшення тиску 
на довкілля, розвиток місцевих ринків капіталу, то-
варів та послуг тощо. 

Позитивні ефекти функціонування агробіотехно-
логічних кластерів, перш за все, забезпечуються за 
рахунок синергії і можуть бути класифіковані та роз-
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поділені, на нашу думку, на три групи: економічні, 
соціальні та екологічні ефекти (табл. 3).

Таблиця 3
Позитивні ефекти функціонування інноваційних 
територіальних агробіотехнологічних кластерів

Ефект Складові ефекту

Економічний • підвищення ефективності і обсягів 
сільськогосподарського виробництва за 
рахунок продуктів біовиробництва (пали-
во, добрива)
• скорочення процесу комерціалізації 
технологій, що веде до підвищення ефек-
тивності роботи всіх учасників кластера
• зниження собівартості продуктів біови-
робництва завдяки скороченню ланцюж-
ків товарообмінних операцій
• підвищення в цілому конкурентоспро-
можності сільгоспвиробників та інших 
підприємств як наслідок вище переліче-
ного
• збільшення інноваційної активності 
та інвестиційної привабливості біоеко-
номіки
• збільшення попиту на спеціалізовану 
наукоємну продукцію 
• вдосконалення діючих виробничих 
потужностей на основі запровадження 
нових біо-, нано-, інфотехнологій
• зменшення залежності від імпортних 
технологій завдяки розробці власних
• підвищення платоспроможності насе-
лення, що стимулює виробництво більш 
якісної продукції

Соціальний • формування кваліфікованих робочих 
місць з відповідним рівнем забезпечення
• закріплення в сільській місцевості мо-
лодих висококваліфікованих спеціалістів
• формування ефективної системи моти-
вації в усіх складових агробіокластеру
• сприяння розширеному відтворенню 
людського капіталу
• підвищення інтелектуально-культурно-
го розвитку населення
• зростання рівня ділової активності на 
території
• поліпшення умов життєдіяльності 
людини 
• зростання добробуту та якості життя 
населення
• динамічне формування середнього 
класу
• розвиток сільських територій
• ріст доходів і відрахувань до бюджетів 
всіх рівнів

Екологічний • зменшення навантаження на довкілля 
завдяки:
• збільшення частки біологічних очис-
них споруд у їх загальній кількості
• зростання частки відходів, що переро-
блюються з використанням біотехнологій 
• зменшення частки безповоротного спо-
живання в об’ємі використаної води
•  зменшення надходження забрудню-
ючих речовин в атмосферу, ґрунти та 
водойми
•  зменшення використання пестицидів 
та інших отрутохімікатів; зменшення 
частки деградованих земель
• озеленення населених пунктів 
• зменшення викидів СО2 в атмосферу
• площа ґрунтів, підданих біоремедіації 
(біостимуляції, біодоповненню, фітости-
муляції)

Джерело: власні дослідження

Не претендуючи на всеосяжність, можна ж все 
ж стверджувати, що зазначені в табл. 3 ефекти від 
функціонування територіальних інноваційних агро-
біотехнологічних кластерів свідчать про перспектив-

ність біоекономічного тренду в соціо-еколого-еконо-
мічному розвитку України.

Висновки. Економічне зростання є виправданим 
лише тоді, коли між інтересами економіки, суспіль-
ства та задачами збереження природного середовища 
забезпечується довгостроковий стійкий баланс. Забез-
печити такий баланс може перехід до біоекономіки. 

Ми приєднуємося до думки, що біоекономіка по-
винна розвиватися, спираючись на кластерний підхід, 
технологічні платформи та соціальне партнерство.

Шляхом вивчення та узагальнення зарубіжного 
та вітчизняного досвіду кластеризації економіки ми 
прийшли до висновку що з огляду на всю сукупність 
позитивних економічних, соціальних та екологічних 
ефектів створення та розвиток інноваційних агробі-
отехнологічних кластерів має сприятливий вплив на 
становлення біоекономіки в Україні. 

Враховуючи той факт, що кластери не рекомендо-
вано створювати «з нуля», перспективу подальших 
досліджень вбачаємо у визначенні існуючих терито-
ріальних угрупувань, що мають ознаки кластерів, та 
розробці механізму їх комплексної підтримки в на-
прямку формування біоекономіки в країні. 
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Постановка проблеми. Підвищення ефективності 
управління розвитком промисловості в національній 
соціально-економічній системі ставить перед еконо-
мічною наукою завдання пошуку найбільш оптималь-
них форм просторової організації економіки, а також 
розробки механізмів управління їх розвитком. Най-
важливішим інструментом підвищення конкуренто-
спроможності країн і регіонів у сучасному світі стала 
кластерна форма просторової організації економіки. 
Зарубіжний досвід функціонування кластерів пока-
зує, що кластерна модель економічного розвитку є 
найбільш ефективною з точки зору посилення конку-
рентоспроможності, підвищення кооперації та іннова-
ційної активності господарських суб’єктів національ-
ного господарства. Саме тому в даний час кластерний 
підхід є частиною економічної політики багатьох дер-
жав, що призводить до широкого поширення мереже-
вих структур кластерного типу у світовій економіці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження з проблеми кластеризації економіки і 
кластерної політики викладені в працях наступних 
авторів: М. Портера, M. Енрайта, Т. Андерссона,  
К. Кетелса, Г. Ліндквіста, О. Солвелла, Е. Фезера, 
С. Розенфельда та інших. У вітчизняній економіч-
ній науці проблеми створення, ефективного функ-
ціонування мережевих структур, а також питання, 

що пов’язані з управлінням їх розвитком на основі 
кластерної політики, розглядаються значно менше. 
Найбільш повно дані аспекти розглядаються такими 
вченими: А. Асаулом, В. Войнаренком, В. Гейцем,  
В. Захарченком, А. Єрмішиною, Р. Кузьменком,  
С. Соколенком, В. Третяком, Г. Хасаєвим тощо. 

Постановка завдання. Функціонування і розви-
ток національної економіки в сучасних умовах ви-
значається закономірностями світової глобалізації, 
що створюють вплив на формування нових світових 
господарських зв’язків, визначення окремого стату-
су та місця кожної держави, регіону та підприєм-
ства в структурі міжнародного розподілу праці. Саме 
тому процеси глобалізації, посилення міжнародної 
конкуренції, характерні для сучасної економіки, 
з’явилися об’єктивною передумовою зміни парадиг-
ми управління конкурентоспроможністю, яка поля-
гає у відмові від традиційної політики і перехід до 
нової, інноваційної, заснованої на мережевих струк-
турах кластерного типу. Але окремі питання щодо 
методології ідентифікації мережевих структур та за-
лучення держави для створення мережевих структур 
кластерного типу в національному господарстві є й 
досі відкритими та потребують уточнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний закордонний досвід свідчить про те, що мереже-
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вий кластерний підхід у всьому світі визнається як 
надійний спосіб підвищення конкурентоспроможнос-
ті регіональних та національних економік. В цілому, 
як оцінюють експерти, зараз кластеризацією охопле-
но вже понад 50 % існуючої економіки провідних 
країн світу. Стратегія формування мережевих струк-
тур – кластерів – в країнах Заходу стала частиною 
концепції «Третього шляху», що стало їх відповіддю 
на виклики глобалізації щодо формування світового 
вільного ринку. Ключовою формулою цієї концепції 
стало формування громадянського суспільства, здат-
ного поставити під контроль державу і бізнес. Так, 
за твердженням ОЕСD, понад 61% промислової про-
дукції США вироблялось в рамках 380 кластерів, що 
консолідували діяльність як великих, так і малих 
фірм, які забезпечували робочими місцями 57 % 
працездатного населення США [1].

На даний момент обов’язком кожної країни-члена 
ЄС є реалізація національної програми кластеризації 
економіки. Вже повністю охоплені кластеризацією 
господарський комплекс Данії, Фінляндії, Норвегії, 
Швеції, економіки яких вважаються найбільш кон-
курентоздатними в світі. Ефективність кластеризації 
економіки підтверджена великою кількістю прикла-
дів. Так, в економіці Швеції рівень продуктивності 
праці в кластерах вищий на 44%, а зарплата вища 
на 29%, ніж поза межами кластерів. В країнах Схід-
ної Європи також ідуть процеси кластеризації про-
мисловості. Найбільш пристосованою до кластериза-
ції економіки серед країн Східної Європи виявилась 
Угорщина. Зараз там функціонують 150 промисло-
вих кластерів, які об’єднують більш 2000 компаній. 
Промислові парки отримають деякі привілеї: інфра-
структуру, знижений податок. Кластери Угорщини в 
2009 році забезпечили 57% робочих місць, 40% ВВП 
і 18% експорту країни (за даними Міністерства наці-
онального розвитку і економіки Угорщини). Класте-
ризація промисловості в країнах Східної Європи під-
тримується спеціальною програмою ЄС, принципи 
якої – відкритість, прозорість, інноваційність.

Реалізація можливостей кластеризації національ-
ного господарства, передусім, передбачає виявлення 
мережевих структур кластерного типу (МСКТ), тобто 
їх ідентифікацію. Правильно ідентифіковані МСКТ 
можуть забезпечити очікувану ефективність від ре-
алізації кластерної форми організації економічно-
го простору країни та регіонів [2, с. 51]. З огляду 
на те, що мережева теорія, як і теорія економічних 
кластерів, досить молода, поки не існує єдиного уні-
версального підходу щодо ідентифікації МСКТ. У на-
уковій літературі зустрічається думка як про інди-
відуальність виокремлення кожного кластера, так і 
про можливості уніфікації існуючих підходів до їх 
ідентифікації [3, с. 1-5].

Перший підхід до ідентифікації кластерів був 
запропонований і багаторазово апробований осново-
положником сучасної кластерної концепції М. Пор-
тером. Основними ознаками наявності потенційних 
кластерів є наступні: концентрація потенційних 
учасників кластера на географічно обмеженій тери-
торії, наявність конкурентних переваг територій ба-
зування; наявність компаній-лідерів, які сприяють 
концентрації, залученню і підтримці обслуговуючих 
підприємств, наявність виробничо-технологічного 
взаємозв’язку і кооперації між учасниками. Істот-
ним недоліком даного підходу є те, що він базується 
лише на кількісному аналізі.

Не тільки на кількісному, а і на якісному аналізі 
базується другий підхід, за якого причина утворен-
ня кластеру пояснюється економією від агломерації 

у трактуванні А. Маршалла. У цьому підході застосо-
вується низка методів і показників, серед яких: ко-
ефіцієнти локалізації; коефіцієнт Джині (показник 
нерівності розподілу деякої величини, що приймає 
значення між 0 і 1, де 0 означає абсолютну рівність 
(величина приймає лише одне значення), а 1 позна-
чає повну нерівність). Чим ближче значення цього 
коефіцієнта до 1, тим більше ступінь нерівності в 
суспільстві, і навпаки, чим менше значення цього 
коефіцієнта, тим рівномірніше розподілені доходи в 
суспільстві. Типове значення індексу Джині в роз-
винених країнах коливається між 0,2 (у скандинав-
ських країнах) і 0,35 (у США); для країн, що розви-
ваються, він становить 0,4-0,5 [4, с. 378]; частка від 
національної зайнятості для всіх регіонів, коефіцієнт 
локалізації яких більше або дорівнює 1.

Методичні підходи до створення мережевих струк-
тур кластерного типу полягають, насамперед, у ви-
користанні методики PEST-аналізу, котра надає мож-
ливість виокремити найбільш впливові фактори: 
інституціональні, що включають нормативно-правову 
базу регулювання діяльності МСКТ з боку держави, 
загальну соціально-політичну ситуацію, структуру 
управління; економічні, до яких належать: попит (ін-
вестиційний, інноваційний, попит населення, частку 
експорту-імпорту тощо), розвиток малого та серед-
нього бізнесу; соціокультурні, що містять у собі по-
казники демографічного розвитку, стан та розвиток 
соціальної сфери, рівень життя населення, цінності 
покупців, на основі яких в стратегічній перспективі 
формується можливий попит на продукцію фірми; 
технологічні – через те, що існує загроза втрати своєї 
продукції з причини витіснення її більш інновацій-
но розвиненою. При цьому пропонується методика 
проведення аналізу конкурентних переваг малих під-
приємств – учасників мережевої структури на регіо-
нальному рівні з метою створення МСКТ. Зазначена 
методика включає наступні три етапи [5, с. 85].

На першому етапі проводиться кількісний аналіз 
конкурентної стійкості, який полягає у визначенні 
ринкової позиції пріоритетних галузей на регіональ-
ному рівні.

Другий етап характеризується якісним підходом 
до ідентифікації кластерів і включає аналіз наявності 
і складу ресурсної бази, необхідної для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств на регіональ-
ному рівні. Аналіз кількісних і якісних показників 
інтегрується у зведену оцінку супутніх і підтримую-
чих галузей (присутні/відсутні) [5, с. 86]. Отримані 
оцінки дозволяють сформувати три групи галузей:

- галузі з високим потенціалом існування клас-
тера, яким бракує інформаційної підтримки і міні-
мального керуючого впливу;

- галузі, у яких можливе створення кластерів при 
цілеспрямованих тривалих керуючих впливах;

- галузі, у яких створення кластерів вимагає зна-
чних витрат, не порівнянних з очікуваним ефектом.

Виконання наступного етапу доцільне для пер-
ших двох груп галузей [6]. Третім етапом проводить-
ся аналіз безпосередньо самої МСКТ. Метою даного 
етапу є визначення характеру керуючих впливів на 
конкурентоспроможність.

Даний аналіз може проводитися з точки зору ін-
ституціональної організації та стратегічного потен-
ціалу МСКТ, внутрішньої мотивації і підтримки 
кластерних ініціатив, порівняльної конкурентоспро-
можності учасників кластера.

Відповідно до кожної МСКТ визначається ступінь 
втручання держави і складається комплекс управлін-
ських рішень щодо підтримки існуючої структури, або 
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її реструктуризації [7, с. 171-178]. Безпосередньо самі 
технології (підтримки, реструктуризації, масштабуван-
ня тощо) розробляються відповідно до специфіки га-
лузевих МСКТ. Результатом впровадження управлін-
ських рішень є підвищення конкурентоспроможності 
обраних підприємств, а загалом і конкурентної стій-
кості мережевих структур кластерного типу (рис. 1).

Рис. 1. Схема сприяння розвитку мережевих 
структур кластерного типу на регіональному рівні

Поряд із застосуванням методу «витрати-випуск» 
для оцінки рівня взаємодії між учасниками МСКТ 
використовується метод структурних зрушень. Да-
ний метод дозволяє простежити зростання частки 
галузі в рівні зайнятості на регіональному рівні, від-
різняючи ефект економічного зростання від ефекту 
регіонального рівня, пов’язаного з локальною конку-
рентною перевагою. Присутність такої порівняльної 
переваги на регіональному рівні може свідчити про 
наявність мережевої структури. Зазначена методика 
ще не отримала широкого розповсюдження. 

На основі проведеного аналізу підходи до іденти-
фікації кластерів пропонується класифікувати за на-
прямком ідентифікації та за характером взаємодії у 
кластері. За напрямком ідентифікації кластерів бага-
то дослідників, у тому числі експерти Європейської 
комісії зі спостереження за розвитком малих і серед-
ніх підприємств, виділяють два підходи до оцінки 
можливості формування кластерів: «згори вниз» і 
«знизу догори».

Підхід «згори вниз» (кількісний аналіз) засно-
ваний на виявленні національними органами дер-
жавного регулювання вже сформованих мережевих 
структур кластерного типу за допомогою кількісних 
показників і методів «витрати-випуск». Відповідно до 
Посібника з кластерного розвитку кількісно для іден-
тифікації кластера може використовуватися коефіці-
єнт локалізації (або фактор концентрації зайнятості) 
компаній певного виробничого сектора або секторів. 
Наступним кроком у процесі визначення кластеру є 
групування ключових експортних промислових сек-
торів у попередні кластери. Цей крок є виміром сили 
взаємовідносин між галузями в кластері.

При підході «знизу догори» МСКТ ідентифіку-
ються на конкретній території, виходячи з присут-
ності на ній локальних галузей-лідерів. Тобто це 
виділення місцевими органами влади потенційних 
мережевих структур кластерного типу з метою під-
вищення конкурентоспроможності територій. Цей 
підхід носить якісний характер і доповнює кількіс-
ний аналіз з метою компенсації відсутності даних. 
Такий якісний аналіз використовуються для глиб-
шого розуміння залежності між гравцями для ви-
значення важливих якісних зв’язків та стратегічних 
гравців у різних мережах. Цей підхід здійснюється 
через особисті зустрічі та групові обговорення, наці-
лені на розкриття кластерів і розуміння їхньої осно-
вної кваліфікації, яка кількісно визначається через 

підхід «згори вниз». За кордоном для ідентифікації 
місцевих кластерів можуть успішно використовува-
тися початкові практичні заняття по кластерам, що 
збирають різних представників територіального спів-
товариства. В ході обговорення ідеї МСКТ з менедже-
рами підприємств, місцевих банків, журналістами, 
представниками інфраструктурних компаній та ін-
шими господарюючими суб’єктами можна визначити 
ступінь концентрації будь-якої діяльності в регіоні. 
Підхід «знизу догори» може використовуватися і для 
визначення ніші, видів діяльності в уже сформова-
них неформальних кластерах.

Підхід «знизу догори» більш прийнятний для 
оцінки МСКТ, що виникають на базі нової галузі. 
Тут у цілях розкриття кластерів і розуміння їх осно-
вної кваліфікації необхідно проводити особисті зу-
стрічі та групові обговорення. Аналіз кластера, що 
виникає, починається з визначення швидкозростаю-
чої галузі, яка тільки-но виникла. Галузі, що вини-
кають, визначаються калькуляцією рівня зростання 
в галузі протягом певного періоду часу. Це первинні 
кластерні галузі, які тільки з’являються і складають 
основу нової групи. Основні галузі та найближчі су-
міжні галузі складають попередню групу кластерів. 
Додаткові галузі потім будуть додаватися в залеж-
ності від їх відношення до основної групи.

МСКТ, незалежно від того, з’являються вони 
після аналізу «згори вниз» або «знизу догори», по-
винні вже мати дохід для місцевості від експорту; 
вже мати кілька компаній, пов’язаних між собою 
(великий галузевий завод ще не утворює кластер); 
вже бути основним підприємством у місцевій еконо-
міці, або мати реальну можливість істотно вплинути 
на неї; бути привабливими для засновників. Підхо-
ди «згори вниз» і «знизу догори» щодо ідентифікації 
кластерів уособлюють різні стратегії їх практичного 
виділення. Так, використання національної економі-
ки як еталону (в моделі «згори вниз») спирається на 
припущення, що регіональні та національні моделі 
виробничих технологій, продуктивності праці і спо-
живання ідентичні. А це не зовсім правильно, осо-
бливо в тих випадках, якщо регіон спеціалізується 
на особливому продуктовому ланцюжку. В резуль-
таті розвиток кластерів національного зразка та їх 
використання як еталону для ідентифікації високос-
пеціалізованих регіональних кластерів може не при-
вести до бажаних результатів. У той же час однією з 
переваг підходу «згори вниз» є те, що можуть бути 
визначені прогалини в ланцюжку постачальників на 
регіональному рівні, оскільки для визначення клас-
тера використовується національний еталон. Ці про-
галини можуть представляти приховані резерви для 
регіонального зростання. В Україні, на жаль, відсут-
ня необхідна організація статистичних даних для ви-
користання більшості методів ідентифікації МСКТ.

Наступною умовою визначення рівня концен-
трації фірм, з точки зору кваліфікації об’єднання в 
статусі МСКТ, є невіднесення до МСКТ окремих ве-
ликих об’єднань з великою кількістю зайнятих як 
в масштабі регіону, так і в масштабі галузі, які не 
впливають позитивно на «подібні» фірми – ні шля-
хом ділового співробітництва, ні шляхом розповсю-
дження серед них професійного досвіду або техні-
ко-виробничих інновацій. В Данії, загальновизнано, 
що до складу об’єднань, що претендують на статус 
МСКТ, повинні входити не менше 10 фірм.

Провівши ідентифікацію МСКТ, датські вчені 
оцінили конкурентні переваги цих утворень в кра-
їні, використовуючи поширену формулу виробничої 
функції Дугласа-Коба. На основі 142475 спостере-
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жень за діяльністю 32800 МСКТ в період 1990-2000 
років вони прийшли до висновку, що виробничі пе-
реваги кластеризованих фірм у порівнянні з підпри-
ємствами, що не входять в МСКТ, оцінюються у 8% 
[8, с. 206-228].

На нашу думку, для виявлення потенційних МСКТ 
доцільно застосовувати універсальні комплексні алго-
ритми ідентифікації [9, с. 180]. Ми пропонуємо на-
ступний алгоритм комплексної ідентифікації мереже-
вих структур кластерного типу (МСКТ) (рис. 2). 
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Емерджентна ідентифікація: 
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зайнятість

Факторна ідентифікація:
врахування факторів формування 

МСКТ

Рис. 2. Алгоритм комплексної ідентифікації 
мережевих структур кластерного типу (МСКТ)

Спочатку проводиться функціональна ідентифіка-
ція, яка передбачає дослідження властивостей МСКТ 
через кількісні показники. Потім здійснюється емер-
джентна ідентифікація, що має місце при розгляді 
взаємозв’язків і властивостей у МСКТ як у системах 
нової якості. Далі йдуть виробнича та факторна іден-
тифікації, які включають як кількісний, так і якіс-
ний аналіз. Серед основних якісних методів вияв-
лення МСКТ, що базуються на визначенні взаємодії 
всередині потенційної мережевої структури, можна 
виділити, наприклад, такі: метод експертної оцінки; 
метод опитування фокус-груп; метод Дельфі; звіти 
галузевих асоціацій тощо.

Основна проблема останніх трьох методів поля-
гає, по-перше, у відсутності перевірки достовірності 
даних. Крім того, зростання популярності кластерної 
теорії призводить до того, що учасники статистичних 
досліджень нерідко видають бажане за дійсне, тобто 
можуть ідентифікувати МСКТ там, де їх насправді 
немає.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи все вищевикладене, слід зауважити, що для 
подальшого розвитку МСКТ в Україні необхідно 
використовувати як кількісні, так і якісні методи 
ідентифікації. Можна погодитися з С. Соколенко та  

В. Войнаренко щодо того, що ідентифікувати МСКТ 
можна в різних напрямках: стадія розвитку, глиби-
на, ступінь відкритості, повнота використання пер-
винного ресурсу, надійність каналів перерозподілу 
ресурсів, наявність державної підтримки, характер 
зв’язків, галузева належність тощо, але достовірно 
ідентифікувати кластери як окремі структури, мож-
ливо лише після прийняття законодавчої бази для 
кластерної діяльності, після введення у законодав-
ство самих слів «мережева структура» і «кластер». 
Тільки після того як з’явиться офіційна статистика 
про кластери і мережеві структури, з’явиться мож-
ливість їхнього практичного аналізу і ідентифікації. 
Головною метою структурної політики, що тут про-
водить держава, є максимізація вигоди, яку учасни-
ки структури кластерного типу можуть отримати з 
можливостей, наданих технологіями мережевої взає-
модії. В цілому ж при ідентифікації МСКТ в Україні 
існують об’єктивні перешкоди, зокрема те, що про-
сторові межі цих структур не завжди співпадають з 
межами адміністративних утворень, в яких здійсню-
ється збір статистичних даних, а також те, що МСКТ 
динамічні за своєю природою, і відповідно, потрібен 
регулярний моніторинг аналізу їх діяльності та ха-
рактеру внутрішніх якісних взаємозв’язків.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ:  
РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ

У статті розглянуто аспекти розвитку реформування державного регулювання інфляції і формування перехідної економічної 
системи України. Досліджено, що основною метою такого регулювання полягає в тому, щоб стримати інфляцію в розумних межах 
і не допустити розгону її темпів до розмірів, загрозливих для соціально-економічного життя суспільства. За результатами дослі-
дження запропоновано актуальні пропозиції українській стороні – домогтися другого траншу за програмою stand-by, це важливо 
для поповнення золотовалютних резервів країни.

Ключові слова: державне регулювання, інфляція, адаптаційна політика, антиінфляційні заходи, кредитно-грошова політика, 
перехідна економіка, резерви. 
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В статье рассмотрены аспекты развития реформирования государственного регулирования инфляции и формирование пе-
реходной экономической системы Украины. Исследовано, что основной целью такого регулирования заключается в том, чтобы 
сдержать инфляцию в разумных пределах и не допустить разгона ее темпов до размеров, угрожающих социально-экономической 
жизни общества. По результатам исследования предложены актуальные предложения украинской стороне – добиться второго 
транша по программе stand-by, это важно для пополнения золотовалютных резервов страны. 
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Boyko V.S. ECONOMIC ASPECTS OF THE REFORM GOVERNMENT CONTROL INFLATION: REALITIES AND  
EXPECTATIONS

The article deals with aspects of the reform of state regulation of inflation and the formation of the transition of the economic system 
of Ukraine. Studied, the main purpose of this regulation is to contain inflation within reasonable limits and to prevent the dispersal of its 
rate to the size, threatening the socio-economic life. The study suggested current offers Ukrainian side – to get the second tranche of the 
program stand-by, it is important to replenish foreign reserves. 

Keywords: government regulation, inflation, adaptation policy, anti-inflationary measures, monetary policy, transition economy, 
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Постановка проблеми. Кожна країна повинна 
слідкувати за рівнем інфляції і регулювати її у разі 
підвищення. У світі є дві головні концепції антиін-
фляційних заходів, що спираються на кредитно-гро-
шову та фіскальну політику.

Перший метод реалізується шляхом змін у сис-
темі оподаткування (як правило підвищення подат-
ків) та введенням жорсткого державного контролю 
цін та зарплати. Другий метод – це індексація дохо-
дів, застосування механізму корегування процент-
них ставок відповідно до темпів інфляції та ін. До 
того ж, необхідною є повна адаптація усіх еконо-
мічних інституцій до функціонування в умовах ін-
фляції.

Адаптаційна політика має свої недоліки: кошти 
на компенсаційні надбавки населенню треба брати з 
державного бюджету, тобто врешті-решт через подат-
ки, або робити грошову емісію, що знову призведе до 
зростання інфляції [1, с. 204].

В Україні існують такі методи регулювання ін-
фляції як:

1. Антиінфляційного оподаткування;
2. Скорочення податків у світі «концепція про-

позиції»;
3. Регулювання цін в умовах інфляційної неста-

більності [1, с. 206].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На су-

часному етапі наукових досліджень в сфері рефор-
мування державного регулювання інфляції пред-
ставлені праці таких вчених, як В. Базилевич [1],  
К. Базилевич [1], Л. Баластрик [1], С. Нескоров [6], 
М. Макаренко [7].

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає в оцінці 
сучасного стану цін і інфляції. Для забезпечення соці-
ально-економічного життя суспільства необхідно ви-
рішити проблему інфляції на державному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. «Держ-
комстат фактично використовує ті ж принципи при 
підрахунку споживчої інфляції, як це робилося в Ра-
дянському Союзі. Це маніпуляція. На жаль, укра-
їнський комітет залишився за своєю суттю радян-
сько-комуністичним. Вони не показують споживчий 
кошик, по якому вираховують споживчу інфляцію. 
Плюс вона є сезонною. Вони можуть нею маніпулю-
вати, оскільки комітет змінює пропорції товарів та 
їх асортимент. «Тому, яку вкаже Азаров споживчу 
інфляцію, таку вони й ставлять», – запевнив Соскін 
[2]. Отже, на сьогоднішній час необхідні корінні змі-
ни до принципів при підрахунку споживчої інфляції.

За словами експерта, Державний комітет статис-
тики не може маніпулювати з так званої, оптової ін-
фляції там, де оптові виробники. «Там збільшилася 
інфляція за 10 місяців, навіть за їхніми даними, на 
16%. Тому оптову інфляцію не можна приховати, 
тому що це сукупне зростання цін у галузях промис-
ловості. І вона потім обов’язково перейде на спожив-
чу інфляцію», – підкреслив він. Таким чином, як 
зазначив Соскін, в Україні за 10 місяців цього року 
споживча інфляція склала мінімум 16%, а за даними 
Інституту трансформації суспільства вона збільшила-
ся до 20%. Експерт зазначив, що вдалося маніпу-
лювати з інфляцією завдяки падінню цін на сільгос-
ппродукцію, але це тимчасовий фактор. Адже ціни 
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будуть підніматися. «Зараз почнуть діяти так звані 
тренди на тривалі товари. Плюс повинна піднятися 
плата за комунальні послуги, громадський транспорт 
на межі подорожчання і повинні зрости ціни на осно-
вні товари легкої промисловості та товари тривалого 
користування», – додав він. Як повідомлялося, за да-
ними Мінекономрозвитку в січні-вересні 2011 року 
зростання споживчих цін склало 4,2%. За даними 
Держстатистики, інфляція в Україні в жовтні цього 
року вперше за рік склала нуль відсотків [3].

У жовтні, згідно з даними Державної служби ста-
тистики, споживчі ціни не змінилися, тобто інфля-
ція склала 0%. Зокрема, ціни на продукти харчу-
вання та безалкогольні напої у вересні знизилися на 
0,3%, на одяг і взуття – зросли на 0,5%, на житлово-
комунальні послуги – підвищилися на 0,3%, на по-
слуги, пов’язані з охороною здоров’я, – підвищилися 
на 0,1%, на освіту – не змінилися. У січні-жовтні 
інфляція склала 4,2%. У порівнянні з жовтнем 2010 
року в жовтні 2011 року споживчі ціни зросли на 
5,4%. Як повідомлялося, у вересні інфляція склала 
0,1%, в січні-вересні – 4,2%. У 2010 році інфляція 
склала 9,1%, в 2009 році – 12,3%. Кабінет Міністрів 
прогнозує, що в 2011 році зростання ВВП складе 
4,5%, а інфляція (грудень до грудня) – 8,9% [4]. 

Численні пояснення стрімкого зниження цін в 
українській економіці у 2011-2012 роках можна сис-
тематизувати так: 1) перебування економіки у спадній 
фазі циклу ділової активності, 2) проведення рестрик-
ційної монетарної політики, 3) підтримання стабіль-
ності грошової одиниці, 4) дія сприятливих шоків з 
боку сукупної пропозиції, включно зі стримуванням 
темпу зростання реальної заробітної плати. Збільшен-
ня зовнішньої заборгованості могло сприяти знижен-
ню інфляції як через акумуляцію валютних резервів 
і створення відповідних «заспокійливих» сигналів 
для валютного ринку, так і з допомогою сприятливих 
ефектів з боку сукупної пропозиції [2, с. 384].

На підставі регресійної моделі М. Макаренко і 
К. Жулінська виявили антиінфляційний вплив під-
вищення ставки за гривневими депозитами і скоро-
чення обсягів кредитування [7, с. 3-10]. Оскільки 
обидва чинники спостерігались у 2011-2012 рр., це 
може розглядатися поясненням зниження інфляції. 
Водночас автори наголошують на необхідності вико-
ристання чинників сукупної пропозиції-поліпшення 
інвестиційного клімату і формування конкурентного 
середовища-як більш дієвого способу надійного галь-
мування інфляції.

За повідомленням Державної служби статисти-
ки України індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у травні 2014 року порівняно з квітнем становив 
103,8% за період січень-травень 2014 року – 110,5%. 
За період з січня 1998 року по травень 2014 року 
включно становив 575,3% (з урахуванням тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя) [5].

При цьому, за даними Держстату, індекси спо-
живчих цін на товари та послуги мали такий вигляд 
(табл. 1, табл. 2):

У квітні 2014 р., як повідомляла ЛІГАБізнесін-
форм, гривня мала перспективу для зміцнення вже 
після отримання першого траншу від Міжнародного 
валютного фонду в розмірі $ 3 млрд. Про це заявляв 
голова НБУ Степан Кубів у прямому ефірі Першого 
Національного. 

Кубів зазначав, що уряд і Національний банк 
змушені приймати непопулярні заходи в умовах не-
простої ситуації та необхідності впровадження еко-
номічних реформ.

Таблиця 1
Індекси споживчих цін на товари та послуги*

 
Травень 2014 до

квітня 2014 грудня 2013 

Індекс споживчих цін 103,8 110,5

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 103,6 112,3

Продукти харчування 103,7 112,8

Хліб і хлібопродукти 104,3 109,9

Хліб 104,5 107,1

Макаронні вироби 104,0 107,6

М’ясо та м’ясопродукти 103,5 106,6

Риба та продукти з риби 106,5 118,5

Молоко, сир та яйця 98,5 99,0

Молоко 97,9 101,1

Сир і м’який сир (творог) 100,3 105,1

Яйця 93,3 78,8

Олія та жири 101,5 103,4

Масло 100,8 106,6

Олія соняшникова 103,0 103,4

Фрукти 110,4 156,1

Овочі 104,3 141,6

Цукор 107,3 133,1

Безалкогольні напої 103,2 107,4

Алкогольні напої, тютюнові 
вироби 101,4 105,3

Одяг і взуття 100,4 102,4

Житло, вода, електроенергія, 
газ та інші види палива 112,8 113,8

Плата за власне житло (квар-
тирна плата) 100,1 100,1

Утримання та ремонт житла 102,5 110,1

Водопостачання 100,0 100,0

Каналізація 100,0 100,0

Електроенергія 100,0 100,0

Природний газ 162,8 162,8

Гаряча вода, опалення 99,8 98,8

Предмети домашнього вжит-
ку, побутова техніка та поточ-
не утримання житла

102,8 109,0

Охорона здоров’я 103,1 112,8

Фармацевтична продукція, 
медичні товари та обладнання 104,7 119,9

Амбулаторні послуги 101,9 106,2

Транспорт 103,6 123,5

Паливо та мастила 104,5 143,6

Транспортні послуги 103,4 107,7

Залізничний пасажирський 
транспорт 99,3 106,1

Автодорожній пасажирський 
транспорт 104,2 107,5

Зв’язок 100,2 100,4

Відпочинок і культура 101,0 107,7

Освіта 100,0 100,7

Ресторани та готелі 101,2 103,9

Різні товари та послуги 102,5 103,9

*узагальнено за даними [5]

20.05.2014 р. Україна отримала перший транш 
європейської допомоги. Загалом вона становить по-
над півтора мільярда євро, і усі ці кошти Україна 
має шанси одержати до кінця цього року. 

Водночас не можна забувати про забувати про ві-
тчизняний досвід гіперінфляції в 1990-х роках, адже 
завжди існує небезпека виходу повзучої інфляції 



164 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 1. 2014

Не можна забувати про вітчизняний досвід гіпе-
рінфляції в 1990-х роках, адже завжди існує небез-
пека виходу повзучої інфляції з-під контролю. Ця 
небезпека є значною загрозою в країнах, що розвива-
ються, де відсутні відпрацьовані механізми регулю-
вання господарської діяльності, рівень виробництва 
низький і характеризується наявністю структурних 
диспропорцій. Збільшення зовнішньої заборгованос-
ті могло сприяти зниженню інфляції як через аку-
муляцію валютних резервів і створення відповідних 
«заспокійливих» сигналів для валютного ринку, так 
і з допомогою сприятливих ефектів з боку сукупної 
пропозиції [6, с. 52].

Ми анонсуємо, що новій владі необхідно розроби-
ти економічні реформи, зокрема необхідні для ефек-
тивної імплементації Угоди про Асоціацію.

Влада просто змушена провести повноцінні ре-
форми, а не імітувати їх, щоб прикрити реалізацію 
власних корумпованих інтересів [8, с. 2].

На нашу думку, для досягнення основної мети 
цих реформ – справедливого та заможного життя 
українців – потрібно зробити концептуальний вибір, 
якими мають бути пріоритети та підходи щодо еко-
номічних реформ.

Світовий досвід доводить, що єдиною системою, 
яка може забезпечити стале економічне зростання, 
є модель, яка базується на ефективному ринку капі-
талу [8, с. 5].

Відзначимо, що прямим наслідком відсутності 
ефективного ринку капіталу є проблема доступу до 
фінансів [8, с. 6].

У свою чергу, проблема доступу до фінансів є най-
більшою проблемою для українського бізнесу за ре-
зультатами авторитетних досліджень [8, с. 6].

Таким чином, ми можемо переконатись, що саме 
відсутність ефективного ринку капіталу є причиною 
найбільшої проблеми для розвитку українського біз-
несу та економіки загалом [8, с. 6].

Напрямки необхідних реформ:
1. Соціально-економічна безпека держави.
2. Соціально-економічна безпека особистості.
3. Вибір економічної системи. Ключовим елемен-

том нової системи має стати ефективний ринок ка-
піталу.

4. Зміна принципів. Вільна конкуренція та дові-
ра – це два базових принципи без яких неможливо 
побудувати ні ефективний ринок капіталу, ні ефек-
тивну економіку в Україні [8, с. 8].

Таблиця 2
Індекси споживчих цін за регіонами у травні 2014 

року* (до попереднього місяця; відсотків)

 ІСЦ

Україна (без врахування тимчасово 
окупованих територій) 103,8

Вінницька 104,0

Волинська 104,1

Дніпропетровська 103,8

Донецька 103,3

Житомирська 104,3

Закарпатська 104,2

Запорізька 103,7

Івано-Франківська 104,0

Київська 104,6

Кіровоградська 104,5

Луганська 103,7

Львівська 104,5

Миколаївська 103,6

Одеська 103,3

Полтавська 104,2

Рівненська 104,0

Сумська 104,5

Тернопільська 104,0

Харківська 104,4

Херсонська 104,5

Хмельницька 103,8

Черкаська 104,2

Чернівецька 103,9

Чернігівська 104,6

м. Київ 102,8

Довідково:

Тимчасово окуповані території (АР 
Крим і м. Севастополь) 103,8

Україна (з урахуванням тимчасово 
окупованих територій) 103,8

*дані по АР Крим і м. Севастополь оціночні
*узагальнено за даними [5]

Рис. 1. Динаміка міжнародних резервів 
у 2005-2014 роках узагальнено за даними [5]

з-під контролю. Ця небезпека є значною загрозою в 
країнах, що розвиваються, де відсутні відпрацьовані 
механізми регулювання господарської діяльності, рі-
вень виробництва низький і характеризується наяв-
ністю структурних диспропорцій [6, c. 52].

Україні заважає вийти з економічної кризи криза 
політична, і тому перспективи для зміцнення гривні 
не втішні. Уряд України не зможе прозоро і раціо-
нально використати кредит МВФ.

Основна мета української сторони-домогтися дру-
гого траншу за програмою stand-by. Це важливо для 
поповнення золотовалютних резервів країни. Також 
це стане стимулом і нагадування про те, що МВФ – 
це не просто гроші, а й реформи (рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. Після ана-
лізу аспектів соціально-економічного розвитку Укра-
їни очевидним постало питання регулювання інфля-
ції. Основна мета такого регулювання полягає в тому, 
щоб стримати інфляцію в розумних межах і не допус-
кати розгону її темпів до розмірів, загрозливих для 
соціально-економічного життя суспільства. Вагомим 
важелем в ефективності здійснення даного процесу 
виступає державне регулювання. Всі зміни, реформи 
необхідно розпочинати з галузевих, регіональних, со-
ціальних та, особливо, відтворювальних пропорцій в 
економіці України. Необхідні корінні зміни до прин-
ципів при підрахунку споживчої інфляції. 
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5. Правові умови. З точки зору необхідних еконо-

мічних реформ досить важливо, щоб у Конституції 
України було прямо визначено, що справедливість 
важливіша за закон, права людини важливіші за 
державу, а легітимність влади важливіша за її ле-
гальність [8, с. 8].

6. Роль держави в економіці. Держава має ви-
конувати лише одну роль в економіці-забезпечувати 
«ефективність» ринку [8, с. 10].

7. Визначення основних задач щодо забезпечення 
ефективності ринку (забезпечення прозорості; забез-
печення цілісності ринків; захист прав власності).

Отже, інфляція є важливим об’єктом державно-
го регулювання, оскільки може створювати для сус-
пільства певну небезпеку. Тому дане питання має 
безліч дискусійних питань та потребує подальшого 
дослідження [9, с. 61].
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Постановка проблеми. Аналіз типу ринкової 
структури зумовлює необхідність глибокого ви-
вчення як теоретичних, так й практичних питань, 
пов’язаних з ринковою (монопольною) владою, з ме-
тою захисту інтересів суспільства від свавілля мо-
нополій та створення умов для ефективного функ-
ціонування економіки. Це пояснюється тим, що 
ринкова (монопольна) влада провокує дії господарю-

ючих суб’єктів, які порушують баланс сил учасників 
ринку, і створює можливість різних зловживань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мою ринкової влади науковці почали активно займа-
тися, починаючи лише з середини ХХ ст. Систем-
не пояснення феномену влади в економічному житті 
знаходимо у працях таких зарубіжних дослідників, 
як Дж. Бейна [1], Дж. Гелбрейта [2], Е. Мейсона [3], 
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Е. Чемберліна [4], Дж. Робінсон [5] тощо. В Україні 
проблемам ринкової влади присвячені праці А. Гера-
сименко [6], А. Ігнатюк [7], В. Лагутіна [8], Ю. Уман-
ціва [9], Г. Филюк [10] та інших. Зростаючий інтерес 
до проблем ринкової влади свідчить одночасно про її 
важливість та недостатню розробленість.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає у визначенні понять «ринкова влада» та «кар-
тельні змови» з метою обґрунтування їх впливу на 
розвиток конкурентних відносин в економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема ринкової (монопольної) влади фірми займає 
одне з провідних місць у теорії організації ринків. 
Це обумовлено тим, що функціонування ринкових 
структур має певні обмеження – такі, як брак ін-
формації, ефект масштабу, наявність або відсутність 
субститутів, обмеженість пропозиції, зовнішні ефек-
ти та велика кількість інших факторів, які обмеж-
ують дію конкуренції. Усі ці фактори несуть у собі 
передумови для появи на галузевому ринку фірм, які 
володіють ринковою владою [10, с. 125].

Ринкова (монопольна) влада – це здатність 
суб’єкта економічних відносин або їх групи за раху-
нок власної економічної сили здійснювати контроль 
над факторами зовнішнього середовища з метою реа-
лізації власних економічних інтересів, які виявляють-
ся у прагненні до збільшення прибутковості, розшире-
ного відтворення, зниження господарських ризиків.

Відомо, що олігополія являє собою одну із най-
ефективніших ринкових структур. З одного боку, 
вона дозволяє сконцентрувати під контролем одного 
підприємства достатню для ефективного господарю-
вання кількість ресурсів, з другого – зберігає кон-
куренцію між олігополістами. Більше того, конку-
ренція в умовах олігополії переростає із звичайної 
цінової боротьби в ефективний інструмент стимулю-
вання економічного розвитку. Проте не слід забува-
ти, що олігопольні ринки апріорі є привабливими 
для реалізації змов та різного роду узгоджених дій, 
здатних негативно вплинути на конкуренцію [11].

Інституціональною формою змов є картель – уго-
да між фірмами на ринку олігополістичної конку-
ренції щодо планових обсягів реалізації продукції 
для кожного з них та/або встановлення єдиних рин-
кових цін [7, с. 216].

Найбільшим організованим картелем є Органі-
зація країн експортерів нафти (OPEC), створена у 
1960 р. Принцип роботи картелю ОРЕС передбачає 
встановлення ціни на сиру нафту з подальшим роз-
поділом квот на її видобування між своїми членами 
з тим, щоб утримувати ціну на встановленому рівні.

Змови на олігопольних ринках не обов’язково пе-
редбачають наявність публічних та інституціонально 
оформлених угод. На практиці, як правило, вони є ре-
зультатом таємних угод, оскільки мають протизакон-
ний характер. Однією з найскладніших проблем, що 
постають перед картелями, є досягнення домовленос-
ті щодо визначення ціни і розподілу обсягів попиту 
між членами картелю. Так, будь-яка ціна, що знахо-
диться між рівноважною ціною і ціною, що максимі-
зує спільний прибуток, забезпечує більший прибуток, 
ніж рівноважна ціна. Таким чином, постає питання: 
як саме фірми досягають згоди стосовно конкретного 
рівня змовницької ціни. Якби менеджери фірм могли 
зібратися разом і обговорити це питання, розв’язання 
проблеми неузгодженості, ймовірно, було б вирішено. 
Оскільки, такі угоди є протизаконними, то фірмам до-
водиться розв’язувати проблеми координації за від-
сутності безпосередньої комунікації.

На практиці існує декілька прийомів, які фірми 
використовують для вирішення проблеми координа-
ції [12, с. 167]. Одним з найпоширеніших є цінове 
лідерство. Основна ідея цінового лідерства полягає в 
тому, що лідер відкрито оголошує про свій намір змі-
нити в той чи інший бік ціну на власну продукцію, а 
інші фірми зазвичай запроваджують аналогічні змі-
ни у власних фірмах. Цінове лідерство шляхом від-
критого оголошення тарифних змін набуло значного 
поширення, наприклад, у сфері авіаперевезень.

Інша практика полягає у використанні для ціно-
утворення системи «базових пунктів». Ця система 
діє в тих галузях, де вартість перевезення порівняно 
висока, а споживачі перебувають на різних відста-
нях від виробників. Прикладом може бути система 
«Pittsburgh-plus», що діяла у металургійній галузі 
США до 1924 р., а потім її було скасовано на вимогу 
антимонопольних органів. Ціну для кожної металур-
гійної компанії визначали як ціну на пітсбургських 
металургійних заводах плюс вартість перевезення 
продукції з Пітсбурга до Дарема, незважаючи на те, 
де розташована компанія-виробник. Таким чином, 
система «базових пунктів» дозволяє визначити ціну 
за нескладною формулою, а фірмам, що бажали при-
єднатися до змови, достатньо було лише погодитися 
на єдину ціну.

Укладанню угод на ринку олігополії сприяє низка 
чинників. По-перше, це ринкова структура із висо-
кою концентрацією. Угоди укладати простіше на тих 
ринках, де мало конкуруючих фірм і вони схожі за 
умовами випуску та витратами, оскільки чим більше 
фірм, тим складніше прийти до узгодженого рішен-
ня й зберігати умови угоди. Асиметричність у витра-
тах і розмірах також може призводити до порушення 
угод та намірах фірм обійти угоди. По-друге, угоди є 
стабільнішими при конкуренції фірм на більш ніж 
одному ринках. По-третє, угодам сприяють інститу-
ціональні фактори, тобто норми і правила, які фор-
мують або фірми, або держава. Важливою складовою 
таких норм є принцип найбільшого сприяння спо-
живачу, який зобов’язує фірми не надавати знижки 
жодному клієнту, не пропонуючи такої самої знижки 
іншому споживачеві. З одного боку, такий принцип 
оберігає клієнтів, оскільки ціна для будь-якого з них 
не повинна бути вищою, ніж для інших, але, з друго-
го боку, – наслідком такої умови є зниження мотива-
ції для фірм вдаватися до цінової конкуренції.

Хоча зниження ціни може допомогти фірмі отри-
мати більшу частку на ринку, принцип найбільшого 
сприяння споживачеві передбачає компенсацію тим 
клієнтам, які сплатили вищу ціну. Як наслідок зни-
жується мотивація зменшувати ціни, і правило, яке, 
на перший погляд, виглядає як захист від високих 
цін, врешті-решт призводить до високих цін.

На практиці також існує проблема нестійкості угод 
яка може бути пов’язана з недосконалістю моніторин-
гу [12, с. 170]. Так, якщо фірма порушує таємну угоду 
й виробляє більше обумовленого обсягу, ціна починає 
знижуватися. Проте у разі зменшення ціни фірми не 
можуть бути впевненими, що його причиною є пору-
шення змови одним із учасників. Причинами можуть 
бути випадкові чинники, які змістили криву ринково-
го попиту. Оскільки моніторинг недосконалий, фірми 
мають потужний стимул до порушення таємних угод. 
Хоча таємна змова може існувати за таких умов, під-
тримувати її значно важче.

Для багатьох галузей промисловості характерна 
зміна попиту залежно від фази бізнесового циклу. 
Відповідно, коли змінюються умови попиту та ви-
трати, необхідно коригувати змовницькі ціни. Якщо 
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цього не зробити, стимули до порушення угод змови 
наростатимуть, аж доки фірма вирішить, що опти-
мальним для неї є вихід зі складу учасників змови. 
Дослідження показують, що змови найчастіше відбу-
ваються у періоди економічного спаду.

На практиці в діяльності картелів можуть ви-
никати й інші проблеми. Найбільш вагомою пере-
шкодою для успішного функціонування картелів є 
розбіжності щодо визначення політики картелю, зо-
крема, з приводу співвідношення коротко- та дов-
гострокової прибутковості в умовах можливого вхо-
дження в галузь. Великі фірми прагнуть мати нижчі 
ціни, оскільки розглядають галузь у більш довго-
строковій перспективі. Вони володіють більшими об-
сягами ресурсів, що використовуються в галузі, та 
бажають зберегти власну частку ринку. Недовіра, по-
грози, прагнення до кращих умов – досить поширене 
явище для картелів.

Наступною практичною проблемою є виявлення 
фактів порушення угод. Фірми, що прагнуть змен-
шити ціни з метою збільшення власної частки на 
ринку, найвірогідніше не будуть оголошувати цей 
факт. Офіційні ціни можуть не змінюватися, нато-
мість можуть існувати таємні знижки з ціни для пев-
них споживачів. Можливість випадкових коливань 
ринкового попиту означає, що фірми відчуватимуть 
зменшення попиту на їхній продукт, навіть якщо всі 
члени картелю поводять себе чесно, а це створює пев-
ну можливість непокараних порушень, принаймні у 
певних межах. Конкуренти звикнуть до коливання 
обсягу власного продажу, але надто велике змен-
шення може перевищити їхню оцінку нормального 
коливання й викликати підозри щодо існування по-
рушника, який зменшує ціну. Ця підозра посилить-
ся, якщо одна з фірм помітить непропорційне змен-
шення кількості її покупців. При існуванні великого 
притоку нових покупців на ринок стимули до пору-
шення угод стрімко зростають.

Розглянуті моделі свідчать про те, що по-перше, 
у фірм, як правило, є достатньо вагомі причини для 
змови; по-друге, фірми, які знаходяться в змові, ма-
ють вагомі причини для порушення угоди; по-третє, 
в певних межах можна викрити порушення й розро-
бити схему покарання, яка перешкоджатиме їх.

У більшості промислово розвинених країнах від-
криті та таємні змови заборонені антимонопольним 
законодавством. Так, у США основний федеральний 
антимонопольний закон – Закон Шермана (Sherman 
Act), прийнятий у 1890 р., – був політичною проти-
дією широкому розповсюдженню великих об’єднань 
компаній або трестів, які утворилися у 80-х роках 
ХІХ ст. Жорстка економічна депресія мала наслід-
ком таку практику ціноутворення, що була згубною 
для фірм у деяких галузях економічної діяльності. 
Для уникнення руйнівної конкуренції, що супро-
воджувала цей процес, у багатьох галузях промис-
ловості створювалися трести, зокрема нафтовий, 
м’ясопереробний, цукровий, свинцевий, вугільний, 
тютюновий та пороховий. З метою захисту від еко-
номічного тиску нових трестів, на підтримку цього 
закону піднялися організації фермерів, професійні 
спілки та малі підприємці.

Закон Шермана складається з двох основних 
статей. Ст. 1 забороняє контракти, монополістич-
ні об’єднання та змови, спрямовані на обмеження 
торгівлі. Покаранням для порушників може бути 
ув’язнення та/або штраф. Ст. 2 забороняє монопо-
лізацію, спроби монополізації «будь-якої частини 
виробництва або торгівлі між кількома штатами чи 
між іноземними державами». Покарання у цих ви-

падках аналогічні покаранням, наведеним у ст. 1. 
Класичною сферою застосування ст. 1 є угоди про 
фіксацію цін, тоді як сферою ст. 2 є домінування на 
ринку.

Через недосконалість Закону Шермана Конгрес 
США у 1914 р. ухвалив Акт Клейтона та Акт про 
федеральну торговельну комісію. Перший з них за-
боронив цінову дискримінацію, другий – передбачав 
створення комісії для реалізації Акту Клейтона.

Антимонопольне законодавство Європейського Со-
юзу складається з двох рівнів: основною є національ-
ні законодавства, а інший рівень – це конкурентне 
право ЄС. Національний рівень передбачає систему 
державного захисту та конкурентну політику кож-
ного національного ринку з урахуванням тенденцій 
розвитку конкуренції в різних країнах. Політика ЄС 
щодо конкуренції базується на статтях Договору про 
заснування Європейської Спільноти [13]. Так, ст. 81 
цього Договору заборонено, як несумісні з внутріш-
нім ринком угоди між суб’єктами господарювання, 
рішення об’єднань суб’єктів господарювання та узго-
джені практики, що можуть вплинути на торгівлю 
між державами-членами й метою чи наслідком яких 
є запобігання, обмеження чи спотворення конкурен-
ції на внутрішньому ринку, зокрема ті, що:

- прямо чи опосередковано встановлюють ціни 
на купівлю чи продаж, чи будь-які інші торговельні 
умови;

- обмежують чи контролюють виробництво, рин-
ки, технічний розвиток чи інвестиції;

- розподіляють ринки чи джерела постачання;
- застосовують неоднакові умови в еквівалентних 

правочинах з іншими торгівельними сторонами, ство-
рюючи цим невигідні для них умови конкуренції;

- обумовлюють укладання договорів прийняттям 
додаткових зобов’язань інших сторін, які, за сво-
єю суттю чи згідно з торгівельними звичаями, не 
пов’язані з предметом цих договорів.

Зазначимо, що ці положення мають доволі за-
гальний характер, тому правила їх застосування та 
процедурні питання регулює вторинне законодав-
ство, а саме регламенти та директиви Європейсько-
го Економічного Співтовариства; акти, рекомендації 
Європейської комісії [14].

В Україні антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 
господарювання є істотним порушенням законодав-
ства про захист економічної конкуренції. Зокрема, у 
ст. 6 Закону України «Про захист економічної кон-
куренції» [15] антиконкурентні узгоджені дії – це 
узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до 
обмеження конкуренції. При цьому антиконкурент-
ними узгодженими діями, зокрема визнаються узго-
джені дії, які стосуються:

- встановлення цін чи інших умов придбання або 
реалізації товарів;

- обмеження виробництва, ринків товарів, техні-
ко-технологічного розвитку, інвестицій або встанов-
лення контролю над ними;

- розподілу ринків чи джерел постачання за тери-
торіальним принципом, асортиментом товарів, обся-
гом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, 
покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

- спотворення результатів торгів, аукціонів, кон-
курсів, тендерів;

- усунення з ринку або обмеження доступу на ри-
нок (вихід з ринку) інших суб’єктів господарювання, 
покупців, продавців;

- застосування різних умов до рівнозначних угод 
з іншими суб’єктами господарювання, що ставить 
останніх у невигідне становище в конкуренції;
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- укладання угод за умови прийняття іншими 
суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань, 
які за своїм змістом або згідно з торговими та інши-
ми чесними звичаями в підприємницькій діяльності 
не стосується предмета цих угод;

- суттєвого обмеження конкурентоспроможнос-
ті інших суб’єктів господарювання на ринку без 
об’єктивно виправданих на те причин.

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за-
бороняється й тягне за собою відповідальність згідно 
із законом. Проте стаття 10 визначає, що узгодже-
ні дії можуть бути дозволені, якщо їхні учасники 
доведуть, що ці дії сприяють: вдосконаленню вироб-
ництва, придбанню або реалізації товару; техніко-
технологічному, економічному розвитку; розвитку 
малих або середніх підприємців; оптимізації експор-
ту або імпорту товарів; розробленню та застосуванню 
уніфікованих технічних умов або стандартів на това-
ри; раціоналізації виробництва.

Слід зазначити, що найбільшою проблемою в ре-
гулюванні узгоджених дій для антимонопольних 
органів будь-якої країни є «свідомий паралелізм». 
Припустимо, фірми діють на однакових засадах і 
встановлюють однакові ціни, але відсутні дані про 
об’єднання фірм або таємну змову. Чи можна на 
підставі такого паралелізму робити висновок про 
існування змови? Це питання є досить важливим, 
оскільки при олігополстичному ціноутворенні час-
то спостерігаються всі ознаки свідомого паралелізму 
[8, с. 76-77]. Якщо порівняти звичайну змову між 
олігополістами та «мовчазну змову»1, яка не перед-
бачає відкритої комунікації між фірмами, то за на-
слідками вони однакові, а за запобіжними заходами 
мають розрізнятися. Так, для ліквідації картелю до-
сить припинити домовленості між його учасниками, 
а для ліквідації «мовчазної змови», ймовірно, необ-
хідно буде структурно перебудувати всю галузь, що 
може призвести до втрати ефективності.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумову-
ючи необхідно зазначити, що в цілому законодавство 
майже всіх країн є досить жорстким щодо проявів 
змови між фірмами на олігополістичних ринках. 
Водночас існують певні винятки, що можуть бути 
пов’язані зі стабілізацією в галузі, раціоналізацією 
виробництва, техніко-технологічним та економічним 
розвитком. Особливістю регулювання картелів є те, 
що справи, які розглядаються відносно фіксування 
ціни або розподілу ринків у розвинених країнах, сто-

суються найчастіше транснаціональних компаній або 
національних, що свідчить про посилення глобаліза-
ційних тенденцій функціонування галузевих ринків.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ РИНКУ

Стаття присвячена аналізу стану світового ринку логістичних послуг, виявленню основних факторів та тенденцій розвитку 
логістичних послуг. Розглянуто основні фактори попиту на логістичні послуги на світовому ринку, представлено основні варіанти 
сегментації ринку логістичних послуг за світовою структурою. Визначено необхідність розглянути вплив світових тенденцій логіс-
тики на транспортну галузь та підприємства в Україні, приділивши окрему увагу логістиці пасажирських залізничних перевезень.

Ключові слова: логістика, світовий ринок, сегмент, транспортна логістика, логістичний ринок.

Глушенко Т.М. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ РЫНКЕ 
Статья посвящена анализу состояния мирового рынка логистических услуг, выявлению основных факторов и тенденций раз-

вития логистических услуг. Рассмотрены основные факторы спроса на логистические услуги на мировом рынке, представлены 
основные варианты сегментации рынка логистических услуг мировой структурой. Определена необходимость рассмотреть вли-
яние мировых тенденций логистики на транспортную отрасль и предприятия в Украине, уделить особое внимание логистике 
пассажирских железнодорожных перевозок. 

Ключевые слова: логистика, мировой рынок, сегмент, транспортная логистика, логистический рынок.

Glushenko T.M. ANALYSIS OF LOGISTICS SERVICES IN MODERN WORLD MARKET 
This article analyzes the state of the global logistics market to identify the main factors and trends of logistics services. The main 

factors of demand for logistics services in the global market, shows the main segmentation global logistics market structure. Identified 
the need to consider the impact of global trends on logistics and transport industry enterprises in Ukraine, focusing on the logistics of 
passenger rail services. 

Keywords: logistics, global market segment, transport logistics, the logistics market.

Постановка проблеми. У сучасному світі посилю-
ється глобалізація, конкуренція, ускладнюються ін-
формаційні, товарні та фінансові потоки, продовжує 
зростати роль логістики в економіці країн, окремих 
галузей та підприємств. Глобальною причиною розви-
тку саме логістики варто вважати те, що розширен-
ня міжнародної мережі мультимодальних перевезень 
супроводжується зміною пріоритетів обслуговування 
у напрямку зниження ризику збоїв у безперервності 
транспортування вантажів та пасажирів. 

Вищезазначені обставини ставлять перед провід-
ними країнами проблему забезпечення зростання 
сегменту логістики на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Саме аналіз тенденцій світового логістично-
го ринку є одним з перших кроків вирішення даної 
проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенден-
ції на логістичному ринку досліджуються в багатьох 
наукових доробках. Так, аналіз міжнародного досвіду 
організації логістичних систем проводить В.В. Він-
ніков у науковій праці [3]. Д. Уотерс досліджує ор-
ганізаційні аспекти розвитку 
сучасного логістичного ринку 
та підкреслює фактор інтегра-
ції підприємств в рамках логіс-
тичного ланцюжка. Проте на 
сьогоднішній день не визначе-
но чітких тенденцій розвитку 
світового логістичного ринку 
з урахуванням діяльності ком-
паній, що лідирують на міжна-
родному ринку логістики. 

Постановка завдання. На 
основі викладеного можна сфор-
мулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в визначені ди-
наміки розвитку логістичного 
ринку в світі та дослідження 
долі транспортної логістики у 
загальній структурі. 

Фактори попиту на логістичні послуги

на світовому ринку

Глобалізація світової 
економіки

Використання виробничої 
технології «точно в строк»

Розвиток електронної 
торгівлі

Розширення та 
ускладнення каналів 
розподілу товарів

Розширення мережі 
постачання

Можливість 
виготовлення продукції 
«на замовлення»

Значне скорочення 
обсягу матеріально-
виробничих запасів

Взаємодія «бізнес-
споживач» або 
операції на 

Взаємодія "бізнес-
бізнес" або операції на 
між компаніями

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часному світі логістика стала невід’ємною час-
тиною підприємницької стратегії, особливо для 
організацій або галузей, які орієнтуються на між-
народний ринок. Глобалізація економіки виклика-
ла запеклу конкуренцію серед підприємств за міс-
ця розташування й розміщення. Крім того, умови 
торгівлі припускають здійснення нових і швидких 
змін. Злиття підприємств і інтенсивний розвиток 
інформаційно-комунікаційних систем тільки під-
силюють ці процеси. У таких умовах саме на ло-
гістиці будується взаємодія між організаціями й 
підвищення їхньої економічної ефективності. Цим 
обумовлено підвищення ролі логістичних послуг на 
сучасному світовому ринку. Тому останнім часом 
темпи зростання обсягів послуг логістики, харак-
терні для розвинених країн, стали спостерігатися 
вже практично у всіх країнах, залучених у світо-
ву торгівлю товарами і послугами. Більш того ло-
гістика стала таким собі каталізатором протікання 
глобалізації. 

Рис. 1. Фактори росту попиту на логістичні послуги на світовому ринку
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Послуги логістики є специфічним товаром, про-
даються і купуються на міжнародних транспортних 
ринках, які розрізняються залежно від видів тран-
спорту, географічних районів перевезення та видів 
перевезених вантажів.

Логістика робить істотний вплив на розвиток 
ринкових відносин:

1) розвивається конкуренція продукції та сервісу;
2) знижуються витрати на рух товару, тобто на 

заготівлю, складування, розвантаження та відправку 
продукції;

3) раціонально використовуються ресурси;
4) ефективно функціонують галузі виробничої 

інфрастуктури.
Ринок логістичних послуг репрезентують кілька 

сегментів. За світовою структурою знаходимо такі 
варіанти сегментації: 

- перший – передбачає поділ на такі сегменти: 
транспортно-експедиційні послуги; комплексні логіс-
тичні рішення; управління ланцюгами поставок [1]; 

- другий – передбачає поділ на такі сегменти: з 
міжнародної та внутрішньої експрес-доставки; з 
комплексних перевезень приватного та службового 
майна; з міжнародних і внутрішніх перевезень ван-
тажів [2, с. 49–50]; 

- третій – передбачає поділ на такі сегменти: екс-
педиція, транспорт, логістика [6]. 

Для України характерна інша, відмінна структура 
галузі, а саме: транспортні послуги, складські послу-
ги, експедиційні, управління ланцюгами поставок [5]. 
Проте доцільно було б виділити такі сегменти: 

- транспортно-експедиційні послуги; 
- професійні складські послуги; 
- експрес-доставка; 
- комплексні логістичні рішення (контрактна ло-

гістика); 
- управління ланцюгами поставок.
У загальносвітовому експорті та імпорті всіх ви-

дів послуг частка транспортних послуг становить 
приблизно 24% (5,5 трлн. дол США). Звичайно, по-
стачальники транспортно-експедиційних послуг на 
світовий ринок програють за вартісними показника-
ми експортерам товарів, але тільки найбільшим. 

Найбільшим постачальником логістичних послуг 
є США. Їх експорт складає близько 80-90 млрд. дол 
США. Але вони й імпортують транспортно-експеди-
ційні послуги на рік на суму в 90-100 млрд. дол США. 
Проте поступово США втрачає лідируючі позиції в да-
ному сегменті ринку. Це пояснюється рядом економіч-
них факторів та активним розвитком логістики в про-
відних європейських країнах. Також до найбільших 
експортерів даних послуг у світі відносяться Німеч-
чина (25-26 млрд. дол США), Японія (40-45 млрд. дол 
США), а також Великобританія, Нідерланди, Гонконг 
(22-28 млрд. доларів США), Корея та ін [4].

Одноосібним лідером в імпорті логістичних послуг 
також є США. Слідом за США за обсягами імпорту 
транспортних послуг йдуть: Німеччина – 52 млрд. дол 
США (7,56% ринку); Японія – 42,3 млрд. дол США 
(6,24% ринку); Великобританія – 35,8 млрд. дол 
США (5,21% ринку); Франція – 29,5 млрд. дол США 
(5,01% ринку); Данія – 23,9 млрд. дол США (3,48% 
ринку); Індія – 31,1 млрд. дол США (3,47% ринку); 
Республіка Корея – 29,9 млрд. дол. США (3,41% 
ринку); Італія – 22,6 млрд. дол США (3,3% ринку); 
Нідерланди – 16,6 млрд. дол США (2,41% ринку) та 
ін. (дані наведені в середньорічному обсязі) [3].

Лідируючі позиції зазначених країн на світовому 
ринку покупки і продажу транспортних послуг, на 
думку провідних вітчизняних авторів, пояснюються 

активною участю даних країн у світовому товарооб-
міні, в міжнародному поділі праці.

Частка управлінської логістики й комплексних 
логістичних послуг збільшуються, і більшість під-
приємств надають перевагу всебічній оптимізації 
своєї діяльності. 

На сучасному етапі в світі спостерігається тенден-
ція виникнення логістичних компаній та центрів, 
які пропонують комплексні функціональні рішення. 
Вони полягають у наданні 3PL-послуг й активному 
розвитку четвертого та п’ятого рівнів логістичного 
аутсорсингу. Слід зазначити, що максимальний по-
пит спостерігається в Північній Америці та Європі. 
При цьому найбільше користувачів послугами 3PL 
операторів виявлено серед компаній, що працюють 
у сфері високих технологій (16%), промислового ви-
робництва (13%) і виробництва продовольчих товарів 
(13%). Найменше користуються послугами аутсор-
сингу компанії, що здійснюють діяльність в області 
фінансів і телекомунікацій. 

Особливо слід зазначити процеси злиття та по-
глинання організацій, які переважають на світово-
му ринку логістичних послуг за останні роки, і є 
важливою частиною стратегії компаній-провайдерів 
логістики. Аналіз даних процесів показує, що ре-
структуризація логістичних компаній пов’язана з 
необхідністю повною мірою інтегрувати організації, 
які були придбані в процесі злиття та поглинання.

Активний розвиток світового логістичного ринку 
поширюється і на Україну. Але варто відмітити, що 
закордонні дослідники логістики вже кілька десяти-
літь, окрім того, що виділяють логістику в окрему 
науку, також виділяють пасажирську логістику в 
окрему науку, в той час як у вітчизняній практи-
ці вона тільки отримує розповсюдження. При цьо-
му явно спостерігається розходження теоретичних 
підходів до вивчення пасажирської логістики, які 
приймаються в основному із закордонного досвіду, 
та практичному застосуванні логістичних підходів у 
вітчизняній практиці, виключно для вантажних пе-
ревезень. 

З точки зору світового досвіду та сучасних тен-
денцій розвитку глобального ринку логістичних по-
слуг Україна знаходиться на етапі формування та 
консолідації галузі, значно поступаючись західним 
країнам, як з якості, так і за комплексністю послуг, 
які надаються національними транспортно-логістич-
ними компаніями. На сьогодні Україна за рівнем 
розвитку логістики значно відстає від східноєвропей-
ських країн. 

Сфера логістики фінансує близько 15% надхо-
джень до бюджету від виробничої сфери, займаючи 
на ринку послуг близько 40% ринку. 

15% надходжень в бюджет від 
виробничої сфери

12,1% ВВП України Транспорт та логістика 38,5% ринку послуг

Рис. 2. Місце логістичної галузі  
в економіці України

У цілому ринок логістичних послуг в Україні 
слабо розвинений, слабо структурований і відсутня 
достовірна інформація про його структуру і доходи 
(рисунок 3). 

Зміни у внутрішньополітичній ситуації в Україні 
зробили істотний вплив на ведення бізнесу і ринок 
логістичних послуг. Можливість надання транспорт-
них послуг з постачання в Крим, на Захід Украї-
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ни і в Одесу істотно ускладнена у зв’язку із зміною 
кон’юнктури ринку і ускладненням умов діяльності; 
поставки на Схід схильні до високих ризиками без-
пеки, як для життя персоналу, так і для збереження 
транспорту і вантажів.

45% 

25% 

25% 
5% 

Внутрішні доставки 

Контрактна логістика 

Міжнародні перевезення 

Митно-брокерське обслуговування 

Рис. 3. Структура ринку логістики в Україні

В даний момент чітко видно наступні тенденції 
вітчизняного ринку: 1) всі перевезення зросли в ціні 
на 20-40% залежно від напрямку; 2) зниження ван-
тажопотоку в Західному напрямку і через Одеський 
порт, в ряді випадків – повне припинення поставок 
до Криму і на Схід країни; 3) дефіцит транспорту.

Сьогодні у світі склався єдиний логістичний комп-
лекс у формі кооперації діяльності невеликого числа 
потужних транспортних і транспортно-експедитор-
ських компаній і сотень тисяч середніх і дрібних 
експедиторських фірм і логістичних підприємств. 
За даними міжнародної Федерації експедиторських 
асоціацій в даний час у цій сфері в світі функціонує 
35000 великих і середніх експедиторських фірм з 
персоналом загальною чисельністю понад 8 млн. чо-
ловік. Логістичні фірми контролюють близько 60% 

перевезень магістральними видами транспорту і до 
75% міжнародних перевезень.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, основними факторами розвитку світової тран-
спортної системи є інноваційні та інформаційні 
технології, використання яких сприяє розробці і 
впровадженню нових видів транспорту, збільшення 
пропускної здатності транспортних шляхів, зростан-
ню швидкості пересування, підвищенню безпеки та 
збільшення вантажопідйомності.

Серед основних світових тенденцій розвитку ринку 
транспортно-логістичних послуг виділено наступні: 

1. Зростання обсягу транспортно-логістичного 
ринку. 

2. Розвиток логістичного аутсорсингу. 
3. Процеси поглинання-злиття й реструктуриза-

ції компаній на ринку логістики. 
4. Глобалізація логістики. 
Ґрунтуючись на даних тенденціях, можна зробити 

висновок, що надалі роль логістики в світі продовжу-
ватиме зростати, що приведе до активного розвитку 
глобальної логістичної системи. Тому в подальших 
наукових дослідженнях необхідно розглянути вплив 
світових тенденцій логістики на транспортну галузь 
та підприємства в Україні, приділивши окрему увагу 
логістиці пасажирських залізничних перевезень. 
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Исследованы особенности организации инновационного процесса в агропромышленном производстве. Дана оценка 
институциональным основам формализации этапов инновационного процесса. Установлены факторы, препятствующие активи-
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Постановка проблеми. В агропромисловому ви-
робництві інноваційні процеси мають власну специ-
фіку. Вони відрізняються різноманітністю регіональ-
них, галузевих, функціональних, технологічних, 
організаційних особливостей. В ньому поряд з про-
мисловими засобами активну участь приймають 
живі організми. Особливістю інноваційних процесів 
в аграрній сфері є те, що в них задіяна велика кіль-
кість учасників, які різною мірою беруть участь в 
різних стадіях інноваційного процесу і впливають 
на його кінцеву ефективність і результативність. 
У цьому процесі беруть участь сільськогосподарські 
наукові і учбові організації, органи управління ви-
робництвом, обслуговуючі і впроваджуючі форму-
вання, самі сільськогосподарські товаровиробники. 
Основними учасниками виступають наукові органі-
зації, органи управління АПВ на різних рівнях і без-
посередньо самі сільськогосподарські товаровиробни-
ки різних категорій і організаційно-правових форм. 
Перші створюють інновації в АПВ, у тому числі шля-
хом узагальнення, розвитку і адаптації передового 
зарубіжного і вітчизняного досвіду, зацікавлені в 
практичному застосуванні розроблених технологій. 
Органи управління АПВ діють на загальнодержав-
ному і регіональному рівнях і забезпечують (орга-
нізаційно, фінансово) процеси поширення і впрова-
дження інновацій. Товаровиробники зацікавлені в 
отриманні інформації про передовий досвід і іннова-
ційні технології. Від узгодженості і ефективності вза-
ємодії різних учасників інноваційного процесу бага-
то в чому залежить результативність і ефективність 
інноваційної діяльності в цілому. Організаційно-еко-
номічна сутність інноваційних процесів пов’язана з 
їх цілями і завданнями, які полягають в постійно-
му організаційно-економічному, технічному, техно-
логічному оновленні агропромислового виробництва, 
спрямованому на його вдосконалення з урахуванням 
досягнень науки, техніки і світового досвіду. Кінцева 

мета цих процесів – формування аграрної економіки 
інноваційного типу, при якій засвоєння досягнень 
науки і техніки йтиме у випереджаючому режимі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам теоретичного і практичного забезпечення органі-
зації інноваційних процесів в агропромисловому ви-
робництві та визначення їх ефективності присвятили 
наукові дослідження закордонні і вітчизняні вчені: 
Л. Водачек, А. Голубев, О. Дацій, В. Дементьєв [1; 
2; 3;], Л. Курило, М. Малік, П. Саблук, С. Тивончук, 
Л. Федулова, О. Шпикуляк, О. Шубравська [5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12]. 

Дослідження інноваційних процесів в агропро-
мисловому виробництві свідчить про майже повну 
відсутність відпрацьованих механізмів впроваджу-
вальної діяльності і інформаційного забезпечення, а 
також ефективної схеми взаємодії наукових установ 
з впроваджувальними структурами, органами управ-
ління і господарюючими суб’єктами. 

Наявний стан розробленості проблеми свідчить 
про необхідність дослідження і реалізації єдиного 
безперервного процесу інституціональної взаємодії 
між розробкою інновації і її впровадженням у вироб-
ництво. Без відповідної взаємодії між етапами про-
цесу інноваційна діяльність в агропромисловому ви-
робництві не може бути ефективною.

Постановка завдання. Метою даної статті є ана-
ліз особливостей організації інноваційного процесу 
в агропромисловому виробництві, оцінка інституці-
ональних засад формалізації етапів інноваційного 
процесу, виявлення чинників, що перешкоджають 
активізації інноваційної діяльності в агропромисло-
вому виробництві.

Виклад основного матеріалу. Якщо звернутись до 
першої стадії інноваційного процесу – створення ін-
новацій, то основним продуцентом агроновацій в су-
часних умовах залишається НААН. У системі НААН 
в кожній області з 1998-го створені центри науково-
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го забезпечення агропромислового виробництва, які 
мають об’єднувати діяльність наукових, освітніх, 
впроваджувальних установ регіону, тобто конкретно 
займатися питаннями інноваційного розвитку АПК. 
Але тільки в останні роки активізовано діяльність 
відповідних центрів, що мають стати головними опе-
раторами НААН на наукоємному ринку в аграрній 
сфері регіонів [13, с. 98]. З 2012 року в мережі акаде-
мії функціонують 7 зональних науково-інноваційних 
центрів: Кримський, Північно-степовий, Південно-
степовий, Лівобережно-лісостеповий, Правобережно-
лісостеповий, Поліський і Карпатський. Провідни-
ми у центрах визначено конкретні наукові установи 
НААН з високим науковим потенціалом. Саме вони 
мають здійснювати наукове забезпечення АПВ за те-
риторіальним принципом. У кожній з цих установ 
сформовані підрозділи з організації науково-іннова-
ційної діяльності. Але поки що практичних резуль-
татів від цієї роботи не отримано.

Координація розробок і реалізація регіональних 
галузевих та комплексних програм інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва має слугу-
вати широкомасштабному впровадженню перспек-
тивних для кожного регіону наукових розробок і 
забезпечувати функціонування та розвиток науково-
технологічної системи: «науково-методичні центри 
НААН – зональні науково-інноваційні центри – регі-
ональні центри наукового забезпечення АПВ – агро-
формування».

Необхідно констатувати, що серед пріоритетних 
напрямів отримали поширення фундаментальні до-
слідження (створення нових сортів, методів та тео-
рій) та розробки в сфері раціонального природоко-
ристування (нові види техніки, технологій, вироби 
та матеріали). Не набули поширення розробки в сфе-
рі інформаційних і комунікаційних технологій, нові 
технології профілактики та лікування найпоширені-
ших захворювань, нові речовини і матеріали, енерго-
ефективні технології і процеси. Разом з тим, не всі 
створені продукти і технології були впроваджені і 
стали інноваціями [14, с. 54].

Згідно звітних матеріалів НААН за 2012 р. на-
уково-дослідними установами НААН було створено 
276 сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, 
18 технологій виготовлення засобів захисту тварин, 
у 680 агроформуваннях упроваджено 948 наукових 
розробок. А ще проведено близько 3 тис. маркетин-
гових досліджень ринків наукоємної продукції [15,  

с. 165-166, 175]. Наукові установи центрів подали ор-
ганам державної реєстрації 531 заявку на отримання 
охоронних документів і 412 патентів уже отримано. 

Відносно другої стадії інноваційного процесу не-
обхідно визнати, що внаслідок слабкої взаємодії між 
етапами інноваційного процесу не знайшов свого на-
лежного поширення трансфер технологій в Україні, 
новації, у вигляді створених вченими нових сортів, 
гібридів не завжди швидко перетворюються у реаль-
ні об’єкти ринку. Так, у 2011 р. до наукових уста-
нов НААН надходження коштів від комерціалізації 
наукових продуктів та наукомісткої продукції за лі-
цензійними угодами становило 24,2% загальної суми 
надходжень, за реалізацію наукомісткої продукції 
було отримано 37,7% коштів спеціального фонду 
(табл.1). Агропромислове виробництво не отримав-
ши широкого застосування технологій втрачає мож-
ливості реалізації інноваційного розвитку і спира-
ється переважно на екстенсивні фактори. Достатньо 
гострою залишається проблема адаптації наукових 
здобутків до потреб сільгоспвиробників, мотивації до 
формування безпосередніх замовлень на впроваджен-
ня сортів, технологій чи інших наукових розробок та 
на створення брендів, посилення практичного та ко-
мерційного напрямку агроінноваційних розробок. Не 
дивлячись на оптимістичні дані звітності, необхідно 
зауважити, що динаміка створення нових сортів і по-
рід тварин є спадною [16].

Вищенаведене дозволяє стверджувати, що іннова-
ційний процес в АПВ України переважно «вклада-
ється» в лінійну чи лінійно-послідовну модель інно-
ваційного процесу, що були поширеними в світі, ще 
в середині минулого століття. Даній моделі бракує 
«відкритості» кожного етапу інноваційного процесу, 
за умов якого ідея має не тільки «вхід», але й «вер-
тикальну» взаємодію з ринком і виробництвом [17, 
с. 80-82].

Схематично інноваційний процес в АПВ можна 
зобразити наступним чином (рис. 1). Значною про-
блемою залишається просування завершених при-
кладних розробок через ринкове середовище в агро-
промислове виробництво. Це вимагає формування 
організаційно-правової форми комерціалізації інно-
ваційних продуктів. В таких умовах, реагуючи на 
неформальні запити виробників та дослідників по-
чинає спрацьовувати друга складова механізму спад-
ковості, що реалізує процес засвоєння змін до фор-
мальних норм.

Таблиця 1 
Результати діяльності наукових установ НААН у сфері комерціалізації 

наукових продуктів та наукомісткої продукції

Наукові установи 
відділень НААН

Надійшло 
всього 

коштів до 
спец. фонду 

установ, 
тис. грн.

у тому числі за:

ліцензійними
угодами

господарськими 
угодами

реалізацію 
наукової 
продукції

пайову участь 
у спільних 
проектах

тис.
грн. % тис.

грн. % тис.
грн. % тис.

грн. %

Відділення землеробства, 
меліорації та механізації 19775,5 1411,0 7,2 7758,6 39,2 10605,2 53,6 - -

Відділення рослинництва 67664,4 23883,0 35,3 22669,0 33,5 20400,3 30,1 712,1 1,1

Відділення ветеринарної 
медицини та зоотехнії 5225,4 441,1 8,4 4181,3 80,0 603,0 11,6 - -

Відділення аграрної 
економіки та продовольства 5890,0 338,7 5,8 5343,8 90,7 207,5 3,5 - -

Відділення наук. забезпечення 
трансферу технологій 16821,6 1837,8 10,9 3217,8 19,1 11730,3 69,8 35,7 0,2

Разом по НААН 115376,9 27912,2 24,2 43170,67 37,4 43546,4 37,7 747,8 0,6

Джерело: [13, с. 96]
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Так в науково-інноваційних центрах НААН опра-
цьовуються методичні підходи до застосування страте-
гічного маркетингу і менеджменту в інноваційній ді-
яльності, створюються відповідні відділи маркетингу, 
що орієнтовані на встановлення тісних взаємозв’язків 
із споживачами інноваційних продуктів, рекламними 
інституціями. Це свідчить про поступову трансформа-
цію лінійно-послідовної моделі інноваційного процесу 
в інтерактивну[13, с .97-97]. Останню можна предста-
вити наступним чином (рис. 2).

Висновки і пропозиції. З огляду на необхідність 
визначення напрямку змін формальних норм інсти-
туту агроінновацій маємо констатувати, що в су-
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часних умовах інноваційні дослідження, і взагалі 
інновації, насамперед, здійснюють великі підпри-
ємства, що мають в якості майже єдиного джере-
ла інновацій власні фінансові ресурси і вже засто-
совують альтернативні, екологобезпечні технології 
землеробства, займаються виробництвом органіч-
ної продукції, використовують відходи основного 
виробництва. Зрозуміло, що перспективні світові 
інновації і технології в подальшому і будуть адап-
туватися агровиробниками, а саме біотехнологічні 
та екологічні інновації, при цьому основними на-
прямами досліджень стане стале водо- та енергоза-
безпечення, землекористування й виробництво про-

довольства, а також ефективне використання 
виробничих ресурсів і відходів. Разом з тим 
сьогодні вітчизняні агровиробники, на відміну 
від світових, серед мотивів інноваційної діяль-
ності визначальним вбачають збільшення ви-
пуску та підвищення конкурентоспроможності 
і в багатьох випадках це досягається за рахунок 
зниження загального рівня сталості аграрного 
господарювання і посилення його структурних 
деформацій. Крім цього, цілями впровадження 
агроновацій визнаються оновлення застарілих 
ресурсів і процесів; вихід на нові ринки або 
збільшення частки ринку; зменшення затрат 
праці, матеріалів та енергії на одиницю.

Отже, діючі інституціональні норми спрямова-
ні на забезпечення і підтримку наявного іннова-
ційного процесу, його стадійності, змісту та очі-
куваних результатів. За відсутності впливу інших 
інституціональних механізмів такий стан речей 
міг би призвести до закріплення діючих рутин 
та забезпечив би інноваційному процесу сталість. 
Дійсно, певний час, доки співпадають умови, де 
діє інститут, регулюючі механізми держави та не-
формальні норми, він є ефективним, але є необхід-
ність враховувати чи протидіяти певним змінам 
у розвитку як самого інституту, так і економіки.

Так, досить часто вносяться зміни до існу-
ючих законодавчих актів, що регламентують 

інноваційну діяльність, дія базового за-
кону супроводжується значною кількіс-
тю доповнень, інструктивних матеріалів. 
Такі заходи порушують «роботу» механіз-
му наслідування, внаслідок чого інститут 
агроінновацій позбавляється стабільнос-
ті, а його ефективність знижується. По-
вільність інноваційних процесів в агро-
промисловому виробництві свідчить про 
неефективність інституціонального регу-
лювання та необхідність модернізації чи 
зміну формальних норм та коректуванні 
елементів інституту агроінновацій.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах особливо 
гостро ставиться питання розвитку українського села. 
Питання сутності і завдань визначення поняття і полі-
тики розвитку сільських територій є важливим, стра-
тегічним аспектом функціонування держави в цілому. 
Саме тому, щоб вирішити проблему розвитку «сіль-
ських територій», необхідно, в першу чергу, чітко ви-
значитись із змістом поняття «сільська територія».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідження теоретичних, методичних та прикладних 
аспектів, пов’язаних з особливостями визначення 
понятійно-категоріального апарату сільських тери-
торій, висвітлюються у наукових працях С.М. Га-
зуди, І.В. Гончаренко, В.М. Єрмоленка, О.В. Кова-
ленка, Л.В. Лисенка, А.В. Лісового, М.Й. Маліка, 
В.В. Мамонова, С.І Мельника, О.І. Павлова, І.П. Про-
копа, В.П. Славова, М.П. Талавирі, В.М. Трегобчу-
ка, П.Д. Шаповал, В.В. Щербатюка, В.Ю. Уркевича, 
К.І. Якуба, та інших. Проте й досі залишається бага-
то актуальних питань щодо об’єктивної оцінки визна-
чення сутності та змісту поняття «сільські території».

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
сучасних наукових підходів до формування дефініції 
«сільська територія», її сутності, складових та функцій.

Виклад основоного матеріалу. Останім часом по-
няття «сільські території» широко використовується 
в наукові літературі, проте у визначенні їх сутності 
та змісту поки що переважає вузькоспеціалізований 
підхід, тобто кожна наукова дисципліна щодо дефіні-
ції даного поняття виокремлює власні дослідження. 
Тому складається невідповідність між практикою за-
стосування цього поняття та ступенем його науково-
прикладної вивченості.

Так, з погляду економіки, соціології, економічної 
та соціальної географії, поняття «сільська територія» 
визначається як залюднена місцевість за територією 
великих міст з її природними умовами, ресурсним по-
тенціалом, сільським населенням і уречевленою пра-
цею та різними елементами матеріальної культури. 

На сучасному етапі розвитку продуктивних сил 
та загальноекономічних відносин сільську терито-
рію розглядають як складову соціально-економічної 
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територіальної системи, розвиток якої визначається 
головним чином ступенем зрілості внутрішньосис-
темних інтеграційних зв’язків, економічної та соці-
альної сфери і органів управління. 

Науковець В.В. Мамонова в процесі своїх накових 
досліджень дійшла висновку, що територія – це бага-
тофункціональна соціально-економічна система, що 
має просторове розташування та відносну відокрем-
леність від зовнішнього середовища, складається з 
елементів, зв’язків та відносин між ними, а також 
процесів що відбуваються між ними [10, с. 9].

Поняття «територія» зовсім не тотожне поняттю 
«місцевість». Як категорія термін «сільська терито-
рія» відбиває закономірні зв’язки й відношення, які 
існують у реальній дійсності сільської місцевості. 
Тобто за змістом сільська територія є більш широ-
ким поняттям, ніж сільська місцевість.

В українській мові поняття «сільська територія» 
стосується земельного простору, на якому розміщу-
ється сільський населений пункт, проживає сільське 
населення, виробляється селянами сільськогоспо-
дарська продукція. За даним визначенням можемо 
зазначити, що основними складовими елементами 
сільських територій є земельний простір, село (сели-
ще), сільське населення (селяни), інфраструктура та 
сільськогосподарське виробництво [1].

Видатний економіст С.І. Мельник вважає, що 
сільська територія – це історично сформований еле-
мент поселенської мережі, що поєднує організацій-
ну й функціональну сукупність селищ, хуторів, од-
носімейних та інших утворень, які знаходяться під 
юрисдикцією сільських рад [11, с. 342].

За визначенням О.І. Павлова сільські території – 
це не лише просторовий базис виробництва, а й при-
родне середовище та місце життєдіяльності людей. 
Саме тому від людини, її культурно-освітнього рівня, 
професійної підготовки, вмотивованості, бажання та 
вміння працювати і господарювати залежить ефек-
тивність використання території [12, с. 116].

І.В. Гончаренко визначає сільські території як 
цілісну систему зі своїми структурою, функціями, 
зв’язками із зовнішнім середовищем, історією, куль-
турою, умовами життя населення, яка характеризу-
ється великою кількістю взаємопов’язаних підсистем 
різних типів з локальними цілями, багатоконтурніс-
тю управління [2, с. 204].

І.П. Прокоп зазначає, що термін «сільські те-
риторії» використовують для позначення сільської 
місцевості конкретних частин країни, а саме при-
родно-економічних, адміністративно-територіальних 
утворень. Важливим аспектом існування сільських 
територій є те, що вони є ресурсною базою для сіль-
ського господарства, існують у тісному зв’язку, але 
кожний своїм шляхом [13, с. 50].

За твердженням науковця К.І. Якуба сільські 
населені пункти – це адміністративно-територіаль-
ні одиниці незалежно від їх розміру (хутір, село, 
сільська рада, район тощо) з наявним населенням, 
природно-економічним і соціальним потенціалом та 
відповідними органами управління соціально-еко-
номічним розвитком цих населених пунктів, а те-
риторіально-просторове розміщення їх сукупного 
ресурсного потенціалу можна вважати сільськими 
територіями [20, с. 61].

А.В. Лісовий визначає сільські території як одну 
з найважливіших частин народногосподарського 
комплексу країни, що включає обжиту місцевість 
поза територією міст з її умовами та ресурсами, сіль-
ським населенням і різноманітними основними фон-
дами на цих територіях [8, с. 25].

М.П. Талавиря визначає сільську територію як 
складну і багатофункціональну природну, соціаль-
но-економічну та виробничо-господарську структу-
ру, що характеризується сукупністю притаманних їй 
особливостей: площею земельних угідь, на яких вона 
розміщена, чисельністю проживаючих і зайнятих 
у виробництві чи обслуговуванні людей, обсягами і 
структурою виробництва та розвитком соціальної й 
виробничої інфраструктури сільської місцевості [15, 
с. 35].

Професор М.Й. Малік трактує сільські території 
як історично сформовані в визначених межах сукуп-
ність, що поєднує в собі організаційно-територіальну 
і територіальну-функціональну приналежність (ви-
робництво, переробка, реалізація) сільськогосподар-
ської продукції [4, с. 52].

Л.В. Лисенко зазначає, що сільська територія – 
це територіальна одиниця самоуправління, що діє в 
рамках закону, заснована на власному досвіді, спе-
цифіці господарювання, яка об’єднує навколо себе 
громаду з метою управління життям, вирішення 
спільними зусиллями проблем і сприяння розвитку 
даної території [9, с. 74].

Якщо розглядати наведені у вітчизняній літера-
турі визначення поняття «сільська територія», слід 
погодитися з думкою академіка УААН П.Т. Саблу-
ка, що «сільську територію необхідно розглядати 
як складну багатофункціональну природну, соціаль-
но-економічну й виробничо-господарську систему з 
властивими їй кількісними, структурними, природ-
ними та іншими характеристиками» [3, с. 21].

На думку В.П. Славова і О.В. Коваленка, «сіль-
ська територія є економічно-екологічною категорією, 
регіонально-територіальним утворенням зі специфіч-
ними природно-кліматичними, соціально-економіч-
ними умовами, де економічно і екологічно збалан-
совані та енергетично взаємопов’язані різні ресурси 
(природні, трудові, матеріальні, енергетичні, інфор-
маційні, фінансові тощо) з метою створення сукуп-
ного суспільного продукту конкретної території та 
повноцінного життєвого середовища для сучасного і 
майбутніх поколінь» [14, с. 69].

В.М. Трегобчук зазначає, що термін «сільські те-
риторії» використовують для позначення сільської 
місцевості конкретних частин країни, а саме при-
родно-економічних, адміністративно-територіаль-
них утворень та ін. Важливим аспектом існування 
сільських територій є те, що вони є ресурсною базою 
для сільського господарства, розвиваються у тісному 
зв’язку, але кожний – своїм шляхом [16, с. 70].

На думку В.Ю. Уркевича, сільською територі-
єю можна вважати територію, що знаходиться поза 
межами міст та до якої входять як сільські населені 
пункти, так і переважно зони сільськогосподарсько-
го виробництва та сільської забудови [19, с. 25].

В.М. Єрмоленко визначає поняття «сільська те-
риторія» як просторово-географічне середовище про-
живання і виробничої діяльності населення, яке у 
переважній більшості займається сільськогосподар-
ським виробництвом і організоване переважно у 
межах окремого сільського населеного пункту з те-
риторіальним органом управління на рівні сільської 
ради, а також – середовище розміщення виробничих 
і рекреаційних ресурсів, необхідним для забезпечен-
ня життєдіяльності [7, с. 25].

П.Д. Шаповал визначає сільську територію як 
історично сформовану поселенську структуру, що 
об’єднує у своїх межах сукупність сіл, селищ, хуто-
рів, які перебувають під юрисдикцією сільських (се-
лищних) рад [17, с. 73].
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виступають як просторова цілісність, в якій розмі-
щені та функціонують компоненти природного, ви-
робничого та соціального середовищ. 

Отже, на нашу думку, сільські території – це 
просторова земельна цілісність з певними ресурса-
ми (земельними, водними, лісовими, повітряними) 
та з сільською поселенською мережею, жителі якої 
постійно проживають у межах сільських поселень 
і здійснюють як сільськогосподарське, так і несіль-
ськогосподарське виробництво та займаються необ-
хідною для існування села господарською та управ-
лінською діяльністю.

На сільські території покладено виконання низки 
функцій. До основних з них слід віднести економіч-
ну, соціальну, демографічну, виробничу, організа-
ційно-управлінську, природно-відтворювальну, ре-
креаційно-оздоровчу та культурну функції (рис. 1).

Так, економічна функція сільських територій зу-
мовлена тим, що на них створюються матеріальні 
блага, які призначені задовольняти найважливіші 
потреби споживачів. Нині даний процес відбуваєть-
ся в умовах жорсткої конкуренції, вільного вибору 
партнерів для ефективного ведення господарства, ці-
ноутворення під впливом попиту та пропозиції дер-
жавного регулювання. Адже сільськогосподарська 
продукція формує основу продовольчої безпеки як 
державного, так і регіонального, місцевого та особис-
того рівнів, а також закладає фундамент економічної 
незалежності країни [18, с. 75].

З метою ефективного виконання економічної 
функції сільських територій вітчизняне законодав-
ство передбачає надання аграрним товаровиробни-

ФУНКЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Економічна – спрямована на забезпечення нормативного формування та 
розвитку всіх векторів економіки сільських територій;

Рекреаційно-туристична – максимальне задоволення потреб як 
вітчизняних так і іноземних туристів у відпочинку, оздоровленні, 
лікуванні, духовному та фізичному розвитку;

Виробнича – пов’язана із формуванням експортного потенціалу 
аграрного сектору;

Культурна – спрямована на забезпечення сільських мешканців 
духовними та матеріальними цінностями.

Соціальна – спрямована на забезпечення соціального розвитку села;

Демографічна – спрямована на відтворення як сільського населення, так 
і сільських населених пунктів різних видів;

Організаційно-управлінська – пов’язана зі створенням організаційного 
механізму. Мета – сформувати керуючі та керовані системи, а також 
зв’язки та відносини з ними, тобто створення органів управління 
зовнішньоекономічною діяльності, підбір та розстановка кадрів тощо;

Природно-відтворювальна – характеризується природними   
відтворювальними   процесами складових сільських територій;

Рис. 1.1. Функції сільських територій

кам права вільного вибору форм власності і напрямів 
трудової та господарської діяльності, повної власнос-
ті на результати своєї праці; спрямування інвести-
цій на першочергове створення матеріально-техніч-
ної бази з виробництва засобів механізації, хімізації, 
переробної промисловості, будівельної індустрії для 
агропромислового комплексу з метою поліпшення 
його соціально-економічного становища; товарообмі-
ну між промисловістю та сільським господарством на 
основі паритетного ціноутворення на їх продукцію; 
регулювання відносин агро-товаровиробників і дер-
жави за допомогою системи фінансування, кредиту-
вання, оподаткування, страхування та інше.

Соціальна функція сільських територій пов’язана 
з життям та стосунками людей, які на ній прожи-
вають. В преамбулі до Закону України «Про пріо-
ритетність соціального розвитку села та агропро-
мислового комплексу в народному господарстві» [6] 
вказується на пріоритетність соціального розвитку 
села. Об’єктивний характер такого підходу випли-
ває із значущості продукції сільського господарства 
у життєдіяльності людини і суспільства, з потреби 
відродження селянства як господаря землі, носія мо-
ралі та культури.

Законодавством закладається стратегічний вектор 
нарощування обсягів капіталовкладень і матеріаль-
но-технічних ресурсів для розвитку сільських тери-
торій в частині зміцнення соціальної інфраструкту-
ри. Для цього передбачається будівництво в сільській 
місцевості об’єктів освіти, охорони здоров’я, культу-
ри і спорту, водопроводів, каналізаційних систем та 
споруд, мережі газопостачання і електропостачання, 
шляхів, об’єктів служби побуту, благоустрій терито-

рій, а у трудонедостатніх селах спору-
дження житла, здійснювати за рахунок 
державного і місцевого бюджетів. Якщо 
спорудження зазначених об’єктів здій-
снюється за власні кошти суб’єктів гос-
подарювання, то понесені ними витрати 
відшкодовуються з Державного бюдже-
ту України. 

Демографічна функція сільських 
територій полягає в тому, що в сіль-
ській місцевості відбувається відтво-
рення як сільського населення, так і 
сільських населених пунктів різних 
видів [18, с. 77]. Згідно законодавства 
України держава забезпечує проведен-
ня демографічної політики щодо зміни 
міграційних процесів на користь села, 
створюючи соціально-економічні умови 
для природного приросту сільського на-
селення, перш за все, через підвищен-
ня народжуваності,всебічного розвитку 
сім’ї шляхом запровадження системи 
пільг; створення рівних можливостей 
для всіх громадян, які проживають і 
постійно працюють у сільській місце-
вості, в задоволенні соціальних, куль-
турно-освітніх і побутових потреб.

Виробництво продукції рослинни-
цтва і тваринництва постає однією з 
основних задач сільських територій. Їх 
виробнича функція здійснюється завдя-
ки поєднанню в сільській місцевості не-
обхідних для розширеного відтворення 
матеріальних благ людських, земель-
них, природних, технічних, техноло-
гічних, фінансових та організаційно-
управлінських ресурсів [18, с. 79].
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Насамперед, виробнича функція сільських терито-
рій спрямована на ефективний розвиток зовнішньо-
економічної діяльності, покращення сприятливого 
інвестиційного клімату, організацію та безпосередню 
участь у різноманітних ярмарках, виставках, аукці-
онах та торгах.

Пріоритетний характер посилення виробничої 
функції сільських територій законодавством України 
[6] передбачає: створення необхідної ресурсної бази 
для всебічного задоволення виробничих потреб аграр-
ного сектору; підготовку і підвищення кваліфікації 
спеціалістів та кадрів масових професій для всіх гос-
подарств і напрямів виробничої діяльності сільського 
господарства; формування програм будівельно-мон-
тажних робіт і забезпечення їх матеріально-технічни-
ми ресурсами та обладнанням на всіх рівнях управ-
ління здійснюються в порядку, при якому потреби 
агропромислового комплексу та інших галузей, задо-
вольняються першочергово і в повному обсязі.

Організаційно-управлінська функція сільських 
територій гарантується Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» [5], де первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування, основним носі-
єм його функцій і повноважень визнається територі-
альна громада села (селища). 

Зазначеним Законом передбачається здатність 
територіальної громади самостійно або під відпові-
дальність органів та посадових осіб місцевого само-
врядування вирішувати питання місцевого значення. 
Систему місцевого самоврядування сільських тери-
торій формують: територіальна громада; сільська 
(селищна) рада; сільський (селищний) голова; вико-
навчі органи сільської (селищної) ради; районні та 
обласні ради, що представляють спільні інтереси.

Місцеве самоврядування сільських територій 
здійснюється на принципах: народовладдя; закон-
ності; гласності; колегіальності; поєднаннямісцевих 
і державних інтересів; виборності; правової, органі-
заційної таматеріально-фінансової самостійності в 
межах законних повноважень; відповідальності пе-
ред територіальними громадами їх органів та посадо-
вих осіб; державної підтримки та гарантії місцевого 
самоврядування [5].

Згідно законодавства [6], на органи місцевого та 
регіонального самоврядування і місцеву державну 
адміністрацію покладаються функції розпорядника 
цільових державних централізованих капіталовкла-
день у соціальну сферу села. Вони несуть однакову 
відповідальність з іншими учасниками інвестиційно-
го процесу за цільове та ефективне їх використання.

Природно-відтворювальна функція сільських те-
риторій зумовлена природними відтворювальними 
процесами їх складових. Вона ґрунтується на тому, 
що постачає для виробництва та споживання необхід-
ні природні ресурси, які знаходяться у відкритому до-
ступі, спільному користуванні місцевої територіальної 
громади та приватному володінні її громадян. При-
родне навколишнє середовище сільських територій – 
земля, вода, повітря – використовуються в аграрному 
виробництві, де економічні та природні відтворюваль-
ні процеси тісно пов’язані між собою. При цьому еко-
номічні результати господарювання значною мірою 
визначаються умовами функціонування рослинного 
та тваринного світу. Крім виробничої функції, при-
родне середовище сільських територій використову-
ється для демографічного відтворення населення, від-
починку та оздоровлення [18, с. 82].

Рекреаційно-оздоровча функція сільських тери-
торій належить до базових. Її підґрунтям виступає, 
з одного боку, вироблена продукція, що вирішує як 

продовольчу, так і оздоровчу функцію, а з іншого – 
рекреаційна діяльність сільської громади, яка може 
використовувати в цих цілях антропогенні та істо-
ричні ресурси, природні ландшафти, рослинний і тва-
ринний світ, водні ресурси, пасовища, сінокоси, лісо-
ві масиви, сільські населенні пункти. До певної міри 
рекреаційно-оздоровчу функцію виконує власне сіль-
ська праця, що пов’язана з фізичними навантаження-
ми біля землі, тісними контактами з природним се-
редовищем, рослинами та свійськими тваринами.

Культурна функція сільських територій витікає 
з тієї сукупності матеріальних та духовних ціннос-
тей, що була створена вітчизняним селянством про-
тягом його існування. Тому культурна функція, з 
одного боку, опирається на соціально-економічний 
рівень аграрного виробництва, а з іншого – на здо-
бутки, що служать задоволенню духовних потреб як 
селян та сільської громади, так і всього суспільства й 
людства. Сучасний проблемний характер здійснення 
культурної функції сільських територій зумовлена 
соціально-економічним занепадом села та культур-
ною кризою [18, с. 87].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, вра-
ховуючи все вищевикладене, можна зазначити, що 
сільські території являють собою місцевість з розта-
шованими на ній сільськими населеними пунктами, 
об’єктами виробничої та соціальної інфраструктури 
й населенням. Водночас на сільські території по-
кладено виконання таких функцій, як економічна, 
соціальна, демографічна, виробнича,організаційно-
управлінська, природно-відтворювальна, рекреацій-
но-оздоровча та культурна функції, систематичне 
виконання яких в подальшому сприятиме стійкому 
соціально-економічному розвитку сільських терито-
рій, як багатофункціональної системи.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ  
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена сучасним проблемам виробництва м’ясної галузі. Визначено, які має слабкі місця сировинна база 
м’ясопереробних підприємств в Луганської області. Запропоновано фактори щодо стимулювання розвитку сировинної бази.
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Дзюба Р.Э. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЛУГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья посвящена современным проблемам производства мясной отрасли. Определены слабые места сырьевой базы 
мясоперерабатывающих предприятий в Луганской области. Названы факторы, которые приводят к стимулированию развития 
сырьевой базы.
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Dzyuba R.Е. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RAW BASE OF THE MEAT-PROCESSING ENTERPRISES IN LUGANSK 
REGION

The article is devoted to contemporary problems of meat industry. Which identified weaknesses resource base meat processing 
plants in the Luhansk region. Proposed factors that stimulate the development of the resource base.

Keywords: animal husbandry the industry, production of meat, Lugansk region, the quality, resource base, the meat processing 
plant, analysis activities.

Постановка проблеми. Проблеми сировинної бази 
м’ясопереробних підприємств знаходяться у кризі 
українського тваринництва, що характеризуються 
зниженням виробництва м’яса. Дефіцит м’ясної сиро-
вини покривається за рахунок імпорту, що ще більш 
заважає розвитку вітчизняному тваринному вироб-
ництву. Аби наситити ринок за рахунок вітчизняно-
го м’яса, необхідно збільшити обсяги виробництва у 
декілька разів, що неможливо здійснити без держав-
ної підтримки галузі. Одним із головним завданням 
сільськогосподарського виробництва, і зокрема, перед 
тваринницькою галуззю, є забезпечення населення в 
достатній кількості повноцінними продуктами харчу-
вання. М’ясна галузь має важливе значення в струк-
турі харчової промисловості і продовольчої безпеки 
України. Забезпечення раціону живлення українців 
якісною і доступною продукцією тваринного похо-
дження, та зокрема м’ясом, на сьогоднішній день є 
пріоритетним завданням державної політики. Тому 
проблеми виробництва м’яса вітчизняними товарови-
робниками у наш час мають актуальне значення.

Аналіз останніх досліджень. Складність і комплек-
сність проблем виробництва м’яса вітчизняними това-

ровиробниками привертають увагу науковців, фахівців 
України. Помітний внесок у розробку наукових, мето-
дологічних та методичних питань цих аспектів пробле-
ми зробили вітчизняні вчені П.Т. Саблук, В.Я. Месель-
Веселяк, В.Г. Ткаченко, Ф.О. Ярошенко, Д.Д. Чертков, 
В.І. Богачев, Н.Г. Копитець та інших вчених. Ними 
досліджувались питання обґрунтування напрямів роз-
витку галузей м’ясного тваринництва, взаємовідносин 
між суб’єктами м’ясопродуктового підкомплексу, еко-
номічної ефективності різних технологій тваринництва 
в ринкових відносин тощо. Проте проблеми виробни-
цтва тваринництва потребують подальшого досліджен-
ня та рішення, тому що це не тільки важлива держав-
но-економічна проблема, але і соціально-політичне 
завдання, вирішення якого спрямоване на надійне за-
безпечення населення продуктами харчування. 

Постановка завдання. Останній час склалася 
скрутна ситуація, яка привела до скорочення сиро-
винної бази у м’ясопереробному комплексі. В резуль-
таті сталося значне зниження об’ємів виробництва 
яловичини, свинини, та м’яса птиці. Тому необхідно 
зробити аналіз проблеми виробництва м’яса вітчиз-
няними товаровиробниками та визначати висновки.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
М’ясопереробна галузь має низьку актуальних і до-
сить складних проблем, розв’язання яких забезпе-
чить її успішне функціонування. Проаналізувавши 
сучасний стан галузі, треба визначити основні про-
блеми, що негативно впливають на успішний розви-
ток. Ефективна робота м’ясопереробних підприємств 
залежить від гарантованого і стабільного надходжен-
ня необхідної кількості сировини високої якості для 
її переробки. З цією метою вкрай важливо забезпе-
чити нормальне функціонування вітчизняного тва-
ринництва. В останні роки м’ясопереробні підпри-
ємства Луганської області мають гостру проблему з 
сировинною базою: підвищення цін на корми, енер-
гоносії, відсутність державних дотацій призвело до 
того, що займатись тваринництвом в Україні стало 
не вигідно. З зменшенням поголів’я худоби ціни по-
чали рости, а недолік вітчизняної сировини викли-
кав його імпорт, що ще більше посилило положення 
тваринників [1, с. 62]. Через зростання конкуренції 
на ринку м’яса вітчизняні агровиробники опинилися 
на межі банкрутства. А підвищення цін на м’ясну 
сировину помітно знизило рентабельність виробни-
цтва м’ясопереробної продукції, в слідстві чого ціни 
різко пішли в гору. 

М’ясопереробним підприємствам необхідно мати 
постійних, надійних постачальників сировини в міс-
цевості де знаходиться підприємство. Збільшення 
закупівель сировини за межами області спричинить 
значні транспортні розходи, і відповідно, збільшить 
вартість м’яса.

Аналізуючи підсумки роботи тваринництва в Лу-
ганської області, потрібно відзначити, що ситуація 
в галузі в останні чотири роки стабільна, але треба 
мати на увазі що попит на м’ясопродукти зростає по-
стійно.

Таблиця 1
Динаміка виробництва продукції тваринництва, 

наявність поголів’я худоби та птиці  
в Луганської області, тис. т

Види 
продукції 

тваринництва
2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Велика рогата 
худоба:
- всі категорії

181,3 177,2 171,6 175,8 167,7

- населення 125,4 121,3 116,1 121,8 116,9

- сільгосппід-
приємства 55,9 55,9 55,5 54,0 50,8

Свині: 
- всі категорії 144,3 152,8 114,2 111,7 106,7

- населення 70,4 78,0 67,9 64,9 59,8

- сільгосппід-
приємства 73,9 74,8 46,3 46,8 46,9

Птиця: 
- всі категорії 6122,0 6128,9 5954,5 5855,9 5789,5

- населення 1600,5 1600,5 1675,6 1701,0 1701,9

- сільгосппід-
приємства 4521,5 4528,4 4278,9 4154,9 4087,6

 

Дослідження показали, що за останні роки харак-
теризуються скороченням поголів’я великої рогатої 
худоби і зменшенням виробництва яловичини [2,  
с. 48]. У 2013 р. виростили ВРХ на 13,6% менш по-
рівняно з 2005 р. Причиною такого становища є ряд 
невирішених проблем [3, с. 17], це:

- щорічне скорочення поголів’я скота;
- катастрофічне зниження рентабельності виро-

щування забійних тварин;

- недостатня виплата державних дотацій;
- збитковість тваринницьких господарств;
- недостатнє ведення селекційної і племінної ро-

боти;
- постачання імпортного м’яса;
- низька продуктивність праці;
- високі витрати енергоресурсів, кормів та ін.
Свинарство грає важливу роль у виробництві 

м’яса і займає другу позицію в структурі м’ясного 
балансу. Воно залишається скороспілою та найви-
тратнішою галуззю у сільськогосподарському ви-
робництві. Динаміка виробництва свинарства Лу-
ганської області показує, що у 2013 р. порівняно з 
2005 р. поголів’я зменшилось на 37,6%. Аналізуючи 
данні за останні два роки, ми бачимо різке зниження 
свинарства по всіх категоріях на 4,7%, це пов’язано 
з тим, що у 2013 році на території області була епіде-
мія свинячого грипу.

Українські свині «приростають» за добу в серед-
ньому 300 грамів, тоді як у світовій практиці – не 
менш, ніж 600, а на фермах із передовими техноло-
гіями – на 700-800 грамів за добу. Причин тут кіль-
ка. Але головною, на думку фахівців, є необхідність 
переведення свинарства, та й тваринництва в цілому, 
на високоефективну відгодівлю із застосуванням су-
часних комбікормів, на вирощування в умовах ма-
ловитратної технології, на розвиток племінного сви-
нарства. Без здійснення такого перетворення ніяких 
перспектив у галузі не існує ні що до якості, ні щодо 
обсягів і собівартості продукції [4, с. 89].

Нині спостерігається стрімке падіння поголів’я 
свиней господарств населення. Свинарство у селян 
за своїми економічними показниками є неконку-
рентоспроможним як на внутрішньому, так і на зо-
внішньому ринку. Основна причина цього – низька 
продуктивність поголів’я, дуже дорогий молодняк 
свиней, недостатнє забезпечення концентрованими 
кормами, проблема зі збутом та ін.

Птахівництво – займає важливе місце серед галузі 
тваринництва. Виробництво поголів’я птиці в Луган-
ської області всіх категорій (населення та сільгосппід-
приємств) починаючи з 2005–2010 цей вид продукції 
тваринництва розвивався та був стабільним, а в остан-
ні три роки спостерігається спад (відповідно таблиці). 
Ринок м’яса птиці неспинно піддається випробуванням. 
Аналізуючи динаміку продукції птахівництва і зростан-
ня цін на неї слід зазначити, що поступовим переходом 
частка ринку, яка належить яловичині та свинини пе-
реходить до ринку птиці. Саме на цей сегмент загаль-
ного ринку м’яса сьогодні припадає найбільший попит 
як промислової переробки, так і населення. Для підви-
щення продуктивності виробництва та оптимізації собі-
вартості своєї продукції виробникам слід працювати над 
постійним удосконаленням технологій, впровадженням 
новинок селекції та кормовиробництва. Саме ці фактори 
визначатимуть конкурентоспроможність вітчизняних 
птахівників у найближчій перспективі. 

Слід відмітити, що попит на м’ясопродукти доки 
не задовільний. Аби наситити ринок за рахунок ві-
тчизняного м’яса, необхідно збільшити обсяги ві-
тчизняного виробництва у декілька разів, що немож-
ливо здійснити без державної підтримки галузі.

На сьогодні в Україні спостерігається зменшення 
споживання м’яса та м’ясопродуктів серед населен-
ня, якщо у 1990 р. показник становив 84 кг/рік на 
людину, то на сьогодні він не перевищує 53 кг/рік 
[5, с. 4]. Вивчивши потенціал нашої країни, можна 
зробити висновок, що Україна не лише може нагоду-
вати частину населення нашої планети, але і добре 
на цьому заробити. За оцінкою вчених в Україні зо-
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середжено 25% світових чорноземів. Родючі землі –  
це можливість виробляти достатню кількість деше-
вих кормів, а значить, розвивати тваринництво.

На підставі проведеного аналізу стану проблем 
тваринництва необхідно сформулювати основні про-
блеми м’ясопереробної промисловості. Від того, з 
якої сировини виробляється продукція, залежить 
кількість і якість м’ясних виробів. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити наступні висновки, що в сучасно-
му стані галузі можна визначити основні слабкі місця, 
що негативно впливають на м’ясопереробні підпри-
ємства. Головне це сировинна проблема. Ефективна 
робота підприємств залежить від стабільного надхо-
дження необхідної кількості сировини високої якості 
для її переробки. З цією метою необхідно забезпечити 
стабільне функціонування тваринництва. На сьогод-
ні постачальники сировини для м’ясопереробних під-
приємств не можуть забезпечити належну кількість, 
якість та належну ціну своєї продукції. Внаслідок 
нераціонального розподілу співвідношення вирощу-
вання основних видів забійних тварин (ВРХ, сви-
ней, птиці) сільськогосподарськими підприємствами 
та господарствами населення, катастрофічного зни-
ження рентабельності вирощування забійних тварин 
(ВРХ) – стан сировинної бази є незадовільним.

Основними чинниками, які стимулюють сировин-
ну базу, є: розвиток всіх видів сільськогосподарських 

форм власності, робота над постійним вдосконален-
ням технологій, зменшення імпорту м’яса, впрова-
дження новинок селекції та кормовиробництва, дер-
жавна підтримка галузі в формі програм розвитку, 
дотації, кредитування та інші. 

Вітчизняні м’ясопереробні підприємства та ви-
робники продукції тваринництва повинні налаго-
джувати взаємовигідні зв’язки. Для забезпечення 
ефективності роботи між сільськогосподарськими 
підприємствами з виробництва кормів, вирощування 
худоби, переробними та торговими підприємствами 
повинна існувати вертикальна інтеграція, яку до-
цільно будувати за допомогою утворення холдингів 
або корпорацій.
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В статье представлены и проанализированы основные обобщенные результаты функционирования всех территорий 

приоритетного развития Украины за период с 1999 г. по 01.04.2014 г. в разрезе функциональных единиц, определена общая 
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Yehorova O.O. EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PRIORITY DEVELOPMENT TERRITORIES IN UKRAINE
The article presents and analyzes the main general results of functioning of all priority development territories of Ukraine during the 
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investment. Besides, it outlines the prospects for the further functioning of priority development territories in Ukraine.
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Постановка проблеми. Території пріоритетно-
го розвитку (ТПР) застосовується в Україні як ін-
струмент стимулювання інвестиційної діяльнос-
ті суб’єктів господарювання в визначених 132 
населених пунктах (в 58 селах і селищах, 28 сели-

щах міського типу і 46 містах), 28 районах та одній 
області. При цьому, частину ТПР формують окремі 
адміністративно територіальні одиниці, а частину –  
їх угрупування. Так, п’ять ТПР АР Крим є угрупуван-
нями адміністративно-територіальних одиниць (58 сіл 
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та селищ, 28 селищ міського типу, 7 міст та одного 
району). Загалом станом на 01.04.2014 р. законодав-
чо передбачене функціонування 72 ТПР в 9 регіонах 
країни. У деяких регіонах законодавчо передбачені 
одна або декілька ТПР і їх площа становить не більше 
0,2% території регіону їх розташування, в деяких –  
до 33 ТПР, і їх площа становить більше половини те-
риторії регіону, а ТПР в Закарпатській області обі-
ймає весь регіон. Загальна площа усіх ТПР складає 
62451 кмІ, що становить 27% території регіонів їх 
розташування та 10,3% території всієї країни. На по-
чатку 2015 р. завершується визначний термін інвес-
тиційної діяльності ТПР в Закарпатської області. Ре-
шта ж ТПР перетнули екватор визначеного для них до 
2028 рр. або 2029 рр. терміну дії спеціального режиму 
інвестиційної діяльності. Незважаючи на різну кіль-
кість ТПР в регіонах України, результати діяльності 
їх розглядаються переважно узагальненими за регіо-
нами їх розташування або загалом по Україні, що не 
дає можливість визначити результативність окремих 
функціональних одиниць. Доцільність проведення та-
кого дослідження щодо визначення результативності 
та ефективності застосування цього економічного ін-
струментарію в розрізі окремих функціональних оди-
ниць і визначає актуальність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В укра-
їнському науковому дискурсі тематикою ТПР за-
ймаються О.С. Чмир, В.І. Пила, О.Р. Зельдіна, 
К.Ю. Редько, Г.М. Теплицький та деякі інші, які до-
сить детально розкрили проблематику їх створення 
та функціонування в Україні. Їх праці присвячені, 
зокрема, теоретичним аспектам спеціального режи-
му інвестиційної діяльності на ТПР [1], управлінню 
інвестиційною діяльністю на таких територіях [2], 
результативності їх суб’єктів господарювання [3, 
с. 173-185], системі державної підтримки [4, с. 154-
160], стимулюванню інтеграції регіонів та країни в 
світову економіку за рахунок використання тако-
го економічного інструментарію [5]. Однак, зазна-
чені автори оперують узагальненими даними щодо 
результативності діяльності ТПР загалом по країні 
або в розрізі регіонів їх розташування. Ця ж стаття 
доповнює їх доробок узагальненими основними ре-
зультатами ТПР в розрізі окремих функціональних 
одиниць, що дає можливість зробити більш глибокий 
аналіз їх результативності та ефективності. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення 
результативності та ефективності діяльності ТПР в 
розрізі окремих функціональних одиниць за весь пе-
ріод їх фактичного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Станом на 
01.01.2014 р. за весь період застосування ТПР в 
Україні в різні роки інвестиційна діяльність здій-
снювалася на 63 функціональних одиницях із 72 за-
конодавчо передбачених і наразі здійснюється лише 
на 10. Таким чином, інвестиційна діяльність на  
9 ТПР так і не розпочиналася, а на 49 ТПР завчасно 
припинилася. 

В таблиці 1 наведено перелік всіх функціональ-
них одиниць ТПР України, їх площа, термін дії 
спеціального режиму інвестиційної діяльності, пе-
ріод фактичної реалізації інвестиційних проектів 
суб’єктами господарювання та основні узагальнені 
результати їх діяльності.

Зазначимо, що «угруповані» 5 ТПР в АР Крим 
складаються з наступних адміністративно-територі-
альних одиниць: 

- «Велика Ялта» – міста Ялта і Алупка, селища 
міського типу Гурзуф, Масандра, Лівадія, Гаспра, 
Кореїз, Сімеїз, Форос, Краснокам’янка, Виноградне, 

Курпати, Ореанда, Нікіта, Восход, Відрадне, Совєт-
ське, Берегове, Голуба Затока, Кацівелі, Паркове, 
Понизівка і Санаторне, селища та села Данилівка, 
Лінійне, Партизанське, Високогірне, Гірне, Куйби-
шеве, Охотниче, Олива, Оползневе; 

- «Алушта» – м. Алушта, смт Партеніт, селища 
та села Розовий, Лаванда, Семидвір’я, Виноград-
ний, Лазурне, Бондаренкове, Утьос, Чайка, Ізобіль-
не, Верхня Кутузовка, Нижня Кутузовка, Лучисте, 
Малий Маяк, Запрудне, Кипарисне, Лаврове, Нижнє 
Запрудне, Пушкіне, Малоріченське, Генеральське, 
Рибаче, Сонячногірське, Привітне і Зеленогір’я; 

- «Судак» – м. Судак, смт. Новий Світ, селища 
та села Миндальне, Веселе, Грушівка, Перевалівка, 
Холодівка, Дачне, Лісне, Міжріччя, Ворон, Морське, 
Громівка, Сонячна Долина, Багатівка, Прибережне;

- «Феодосія» – м. Феодосія, смт. Коктебель, смт. 
Орджонікідзе, смт. Приморське, смт. Щебетовка, 
смт. Курортне, села Берегове, Степове, Нанікове, На-
сипне, Ближнє, Виноградне, Краснокам’янка, Піо-
нерське, Підгірне, Сонячне, Южне; 

- «Сиваш» – мм. Красноперекопськ і Армянськ та 
Красноперекопський район.

Результати їх діяльності ми будемо розглядати 
узагальнені з огляду на те, що вся офіційна статис-
тична звітність представлена саме в такому узагаль-
неному виді. 

Загалом за період з 01.01.1999 по 01.04.2014 рр. 
суб’єктами господарювання 63 ТПР України було до-
сягнуто наступних основних результатів:

– залучено інвестицій на суму 4,2 млрд. дол. 
США,

– створено 50709 нових робочих місць,
– отримано (за 1999-2013 рр.) доходу від реаліза-

ції продукції на суму 148 млрд грн. (або 53,4 млрд 
дол. США враховуючи середньорічні курси валют) в 
т.ч. від реалізації на експорт 62,6 млрд грн.;

– сплачено платежів до бюджетів та державних 
цільових фондів 11,3 млрд грн. (або 2 млрд дол. 
США);

– отримано податкових та митних пільг на суму 
7,6 млрд грн. (або 1,4 млрд дол. США). 

Результативність окремих ТПР за різними показ-
никами виглядає строкато. Так, найвища результа-
тивність по залученню інвестицій досягнута по таким 
ТПР як «Сиваш» АР Крим, мм. Донецька, Красно-
армійська, Артемівська, Єнакієва Донецької облас-
ті, м. Харкова та Закарпатської області. Суб’єктами 
господарювання цих 7 ТПР було залучено інвестицій 
на суму 3,3 млрд дол. США (або 79 % від загально-
го обсягу інвестицій за період з початку реалізації 
проектів). 

По створенню нових робочих місць краще спра-
цювали ТПР «Велика Ялта», «Алушта» і «Сиваш» 
АР Крим, мм. Горлівки, Донецька, Красноармій-
ська, Маріуполя, Артемівська Донецької області, м. 
Нововолинська та смт. Жовтневе Волинської області, 
мм. Бердичів і Новгород-Волинський Житомирської 
області, м. Стаханів Луганської області, м. Харкова 
та Закарпатської області. Суб’єкти цих 14 ТПР ство-
рили 43378 нових робочих місць (86 % від загальної 
кількості створених нових робочих місць за весь пе-
ріод реалізації інвестиційних проектів). 

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 
суб’єктами господарювання 11 ТПР – «Сиваш» АР 
Крим, мм. Горлівка, Донецьк, Єнакієве, Красноар-
мійськ, Маріуполь, Авртемівськ та Мар’їнського 
району Донецької області, м. Нововолинськ та смт. 
Жовтневе Волинської області, м. Харків та Закарпат-
ської області склав 123,4 млрд грн. (83% від загаль-
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Таблиця 

ТПР в Україні та основні узагальнені результати їх діяльності наростаючим підсумком  
з початку реалізації проектів станом на 01.04.2014 р.

Регіони Території 
пріоритетного розвитку Площа (км2)

Термін дії 
спец. режиму 
економічної 
діяльності

Період факт. 
реалізації 
проектів 
(роки)

Інвестиції 
(млн дол. 

США)

Створені 
нові робочі 
місця (од.)

Платежі до 
бюджетів та 

фондів
(млн. грн.)

Податкові 
та митні 
пільги 

(млн грн.)

Дохід від 
реалізації 
продукції 

(млн 
грн.) *

Донецька 
область

м. Вугледар 5,3

21.07.1998-
20.07.2028 рр.

н/з н/з н/з н/з н/з н/з

м. Горлівка 422 1999-2007 46,9 2031 571,3 114,3 7715,3

м. Дзержинськ 62 2001-2007 9,5 207 65,1 34,5 1183,7

м. Димитров 23 2001-2005 1,2 31 0,3 1,7 6,1

м. Добропілля 11,89 2000-2009 6,3 343 7,6 5,2 141,6

м. Донецьк 353,34 1999-2014 895,5 11870 2336,9 2063,9 43793

м. Єнакієве 42,5 2000-2007 193 437 169,1 2420 10039,5

м. Жданівка 2 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

м. Кіровське 7,25 1999-2004 7,47 н.д. н.д. н.д. н.д.

м. Красноармійськ 39,3 1999-2014 457,1 1464 1352,5 60,4 8490,9

м. Макіївка 426 1999-2012 23,3 643 105,9 648,6 1126,9

м. Маріуполь 240,75 1999-2012 753,6 1171 459,1 100,3 5432,2

м. Новогродівка 6 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

м. Селидове 11,4 2003-2005 4 164 5,1 2,2 93

м. Сніжне 18,9 2001-2010 9,5 406 18,3 5,4 130,3

м. Торез 105 2003-2007 1 200 2,9 2,4 67

м. Шахтарськ 51 2003-2007 3,4 0 0 1,9 0

Волноваський р-н 1850 1999-2010 10,6 44 11,7 4,7 482,2

Мар’їнський р-н 1350,5 1999-2014 82,2 393 109,3 2,5 7896,4

м. Костянтинівка 66,04 04.08.1999-
20.07.2028 рр.

2000-2008 36 134 6,6 6,1 83,9

Костянтинівськй р-н 1172 2002-2014 10,2 609 20 39 784,2

м. Артемівськ 74

21.10.1999-
20.07.2028 рр.

2000-2014 252,3 865 333,6 1064,1 6449,2

м. Краматорськ 305,24 2000-2008 71,6 246 921,3 275,3 9050

м. Красний Лиман 20 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

м. Слов’янськ 74 2002-2012 43,5 291 59,6 21,4 1076,9

Амвросіївськй р-н 500 2000-2002 0,7 н.д. н.д. н.д. н.д.

Слов’янський р-н 1274 2001-2014 2,8 11 9,9 5 190,7

м. Дружківка 34

22.03.2002-
20.07.2028 рр.

2003-2008 27,1 160 46,2 2,6 547,6

м. Зугрес 14,5 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

м. Іловайськ 10,8 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

м. Харцизьк 19,3 2004-2012 26 4 363,4 1,7 1255,4

Старобешівський р-н 1282 2003- 2012 65,2 0 12,6 46,7 0 

Шахтарський р-н 1100 2002 н.д. н.д н.д. н.д. н/з

Закарпатська 
область Закарпатська область 12040 29.01.1999-

28.01.2015 рр. 1999-2014 189,3 7665 396,3 79,4 2134

Волинська 
область 

м. Нововолинськ та 
смт Жовтневе 17 01.01.2000-

01.01.2029 рр. 2000-2013 41,4 2116 277,4 204 2727,7

Сумська 
область м. Шостка 43,69 01.01.2000 -

31.12.2029 рр. 2001-2010 1 112 3,69 0,32 20,7

Житомирська 
область

м. Бердичів 35,33

01.01.2000-
31.12.2029 р.

2000-2014 25,8 797 110,3 13,9 813,5

м. Коростень 33,85 2000-2013 3,1 136 12,7 3,9 133,7

м. Новоград-
Волинський 26,67 2001-2012 43 1406 145,8 44,9 1850,8

Коростенський р-н 1764 2004-2012 0,7 48 0,4 0 0

Новоград-
Волинський р-н 2098 2004-2007 0,2 12 0,2 0,04 1,2

Лугинський р-н 994 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

Народицький р-н 1284 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

Овруцький р-н 3222 2000-2005 1,9 60 20,5 3,5 118,5

Олевський р-н 2248 2003-2009 0,6 64 2,75 0,1 30,8

Малинський р-н 1406 2001 0 н.д н.д. н.д. н.д.

Ємільчинський р-н 2112 2003-2007 1,1 80 1,3 1 21

Володарсько-
Волинський р-н 869,8 2000-2012 21,3 532 244,6 4,4 1381,2

Харківська 
область м. Харків 350 01.01.2000-

31.12.2029 рр. 2000-2014 207,7 9373 1047,2 172,8 11282,7

Чернігівська 
область

Городнянський р-н 1566

01.01.2000-
31.12.2029 рр.

2002-2007 0,2 10 0,2 0,1 5,8

Корюківський р-н 1424 2000-2007 18,4 191 35 19,3 693,1

Новгород-Сіверський 
р-н 1804 2002- 2007 3,4 17 8,3 0,8 151,3

Ріпкинський р-н 2105 2002-2008 12,8 308 9,9 8,57 66,2

Семенівський р-н 1470 2001-2007 1,4 11 0,2 0,05 1,5

Чернігівський р-н 2547 2001-2007 2,8 152 1 1,4 11,4

Щорський р-н 1283 2003-2005 0,3 24 0,05 0,1 0,5
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Луганська 
область 

м. Брянка 63,5
04.02.1999-

03.02.2029 рр.

1999-2011 1,4 16 1 0 2

м. Первомайськ 8,854 2000- 2007 0,9 131 3,3 0,7 49,8

м. Стаханів 91,8 1999-2008 7,5 1158 21,5 5,8 37,9

м. Красний Луч 153,56 07.08.1999-
03.02.2029рр..

2000-2006 2,9 97 1,7 1,7 69,9

Антрацитівський р-н 1700 2003-2009 1,6 37 4 1,9 1391,6

м. Краснодон 77,33

7.12.1999-
03.02.2029 рр.

2000-2013 14 330 6,8 2,3 46,6

м. Свердловськ 83,84 1999-2011 17,3 99 9,4 8,4 104,8

Кремінський р-н 1627 2001-2006 4 256 5,1 3,1 79,2

Краснодонський р-н 1400 н/з н/з н/з н/з н/з н/з

АР Крим

«Велика Ялта» 282,9

01.01.2000-
31.12.2029 рр.

2000-2013 70 1273 121,1 20,3 680,6

«Алушта» 60 2001-2009 65,7 964 58,1 13,5 315,7

«Судак» 539 2001-2006 9,9 55 6,1 7,1 16,4

«Феодосія» 350 2001-2014 3,1 17 15,9 1 61,1

«Сиваш» 1269,62 2000-2012 342,8 1225 1716,5 82 17399

м. Керч (м. Керчі) 107,73 2000-2009 14,9 184 35,7 8,5 299,7

«Східний Крим» 
(Ленінський р-н) 2919 2001-2009 1,6 29 3,2 0,3 3

Загалом 62451,48 21.07.1998-
31.12.2029 рр. 1999-2014 4174 50709 11320,5** 7645,1 148038,9

Примітка: складено автором на основі чинних нормативно-правових актів щодо територій пріоритетного розвитку 
та даних Державної служби статистики України.
Умовне позначення: н/з – реалізація інвестиційних проектів не здійснювалася; н/д – статистичні дані відсутні;
* дані наведені без врахування результатів 2013 р., оскільки відповідні статистичні спостереження не були передба-
чені на цей рік та не велись; ** з урахуванням узагальненого показника по платежам в обсязі 5,2 млн грн. по 6 ТПР 
Донецької області за перший квартал 2014 р.

ного обсягу доходу отриманого суб’єктами господа-
рювання ТПР за весь період реалізації інвестиційних 
проектів). 

Найбільші обсяги платежів до бюджетів та дер-
жавних цільових фондів надійшли від суб’єктів 
господарювання 9 ТПР – «Сиваш» АР Крим, мм. 
Горлівка, Донецьк, Красноармійськ, Маріуполь, Ар-
темівськ і Краматорськ Донецької області, м. Харків 
та Закарпатської області (84% від загального обсягу 
платежів до бюджетів суб’єктами ТПР за період реа-
лізації інвестиційних проектів). 

Найбільші обсяги ж податкових та митних пільг 
були отримані, головним чином, суб’єктами госпо-
дарювання 9 ТПР – мм. Горлівка, Донецьк, Єнакіє-
ве, Макіївка, Маріуполь, Артемівськ і Краматорськ 
Донецької області, а також м. Нововолинськ і смт 
Жовтневе Волинської області та м. Харків. Вони 
отримали пільг на загальну суму 7 млрд грн. (92% 
від загального обсягу отриманих податкових пільг 
суб’єктами господарювання ТПР). 

Таким чином, можна виокремити ТПР, що є ліде-
рами за основними соціально-економічними резуль-
татами діяльності їх суб’єктів господарювання. Це 
«Сиваш» АР Крим, мм. Донецьк, Красноармійськ, 
Маріуполь, Артемівськ Донецької області, м. Харко-
ва та Закарпатської області.

Економічна ефективність [6] функціонування 
ТПР є досить високою: коефіцієнт виробничої від-
дачі інвестицій (відношення обсягу реалізованої 
продукції до обсягу залучених інвестицій) за період 
1999–2012 рр. склав 6,7 (по Україні – 1,7 за пері-
од 2001–2012 рр.), коефіцієнт бюджетної віддачі за-
лучених інвестицій (відношення обсягу платежів до 
бюджетів та державних цільових фондів до обсягу 
залучених інвестицій) за період 1999–2013 рр. склав 
0,5 (по Україні – 0,5 за період 2000–2011 рр.). Крім 
того, держава заощадила щонайменше 3,6 млрд грн 
на створені робочих місць з огляду на середню вар-
тість одного робочого місця в різних галузях еконо-
міки [7].

Тим не менше результативність ТПР могла бути 
значно вищою, оскільки: 

• фактичні результати діяльності є переважно 
нижчим від планових;

• основні результати діяльності останніх років 
відзначаються стрімкою негативною динамікою (з 
01.04.2005 р. по 01.04.2014 р. спостерігається ско-
рочення кількості діючих територій пріоритетного 
розвитку в Україні з 59 до 10 (при цьому, повністю 
припинилася в Чернігівській області), чисельності 
суб’єктів господарювання в їх рамках знизилася з 
374 до 14, кількості інвестиційних проектів, що реа-
лізуються ними з 441 до 15 та ін.); 

• період фактичної реалізації інвестиційних 
проектів виявися переважно короткостроковим (на  
7 ТПР склав всього 1-2 роки (мм. Селидове, Торез, 
Амвросіївський і Шахтарський райони Донецької, 
Олевський і Малинський райони Житомирської та 
Щорський район Чернігівської областей). 

Серед цілої низки причин, що завадили розкрит-
тю потенціалу ТПР в Україні [8, с. 76-78], ключо-
вою є непривабливі умови інвестиційної діяльності їх 
суб’єктів господарювання, що склалися з 31 березня 
2005 р. (з моменту скасування всіх фіскальних сти-
мулів передбачених на весь термін дії спеціального 
режиму інвестиційної діяльності). В основі рішення 
скасування фіскальних пільг лежали аргументи щодо 
перевищення сум отриманих податкових пільг над об-
сягами сплачених платежів до бюджетів та держав-
них цільових фондів. Так, станом на 01.04.2005 р. 
загальний бюджетний баланс по ТПР був негатив-
ним і склав 4,5 млрд грн. В розрізі окремих функ-
ціональних одиниць негативний бюджетний баланс 
за весь період реалізації інвестиційних проектів ста-
ном на кінець 2005 р. мали тільки 14 ТПР Доне-
цької, 5 ТПР Чернігівської, 3 ТПР Луганської та по 
одній ТПР в Волинській та Житомирській областях. 
А саме:  м. Єнакієве (-2191,7 млн грн.), м. Донецьк 
(-1057,5 млн грн.), м. Макіївка (-445 млн грн.), м. Но-
вовлинськ та смт Жовтневе (-120,1 млн грн.), Ста-
робешівський р-н (-46,7 млн грн.), Костянтинівськй 
р-н (-24,7 млн грн.),м. Слов’янськ (-18,8 млн грн.), 
м. Костянтинівка (-5,6 млн грн.), Ріпкинський р-н 
(-4,5 млн грн.), м. Свердловськ (-4 млн грн.), м. Добро-
пілля (-3,6 млн грн.), м. Шахтарськ (-1,9 млн грн.), 
Слов’янський р-н (-1,6 млн грн.), Антрацитівський р-н 
(-1,5млн грн.), м. Коростень(-1,5 млн грн.), м. Дзер-
жинськ (-1,4 млн грн.), м. Димитров (-1,4 млн грн.), 
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Таблиця 2

Динаміка та структура непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання
територій пріоритетного розвитку України, млн грн.

Назва/роки

Пільги зі сплати

2005* 2006 2007 2008 2009 2010

ПДВ

подат-
ку на 
прибу-

ток

ввізного 
мита

плати 
за зем-

лю
інші ПДВ

подат-
ку на 
прибу-

ток

ввіз-
ного 
мита

ПДВ

подат-
ку на 
прибу-

ток

ввіз-
ного 
мита

ПДВ

подат-
ку на 
прибу-

ток

ввіз-
ного 
мита

ПДВ

подат-
ку на 
прибу-

ток

м. Горлівка 17,2 80,2 16,9 – 0 – – – – – – н/з н/з н/з

м. Дзержинськ 0 34,5 0 – 0 – – – – – – н/з н/з н/з

м. Димитров 0,02 1,4 0,3 – 0 н/з н/з н/з н/з н/з

м. Добропілля 2,4 0,8 2 – 0 – – – – – – – – – – н/з

м. Донецьк 194,3 241,2 1627,8 0,2 0,5 – – – – – – – – – –

м. Єнакієве 45,6 389,8 19234,1 – 0 0,04 28,9 1,4 30,1 н/з н/з н/з

м. Красноармійськ 3,7 55,5 1,1 – 0 – – – – – – – – – – –

м. Макіївка 10,4 15,9 463,9 – 0,009 – – 117,7 – – 40,7 – – – – –

м. Маріуполь 80 9 11,4 0 0 – – – – – – – – – – –

м. Селидове 2,2 0 – 0 н/з н/з н/з н/з н/з

м. Сніжне 4,1 0,3 1 – 0 – – – – – – – – – – –

м. Торез 2,4 0 – 0 н/з н/з н/з н/з н/з

м. Шахтарськ 1,9 0 0,04 – 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Волноваський р-н 0 1,3 0,1 0,0004 0,2 – – – – – – – – – – –

Мар’їнський р-н 1,9 0 0,6 – 0 – – – – – – – – – – –

м. Костянтинівка 5,2 0 0,9 – 0 – – – – – – – – – н/з н/з

Костянтинівськй р-н 1,6 2,3 35 – 0 – – – – – – – – – – –

м. Артемівськ 7,4 2,5 121,9 – 0 – – 239,3 0,5 14,1 670,2 – 2,8 – – 5,3

м. Краматорськ 34,8 213,1 27,4 – 0 – – – – – – – – – н/з н/з

м. Слов’янськ 14,8 0 6,6 – 0 – – – – – – – – – – –

Слов’янський р-н 3 0,7 1,3 – 0 – – – – – – – – – – –

м. Дружківка 1,3 0 1,3 – 0 – – – – – – – – – н/з н/з

м. Харцизьк 1,4 0 0,3 – 0 – – – – – – – – – – –

Старобешівський р-н 42,4 0 4,4 – 0 – – – – – – – – – – –

Закарпатська область 59,4 10,1 7,9 0 0 1,6 – 0,09 0,1 – – 0,08 – – – –

м. Нововолинськ 
та смт Жовтневе 6,8 9,9 178,7 – – – – – – – – 1,5 – – 7,1 –

м. Шостка 0,2 0 0,1 0 – – – 0,02 – – – – – – – –

м. Бердичів 5,6 2,8 5,5 0 0 – – – – – – – – – – –

м. Коростень 2,1 0,07 1,8 0 0 – – – – – – – – – – –

м. Новоград-Волинський 0 0,8 0 0 0 – – – – – 40 – 2,1 2 – –

Новоград-Волинський р-н 0,02 0,003 0,005 0,008 0,002 – – – – – – н/з н/з н/з

Овруцький р-н 1 1,9 0,6 0 0 н/з н/з н/з н/з н/з

Олевський р-н 0,04 0 0,03 0 0 – – – – – – – – – – н/з

Ємільчинський р-н 0,04 0,9 0,003 0 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Володарсько-Волин-
ський р-н 0,6 3,7 0,1 0 0 – – – – – – – – – – –

м. Харків 78,7 53 40,8 68,5 0 – – – – – – 0,02 – – 0,2 –

Городнянський р-н 0,08 0 0,02 0 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Корюківський р-н 13,9 0,4 4,9 0 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Новгород-Сіверський р-н 1,1 6,5 0,005 0 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Ріпкинський р-н 1,2 7,1 0,06 0 0 – – – – – – 0,07 – – н/з н/з

Семенівський р-н 0,05 0 0,004 0 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Чернігівський р-н 0,9 1,1 0,4 0,005 0 – – – – – – н/з н/з н/з

Щорський р-н 0,08 0,005 0,003 0 0 н/з н/з н/з н/з н/з

м. Первомайськ 0,4 0,2 0,09 0 0 – – – – – – н/з н/з н/з

м. Стаханів 0 5,7 0,03 0 0 – – – – – – – – – н/з н/з

м. Красний Луч 1,2 0 0,5 0 0 н/з н/з н/з н/з

Антрацитівський р-н 1,2 0,3 0,5 0 0 – – – – – – – – – – н/з

м. Краснодон 2 0 0,2 0 0 – – – – – – – – – – –

м. Свердловськ 2,5 5,4 0,5 0 0 – – – – – – – – – – –

Кремінський р-н 0,7 0,8 1,6 0 0,002 н/з н/з н/з н/з

«Велика Ялта» 18,9 2,1 8,2 1,1 0 – – – – – – – – – – –

«Алушта» 6,1 3 4 0,4 0 – – – – – – – – – – н/з

«Судак» 4,8 0,5 1,8 0,005 0 – – – – – – – – – –

«Феодосія» 0,7 0,2 0,08 0 0 – – – н/з н/з н/з н/з

«Сиваш» 8,8 57 16,2 0,01 0 – – – – – – – – – –

«Керч» 3,5 2,2 2,7 0 0,06 – – – – – – – – – – н/з

«Східний Крим» 0,2 0,1 0,1 0,01 0 – – – – – – – – – – н/з

Загалом 696,2 1228,9 21835,8 70,2 0,8 1,6 0,04 386,0 2 14,1 781 1,7 4,9 2 7,3 5,3

Примітка: таблицю складено автором на основі статистичної інформації Державної служби статистики України (До та-
блиці не включені ті ТПР, суб’єкти господарювання яких не скористалися пільгами жодного разу, або відповідна статистична 
інформація відсутні, а саме: мм. Кіровське і Брянка, Амвросіївський, Шахтарський, Малинський та Коростенський райони).
Умовні позначення: * – з початку реалізації проектів по 2005 р. включно; – пільга не передбачена законодавством про спеціаль-
ні економічні зони та не застосовувалася а рамках загальнонаціонального режиму економічної діяльності; 0 – пільга передбачена 
чинним законодавством, але не застосовувалася у вказаний період часу; н/з – реалізація інвестиційних проектів не здійснювалася.
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Волноваський р-н (-1,1 млн грн.), Ємільчинський 
р-н (-0,3 млн грн.), Кремінський р-н (-0,2 млн грн.), 
Чернігівський р-н (-70 тис грн.), Семенівський р-н 
(-50 тис грн.), Щорський р-н (-40 тис грн.) та Городян-
ський р-н (-2 тис грн.). Як бачимо, величина значення 
негативного бюджетного балансу значно різниться в 
розрізі окремих ТПР. Найбільше негативне значення 
в ТПР мм. Єнакієве, Донецьк та Макіївка Донецької 
області. Їх частка складає 84% у значенні загального 
негативного сальдо. 

До такого дисбалансу призвели певні норма-
тивні недопрацювання засад діяльності ТПР в час-
тині збалансованості системи фіскальних стиму-
лів та переліку видів пріоритетної діяльності для 
суб’єктів господарювання окремих функціональних 
одиниць, якими скористалися інвестори. Зокрема, 
таким нормативним недопрацюванням засад діяль-
ності ТПР Донецької області було включення до пе-
реліку пріоритетних видів економічної діяльності 
переробку м’ясосировини без обв’язкового ліцензу-
вання її імпорту. 

Декілька інвесторів розпочали інвестиційну  
діяльність саме за цим пріоритетом і, незабаром, 
масштаб їх діяльності, як за обсягами ввезення 
м’ясосировини, так і за отриманими пільгами став 
неочікувано небажаним. Усунення такого небажано-
го ефекту лежало, головним чином, в законодавчій 
площині і могло бути реалізовано шляхом прийнят-
тя змін до Закону щодо ТПР в Донецькій області та 
декількох підзаконних актів, а саме виключенням з 
переліку пріоритетних видів економічної діяльності 
переробки м’ясосировини. Однак першопричини не-
бажаних ефектів, як в ТПР Донецької, так і в інших 
ТПР з негативним бюджетним балансом, не були сво-
єчасно проаналізовані і усунуті. Лише через два роки 
(з 2007 р.) після скасування всіх фіскальних стиму-
лів для суб’єктів господарювання ТПР, розпочалося 
ліцензування імпорту деяких видів м’ясосировини. 
Однак, з цього ж року, відповідно до положень За-
кону України «Про державний бюджет України 
на 2007 рік» (ст. 125), призупинилося застосуван-
ня пільг суб’єктам ТПР у разі ввезення ними під-
акцизних товарів 1-24 груп згідно УКТ ЗЕД, в т.ч. 
м’ясосировини. 

Відсутність публічно доступної інформації щодо 
результатів діяльності окремих функціональних оди-
ниць ТПР призвела до поширення в ЗМІ недостовір-
них даних, зокрема щодо бюджетної неефективності 
застосування цього економічного інструментарію за-
галом. В результаті діяльність ТПР була безпідставно 
дискредитовано. Лише частині суб’єктів господарю-
вання ТПР вдалося відновити пільгові умови діяль-
ності (зокрема, суб’єктам господарювання ТПР Доне-
цької області – АТЗТ «Артемівський м’ясокомбінат», 
ТОВ «Фенікс», ЗАТ «ПК «Юнкерс», ТОВ «Європро-
дукт») на підставі судових рішень(Таблиця 2). Проте 
впродовж останніх трьох років жодним з суб’єктів 
господарювання чинних ТПР податкові пільги не 
були отримані, в т.ч. і через розірвання контрактів 
та завчасне зупинення реалізації інвестиційних про-
ектів. Крім того, навіть ТПР одного регіону з однією 
управлінсько-адміністративною структурою та од-
наковими організаційними умовами інвестиційної 
діяльності спрацювали по різному. Зокрема, обсяг 
залучених інвестицій серед ТПР Донецької області 
різниться в 1279 разів між м. Донецьк, куди залуче-
но 895,5 млн дол. США та Амвросіївським районом, 
куди залучено тільки 0,7 млн дол. США. Це гово-
рить про рівень спроможності кадрів такої структури 
в якісному адмініструванні. 

На підставі аналізу та узагальнення переваг і не-
доліків функціонування ТПР в Україні до Верховної 
Ради України були внесені законопроекти, спрямо-
вані на подальше вдосконалення механізму їх функ-
ціонування, а також щодо створення нових функціо-
нальних одиниць [8, с. 78]. Однак всі ці законодавчі 
ініціативи були відкликані або ж не розглядалися 
і досі залишаються у вигляді проектів нормативно-
правових актів. Сам економічний інструментарій 
ТПР наразі безпідставно нехтується, хоча формально 
термін дії спеціального режиму інвестиційної діяль-
ності на ТПР не був скорочений, а окремі функціо-
нальні одиниці ТПР не ліквідовані. 

Завершення мораторію на надання нових та роз-
ширення існуючих пільг із сплати податку на дода-
ну вартість (який діяв в період з 31.03.2005 р. до 
01.01.2010 р.) дає можливість оновити і застосувати 
пільги зі сплати податків для суб’єктів господарю-
вання ТПР, що буде сприяти стимулюванню їх інвес-
тиційній діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. Загальна 
ефективність ТПР у залученні інвестицій виявилася 
вищою порівняно із загальнонаціональним рівнем, 
хоча могла бути більш значущою за умови своєчасно-
го віднайдення і відпрацювання балансу необхідних і 
достатніх фіскальних стимулів для її суб’єктів госпо-
дарювання. Система державної підтримки суб’єктів 
господарювання ТПР, її збалансованість та стабіль-
ність відіграють ключову роль у забезпеченні ефек-
тивності цього економічного інструменту. Одномо-
ментна ліквідація в 2005 р. всієї системи фіскальних 
стимулів тільки через певні нормативні недоопра-
цювання засад діяльності окремих функціональних 
одиниць ТПР не виправдала себе і завдала шкоду 
економіці країни. 

З огляду на те, що загальне зниження номіналь-
них ставок основних податків не забезпечило ба-
жаного рівня інвестування, передусім у депресивні 
регіони, подальше застосування ТПР в Україні зали-
шається актуальним. 

За перспективи децентралізації владних держав-
них інституцій, розширення і посилення повнова-
жень регіонів і місцевих громад, використання тако-
го виду спеціального режиму економічної діяльності, 
як ТПР може відіграти роль стимулятора активізації 
бізнес середовища, що і може стати предметом по-
дальших наукових розвідок.
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СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

В статті узагальнено теоретичні підходи та розробленні практичні рекомендації щодо пожвавлення інвестиційного ринку як 
складової інноваційної моделі економіки України. Відмічено, що важливою умовою успішної глобальної трансформації економіки 
України є реалізація її інвестиційного потенціалу. Сучасні тенденції розвитку інвестиційного ринку України повинні відповіда-
ти світовому механізму роботи ринку інвестицій. Проблема фінансування інноваційного розвитку повинна бути знята шляхом 
активного впровадження венчурного капіталу за умови державного-приватного партнерства. У розбудові програм і проектів 
обов’язкова рівноправна участь трьох сторін: держави, власників інноваційних структур та венчурних капіталістів. 
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Замлинский В.А. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА 
В статье обобщены теоретические подходы и разработаны практические рекомендации по активизации инвестиционного 

рынка как составляющей инновационной модели экономики Украины. Отмечено, что важным условием успешной глобальной 
трансформации экономики Украины является реализация ее инвестиционного потенциала. Современные тенденции развития 
инвестиционного рынка Украины должны соответствовать мировому механизму работы рынка инвестиций. Проблема финан-
сирования инновационного развития должна быть снята путем активного внедрения венчурного капитала при условии государ-
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владельцев инновационных структур и венчурных капиталистов. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах гло-
балізації економіки, очікується пожвавлення світо-
вих інвестиційних процесів, збільшується попит на 
інвестиційні ресурси, які потрібні підприємству для 
реалізації своєї інвестиційної стратегії у сфері реаль-
ного і фінансового інвестування. Активізація еконо-
мічного розвитку неможлива без аналізу структури, 
тобто елементів, які взаємодіють між собою, чинни-
ків, які стримують або збільшують грошові потоки. 
Розвиток торговельно-економічного та інвестиційно-
го співробітництва з країнами ЄС після підписання 
Угоди про асоціацію між Україною і ЕС 27 червня 
2014 року є пріоритетним завданням економічної по-
літики інтеграції України у європейський ринок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
теоретичних і практичних аспектів розвитку іннова-
ційного ринку у сучасних умовах господарювання при-
свячені наукові розробки відомих українських і зару-

біжних учених: А. Андрійчука, М. Бутка, В. Будкіна, 
В. Геєця, І. Гришової, А. Гальчинського, С. Козьмен-
ко, І. Крюкової, В. Кузьменка, Ю. Лупенка, І. Мака-
ренко, М. Маліка, А. Мертенса, В. Онищенка, Л. Се-
міва, В. Семиноженка, О. Трофімчука, М. Чумаченка, 
Й. Шумпетера та інших вчених-економістів.

Однак, незважаючи на наявність значної кількос-
ті наукових праць, присвячених питанням стратегіч-
ного розвитку інноваційного ринку, слід зазначити 
про необхідність постійного його вдосконалення в 
умовах виведення національної економіки України 
з кризового стану, підписання економічної угоди з 
ЕС, що обумовлює актуальність та необхідність дано-
го дослідження.

Мета статті полягає в узагальненні структурних 
елементів інвестиційного ринку та розробленні прак-
тичних рекомендацій щодо реалізації інноваційної 
моделі економіки України.
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Виклад основного матеріалу. За рівнем економіч-
ного потенціалу Україна вважається привабливою 
майже чверть століття, але за ефективністю його ви-
користання знаходиться в другій сотні країн світу, 
серед країн Африки та Азії. Світовий досвід інших 
країн з перехідною економікою свідчить, що наці-
ональна економіка, яка претендує на гідне місце у 
глобальному економічному просторі, потребує за-
лучення іноземних інвестицій. Інвестиційні фонди, 
які націлені на роботу з підприємствами шляхом 
створення бізнес-моделей та спільних інноваційних 
проектів, сприяють формуванню національних ін-
вестиційних ринків, роблять їх більш динамічними, 
здатними здолати територіальні перепони та при-
звести до інтеграції національного ринку у світовий.

Окрім підприємств, суб’єктами попиту на інвес-
тиційні товари і інструменти виступають інші учас-
ники економічного процесу, що здійснюють підпри-
ємницьку діяльність. Пропозиція інвестиційних 
ресурсів, товарів і інструментів надходить від під-
приємств-виробників товарів, власників нерухомос-
ті, власників нематеріальних активів, емітентів, 
різноманітних фінансових інститутів шляхом ство-
рення бізнес-планів. Венчурна індустрія та інші заці-
кавлені структури відбирають для роботи найбільш 
інноваційні та успішні компанії, втручаються у їх 
бізнес шляхом надання додаткових фінансових ре-
сурсів, власного досвіду просування на ринку, що у 
більшості випадків призводить до економічного зрос-
тання компанії та обопільного отримання прибутків.

Ціна на інвестиційні товари і інструменти в сис-
темі ринкових відносин формується з урахуванням 
їх інвестиційної привабливості під впливом попиту 
і пропозиції. Ця вартість свідчить про фінансові ін-
тереси продавців і клієнтів інвестиційних продуктів 
і інструментів в певних критеріях функціонування 
інвестиційного ринку. Вартістю інвестиційних ре-
сурсів виступає традиційно ціна відсотка, яка ство-
рюється на ринку грошових коштів.

Як предмет підприємницької діяльності бізне-
су інвестиції вважаються носіями прав власності. 
Спочатку це розділення відбулося у сфері функціо-
нування грошового капіталу, що залучається до ін-
вестиційного процесу (у міру виникнення і розвитку 
кредитних відносин), а потім і реального капіталу 
(у міру виникнення і розвитку лізингових відносин). 

У сучасному бізнесі, який вживає різні форми 
грошових коштів в інвестиційному процесі, є мож-
ливість володіти правами розпорядження за умовою 
відсутності права приналежності до нього. Прикла-
дом такого розподілення прав вважається функці-
онування грошових коштів в системі інвестиційно-
грошових інститутів. 

Основний капітал, який інвестується, як предмет 
власності має можливість бути носієм всіх форм да-
ної власності – персональною, приватною, колектив-
ною особистою... Капітал є носієм статусу власності і 
виступає перш за все як накопичений інвестиційний 
ресурс. Проміжок часу між інвестуванням грошових 
коштів і здобуттям інвестиційного заробітку харак-
теризується різним інтервалом, який є визначаль-
ним у оцінюванні ступеню ризику.

Відповідно перед інвестором завжди стоїть аль-
тернатива тимчасової переваги використання капіта-
лу – вибрати для інвестиційної діяльності коротко- 
або довгострокові об’єкти (інструменти) інвестування 
з відповідно диференційованим рівнем інвестиційно-
го доходу.

Ризик є найважливішою характеристикою інвес-
тицій, що пов’язано із всіма їх формами і видами. 

Інвестор постійно зобов’язаний осмислено йти на гос-
подарський ризик, який може призвести до вірогід-
ного зниження або неотримання суми прогнозовано-
го інвестиційного заробітку, а ще вірогідною втратою 
(вибірковою або досконалою) інвестованих грошових 
коштів. Поняття ризик і рентабельність вкладень в 
підприємницькій діяльності інвестора пов’язані.

Чим вище очікуваний інвестором рівень прибут-
ковості інвестицій в будь-якій з їх форм, тим вище 
(за інших рівних умов) буде супутній йому рівень 
ризику і навпаки. Іншими словами, об’єктивний 
зв’язок між рівнями прибутковості і ризику інвести-
цій носить прямо пропорційний характер.

Різні форми і види інвестицій мають різний сту-
пінь ліквідності. Ці відмінності визначаються сту-
пенем мобільності різних форм капіталу як інвести-
ційного ресурсу, функціональними особливостями 
конкретних видів реальних інвестиційних товарів 
(інвестиційних об’єктів) і інвестиційними якостями 
різних фінансових інструментів інвестування, рівнем 
розвитку інвестиційного ринку і характером його 
державного регулювання, кон’юнктурою інвестицій-
ного ринку і окремих його сегментів, що склалася, і 
іншими умовами.

Основним параметром оцінки ступеню ліквіднос-
ті різних форм і видів інвестицій виступає рівень їх 
ліквідності. Він визначається з урахуванням періоду 
часу, протягом якого інвестований в різні об’єкти і 
інструменти капітал може бути конвертованим в гро-
шову форму без втрати його реальної ринкової вар-
тості. Чим нижче вірогідний період конверсії рані-
ше інвестованого грошових коштів у валютну форму, 
тим найбільш високим рівнем ліквідності характери-
зується той або інший розряд вкладень. Мобільність 
вкладень вважається тією причиною, яка пояснює 
відбір певних їх форм і видів при моделюванні по-
трібного значення їх майбутньої прибутковості.

З урахуванням розглянутих основних характерис-
тик економічна суть інвестицій підприємства в уза-
гальненому вигляді може бути сформульована таким 
чином: вкладення компанії вважаються інвестицією 
грошових коштів в усіх його формах в різні об’єкти 
його господарської діяльності з метою здобуття виго-
ди, а також придбання іншого фінансового або нееко-
номічного результату, втілення якого ґрунтується на 
ринкових принципах у тісному взаємозв’язку з тер-
міном здійснення операції, ризиками і ліквідністю.

Відомо, що модель соціально-економічного зрос-
тання отримує енергією позитивного розвитку тоді, 
коли забезпечується достатніми, ефективно викорис-
товуваними інвестиціями. Без належного аналізу ін-
вестиційного середовища неможливо достеменно ви-
значити причини економічної кризи. Головним серед 
них, як доводить світовий досвід, є підприємець, ви-
робник матеріальних цінностей.

Інноваційна фінансова дисципліна розцінює ін-
вестиційне середовище за майже всіма категоріями: 
циклами, законодавчим постачанням, інфраструкту-
рою, ризиками, інвестиційним кліматом...

Щоб забезпечити стабільне економічне зростання, 
господарська система будь-якої держави повинна во-
лодіти інструментами протидії негативному впливу 
зовнішнього інвестиційного середовища. Це особливо 
важливо в епоху глобалізації економіки, коли фор-
муються міжнародні потоки капіталів, товарів тощо. 
Справедливість такого висновку підтвердила світова 
фінансова криза, яка наприкінці другого тисячоліт-
тя охопила більшість держав і вкрай негативно (у 
формі «втечі» капіталу) вплинула на розвиток біль-
шості країн Сходу.
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Інвестиційний процес будь-якої країни розвива-

ється у внутрішньому й зовнішньому середовищах. 
Несприятливі внутрішні умови функціонування еко-
номіки знижують його ефективність і посилюють 
внутрішній опір інвестиційного середовища.

Зовнішнє інвестиційне середовище з’являється 
тоді, коли та чи інша держава не виконує конкретних 
міжнародних умов, що унеможливлює участь у сві-
товому народногосподарському процесі. Серед інших 
важливих чинників, які безпосередньо впливають на 
інвестиційний процес, – політичний. Інвестори ро-
блять свої вклади лише у стабільну та надійну країну. 

Незважаючи на це, Джордж Сорос – голова Soros 
Fund Management – пропонує ввести безкоштовне 
страхування інвестицій від політичних ризиків для 
зацікавлених у входженні на новий та багатообіця-
ючий ринок шляхом інвестування найбільш прива-
бливих галузей економіки України. На його думку, 
«…цим ЄС врятує не тільки Україну, але і себе са-
мого» [1]. Для формування сприятливого інвестицій-
ного клімату в економічній практиці пропонується 
застосовувати такі методологічні положення: інвес-
тиційний клімат має забезпечувати баланс інтер-
есів всіх учасників інвестиційної діяльності та бути 
стабільним і досить гнучким; для різних інвестицій 
необхідний відповідний режим їх стимулювання; ін-
вестиції покликані забезпечувати впровадження у 
виробництво інноваційних факторів розвитку; інвес-
тиції повинні бути чітко збалансовані з процесами 
відтворення робочої сили шляхом створення необ-
хідної кількості ефективно функціонуючих робочих 
місць; інвестиційна діяльність не повинна порушува-
ти комплексні властивості економічної стійкості та 
безпеки господарських систем, а також екологічних 
умов регіонів та економіки в цілому.

Таким чином, ми можемо виділити основні мето-
ди, що визначають інвестиційне середовище:

а) інституційні: внутрішня і зовнішня політична 
стійкість, національне законодавство, а також полі-
тика в країні умовно іноземних вкладень, економіч-
на перевага, цивілізація; 

б) фінансові: суспільна межа економіки, місткість 
фондового ринку, межа банківської сфери, стійкість 
державної валюти, ринкова і інвестиційна, фактори 
виробництва;

в) соціально-психологічні: соціальний рівень роз-
витку суспільства, рівень кваліфікаційної підготов-
ки робочої сили, доступ до факторів виробництва.

Саме поняття інвестиції (від лат. Іnvestіo – одя-
гаю) значить вкладення капіталу в галузі економіки 
як в самій країні так і за її межами [2]. 

Вкладення коштів у реалізацію різних проектів 
несуть у собі задачу досягнення визначених цілей у 
залежності від проведеної підприємством політики. 
Цілі можуть бути всілякими: підвищення рентабель-
ності виробничого процесу, заміна застарілого устат-
кування, і як наслідок – підвищення ефективності, 
розширення виробництва, збільшення частки ринку, 
технологічний прорив і т.д.

Реалізація інвестиційних проектів являє собою 
нову й у недостатньому ступені вивчену сферу ді-
яльності підприємств на українському ринку. Інвес-
тиційний проект – це процес здійснення комплек-
су взаємозалежних дій, спрямованих на досягнення 
визначених фінансових, економічних, соціальних, 
інфраструктурних і в деяких випадках політичних 
результатів. Основним інструментом реалізації ін-
вестиційного проекту є бізнес-план, що являє собою 
техніко-економічне і фінансове обґрунтування ефек-
тивності інвестицій.

У нинішніх реаліях вищий менеджмент україн-
ських підприємств розглядає проблему залучення ін-
вестицій лише з погляду одержання кредиту в банку. 
І навіть цей процес представляється йому досить про-
стим, не потребуючим підготовки передінвестиційної 
документації. Результатом непрофесійного підходу 
до питань реалізації інвестиційних проектів, а та-
кож слаборозвиненої законодавчої, податкової бази 
і ризиків, що випливають з нестабільної політич-
ної та економічної ситуації, спостерігається відсут-
ність прагнення у вітчизняних і іноземних інвесторів 
вкладати кошти в українську економіку. Українські 
підприємства можна поділити на дві групи. Перша –  
великі підприємства, що мають можливість залучити 
українські і іноземні консалтингові компанії з метою 
професійної підготовки і реалізації інвестиційного 
проекту для подальшого виходу на ринок капіталу, 
як правило, міжнародного.

Друга група – це дрібні і середні підприємства, на 
частку яких приходиться основний обсяг інвестицій 
і, як наслідок, вони складають основну частку ВВП. 
Однак саме ця категорія підприємств не в змозі від-
повідним чином розробити повноцінний бізнес-план 
інвестиційного проекту в зв’язку з низьким профе-
сійним рівнем середньої і вищої ланки управління 
і недостатністю фінансових засобів для трудомісткої 
і капіталомісткої роботи. Хоча необхідно відзначи-
ти, що причиною відсутності інвестицій є не тільки 
внутрішні проблеми господарства, але і відсутність 
належного інвестиційного клімату на макрорівні, що 
веде до зниження обсягу приваблюваних ресурсів ві-
тчизняними підприємствами і подорожчанню плано-
ваних інвестицій.

Для ефективної реалізації інвестиційного проекту 
вище керівництво повинно мати чітку «інвестицій-
ну філософію» (іnvestment phіlosophy), тобто усвідо-
мити для себе стратегію розвитку власної компанії і 
напрямок інвестицій. Це може бути філософія рос-
ту – висока рентабельність проекту і високий ризик; 
філософія розвитку – модернізація і розширення ви-
робництва; філософія екстенсивного або інтенсивно-
го зростання; філософія захоплення ринку і т.д.

Підприємству необхідно мати ціль інвестування 
(іnvestment objectіve) – об’єкт напрямку інвестицій: 
нове обладнання, нерухомість, портфельні інвести-
ції, нематеріальні активи і т.д. Якщо підприємства 
мають більш-менш виразну філософію й уявляють 
собі мету, то з третім елементом ланки інвестицій-
ного проекту виникають проблеми. Це управління 
інвестиціями (іnvestment management) – професійна 
діяльність усіх структурних підрозділів підприєм-
ства в справі досягнення поставлених цілей відповід-
но до раніше розробленого бізнес-плану інвестицій-
ного проекту.

Інвестиційний ринок забезпечує мобілізацію віль-
них фінансових ресурсів у інвесторів для найбільш 
ефективного використання суб’єктами господарю-
вання. Головне значення інвестиційного ринку у су-
часній економічній системі полягає в акумуляції за-
ощаджень економічних агентів і використання цих 
коштів для створення нового капіталу і розширення 
масштабів господарської діяльності. 

Згідно нашому переконанню інвестиційна при-
вабливість повинна розглядатися на рівні держа-
ви, галузі, регіону, компанії. Фірма в даній системі 
вважається кінцевим елементом інвестицій, в яко-
му реалізуються конкретні плани. Для стратегічного 
інвестора будуть досить переконливими аргументи 
інвестування коштів, наприклад, у м’ясо-молочний 
комбінат, якщо формування даної структури у масш-
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табах міжнародної економіки не будуть розташовува-
тися у кризовому секторі.

Розглянемо умови формування інвестиційної при-
вабливості країни, що є найбільш прийнятними при 
виборі і реалізації міжнародних проектів. У фінансо-
вій літературі є різні визначення інвестиційної при-
вабливості, або інвестиційного клімату країни як 
сукупність політичних, правових, фінансових і со-
ціальних критеріїв, які гарантують інвестиційну ак-
тивність українських і іноземних інвесторів. Можна 
виділити систему причин, згрупованих таким чином:

а) політико-правове середовище, яке характеризу-
ється політичною стійкістю співтовариства, наявніс-
тю і стійкістю нормативної бази підприємницької і 
інвестиційної діяльності, заставою рівноправ’я форм 
приналежності і вкладень в перехідний період;

б) фінансове середовище, або стійкість валюти, 
темпи підйому економіки, режим оподаткування і 
грошової регуляції фінансово-кредитної системи, 
платоспроможність внутрішнього ринку; 

в) ресурси і інфраструктура, соціально-культурне 
середовище, екологія.

До кількості більш знаних західних систем оці-
нок інвестиційної привабливості і ризиків належать 
рейтинги Іnstіtutіonal Іnvestor, Euromoney, Busіness 
Envіronment Rіsk Іndex (BERІ).

У рейтингу BerІ оцінюється політична стійкість, 
націоналізація, девальвація, платіжний баланс, тем-
пи фінансового підйому, витрати, згідно заробітній 
платі, продуктивність праці, інфраструктура, умови 
кредитування.

Україна ввійшла в список 20 країн, що стали 
найбільшими одержувачами прямих іноземних ін-
вестицій у 2011–2013 роках, зайнявши 18-те місце 
за даними експертів Конференції ООН з торгівлі і 
розвитку [3]. Індекс інвестиційної привабливості – 
це оцінка інвестиційної привабливості України, що 
проводиться Європейською Бізнес Асоціацією і ґрун-
тується на регулярному моніторингу бізнес-клімату 
першими особами компаній-членів Асоціації. Моні-
торинг бізнес клімату показав зростання індексу у 
першому кварталі 2014 року до 2,72, що свідчить 
про хвилю можливого підйому економіки [4].

Аналіз оціночних чинників дозволяє віднести 
Україну в цілому до категорії країн із середнім рівнем 
розвитку. Проте при всіх інших сприятливих обстави-
нах невирішеність проблеми власності на землю різ-
ко знижує її привабливість як об’єкта довгострокових 
вкладень. Також до проблемних питань слід віднести 
нераціональне податкове навантаження, яке сприяє 
розвитку тіньового сектору економіки та виплаті за-
робітної плати у «конвертах», відсталість фондового 
ринку, незадовільний економічний стан основної маси 
компаній у сучасних умовах політичної нестабільнос-
ті. Але Україна володіє потужнішим промислово-ви-
робничим потенціалом, розвинутою інфраструктурою, 
вдалим географічним розташуванням.

Галузева система іноземних вкладень створюється 
в головному за рахунок внутрішньої торгівлі, харчової 
індустрії, машинобудування і металообробки, грошо-
вих послуг. Серед інших секторів економіки ваговими 
є захист здоров’я, побутове обслуговування, зовнішня 
торгівля, будівництво, хімічна індустрія.

Структура іноземного інвестування по регіонах 
України характеризується традиційним залученням 
прямих інвестицій в економіку Києва, Одеської, 
Дніпропетровської, Донецької, Львівської областей. 
В цілому можливо помітити створення конкретних 
умов, які впливають на формування інвестування в 
Україні: 

• домінуюча чисельність інвесторів з держав, які 
розвиваються (згідно чисельності вкладень) і партне-
рів, з промислово розвинених держав (згідно розміру 
вкладень);

• поступове зменшення долі вкладень з постра-
дянських держав; 

• здійснення єдиних інвестиційних планів, зазви-
чай на двосторонній основі; 

• орієнтація компаній із закордонними вкладен-
нями на створення продуктів, якими ринки фактич-
но насичені (наприклад комп’ютерна техніка кон-
кретних класів), і на сферу послуг;

• обережність західних партнерів щодо збільшен-
ня інвестицій, що обумовлено відсутністю надійних 
гарантій по їхньому захисту, наявністю прямого і 
непрямого контролю за такими інвестиціями, невід-
працьованість стратегії і тактики виходу на практич-
но невідомий і раніше закритий ринок;

• активність малих закордонних фірм, що орієн-
товані на швидке повернення невеликих інвестицій 
або вигоду від разових операцій, по суті, посеред-
ницьких або відверто спекулятивних;

• нерівномірність розподілу інвестицій по галу-
зях і регіонам України, їхня зосередженість у про-
мислових центрах України; 

• збільшення частки майнових вкладів іноземних 
інвесторів в єдиних розмірах вкладень, слабке впро-
вадження механізмів грошового ринку для інвесту-
вання.

Характеризуючи стан іноземного інвестування в 
економіку України в цілому, його можна визначити 
як кризовий в порівнянні з динамічними процесами, 
що відбуваються в міжнародній економіці.

Як кризову можна також охарактеризувати і вну-
трішню інвестиційну сферу. Найкращим показником 
привабливого інвестиційного клімату для іноземного 
інвестора є активні внутрішні інвестиції. У Украї-
ні виникає безумовне і умовне зменшення інвести-
ційних ресурсів, згідно оцінкам професіоналів, для 
стійкого фінансового підйому вкладення зобов’язані 
становити 20-25% валового внутрішнього продукту. 
В даний час інвестиції здійснюються переважно у 
короткострокові проекти, зменшується інвестицій-
на активність у базових галузях народного госпо-
дарства, слабко завантажені будівельні комплекси. 
Питома вага довготривалих інвестиційних кредитів 
у ряді банків налічує відсотки, а то і долі відсотка. 

Інвестиційна галузева привабливість. У виборі га-
лузевих напрямів інвестування, зокрема, Всесвітній 
банк керується наступними групами причин як ас-
пектами для ухвалення рішень:

• ринкові;
• конкурентні;
• бар’єри входження в галузь;
• бар’єри виходу підприємства з галузі;
• взаємовідносини з постачальниками;
• технологічні фактори;
• соціальні фактори.
До першої групи відносяться розмір ринку, темп 

зростання його потенціалу, циклічність попиту, 
еластичність цін, прибутковість, диференціація про-
дукту.

Друга категорія причин розцінює положення кон-
курентній боротьбі галузевого ринку, присутність 
рівних конкурентів, напруженість конкурентній бо-
ротьбі, рівень кваліфікації суперників, присутність 
продуктів-замінників, завантаження потужностей.

Третя категорія вивчає капіталоємність галузі, 
присутність каналів розподілу і доступ до сировин-
них ресурсів, захищеність з боку країни. 
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лімітації можливого виходу з схеми інвестування, 
кваліфікацію активів і вірогідність їх перепрофілю-
вання і вживання іншим призначенням. Взаємини 
з постачальниками характеризуються наявністю по-
стачальників, інтенсивністю конкурентної боротьби 
для формування стратегічних союзів і налагодженні 
стосунків з постачальниками сировини.

До соціальних причин, які формують галузеву 
привабливість, належать демографічні процеси, рі-
вень охоплення працюючих профспілками та дія пу-
блічних організацій.

Оцінюючи галузеву привабливість України згідно 
приведеним групам причин, можливо зробити висно-
вок, що більш активні інвестиційні процеси необхід-
но відстежувати у високорентабельних сферах, які 
не мають великої потреби у значних інвестиційних 
ресурсах. Це, насамперед, сфера торгівлі, переробка 
сільськогосподарської продукції, легка та харчова 
промисловість.

Інвестиційна привабливість підприємства – це ін-
тегральна характеристика окремих підприємств як 
об’єктів майбутнього інвестування з позицій пер-
спективності розвитку, обсягів і перспектив збуту 
продукції, ефективності використання активів, їх 
ліквідності, стану платоспроможності і фінансової 
стану. Для оцінки інвестиційної привабливості мо-
жуть бути використані різні фінансові коефіцієнти. 
Їх склад визначається виходячи з цілей і глибини 
аналізу фінансового стану. Такими синтетичними по-
казниками є оборотність активів, прибутковість ка-
піталу, фінансова стабільність, ліквідність активів і 
ін.

Оцінка інвестиційної привабливості діючого під-
приємства насамперед припускає виявлення стадії її 
життєвого циклу. У теорії ринку виділяється сім та-
ких стадій : 

1) «народження» до 1-го року; 
2) «дитинство» 1-2 роки; 
3) «юність» 3-5 років; 
4) «рання зрілість» 6-10 років;
5) «остаточна зрілість» 11-20 років; 
6) «старіння» 21-25 років;
7) «смерть» від 26 років.
Загальний період всіх стадій життєвого циклу 

компанії орієнтується імовірно в 20-25 років, після 
чого вони припиняють існування або пожвавлюється 
на новітній базі та з новим складом власників і топ-
менеджерів.

Інвестиційно-привабливими вважаються компа-
нії, які перебувають в процесі підйому, тобто на пер-
ших 4 стадіях власного становлення. На стадії «кін-
цевої зрілості» інвестування може бути лише в тому 
разі, якщо продукція компанії володіє досить висо-
кою долею ринку, а розмір вкладень в технічне пе-
реозброєння незначна і вкладення мають всі шанси 
окупитися в найкоротший строк.

На стадії «старіння» інвестування, як правило, 
недоцільно, за винятком тих випадків, коли намі-
чається велика диверсифікованість продукції, що 
випускається (товарів, послуг), тобто визначене пе-
репрофілювання підприємства (у цьому випадку 

можлива визначена економія інвестиційних ресурсів 
у порівнянні з новим будівництвом).

У цих цілях за ряд останніх років аналізуються 
наступні показники:

• динаміка обсягу продукції;
• динаміка загальної суми активів;
• динаміка суми власного капіталу;
• динаміка суми прибутку.
По темпах зміни цих показників можна судити 

про стадії життєвого циклу підприємства. Вищі тем-
пи приросту характеристик за ряд років притаманні 
стадії «юність» і «рання зрілість»; стабілізація осно-
вної маси перерахованих характеристик притаман-
ні стадії «остаточна зрілість», а пониження – стадії 
«дряхління». Такий аналіз дозволяє оцінити можли-
ву прибутковість і терміни повернення інвестуємих 
коштів, а також виявити найбільш значимі по фінан-
сових наслідках інвестиційні ризики.

Висновки. Враховуючи вплив останніх політичних і 
фінансових процесів на економічну діяльність підпри-
ємств, виникає необхідність у дослідженні структурних 
елементів інвестиційного ринку з метою його негайної 
активізації, а також всебічного сприяння залученню й 
ефективному використанню іноземних інвестицій для 
забезпечення розвитку економіки України, приско-
рення її інтеграції в європейську і світову економічні 
системи. Проведене дослідження свідчить про необхід-
ність подальшої розробки механізму розвитку інно-
ваційних проектів, зокрема за допомогою венчурного 
капіталу, посилення контролю за дотриманням законо-
давства, спрямованого на стимулювання інтеграційних 
процесів між інвестором, виробництвом, переробкою 
та споживачем. Викладені в статті положення дозволя-
ють зробити висновки, що інноваційна модель розви-
тку передбачає поступове входження економіки у зону 
вільної торгівлі, оскільки підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС сприятиме наближенню законодавства та 
регуляторного середовища України до вимог ЄС, а від-
так усуненню нетарифних торговельних бар’єрів, що 
також сприятиме інтеграції України до внутрішнього 
ринку ЄС, яке ґрунтується на впровадженні принципо-
во нових технологій та додаткових фінансових джерел, 
застосуванні нових правил ведення бізнесу у глобаль-
ному економічному просторі. 
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СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО  
КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Проведено ґрунтовне теоретичне дослідження, метою якого є показ глобальних структурних проблем агропромислового 
комплексу, які сформувались та інтегрувались у діяльність сільського господарства, де наразі існують негативні наслідки не-
ефективного економічного базису, що сформувались за рахунок неграмотної політики протягом усього ХХ ст. Наслідком стало 
те, що, визнаючи необхідність активного запровадження інноваційного процесу, суттєві кроки не можуть бути виконані через 
структурну недосконалість основних систем АПК.

Ключові слова: структура, інноваційний процес, економічна модель, агропромисловий комплекс, історичний аналіз.

Замрыга А.В. СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В УКРАИНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Проведено глубинное теоретическое исследование, целью которого является изображение глобальных структурных про-
блем агропромышленного комплекса, которые сформировались и интегрировались в деятельность сельского хозяйства, где 
сейчас существуют негативные последствия неэффективного экономического базиса, которые сформировались за счет негра-
мотной политики на протяжении всего ХХ ст. Результатом стало то, что, признавая необходимость активного внедрения инно-
вационного процесса, значимые шаги не могут быть предприняты из-за структурных несовершенностей основных систем АПК.

Ключевые слова: структура, инновационный процесс, экономическая модель, агропромышленный комплекс, исторический 
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Zamryha A.V. STRUCTURAL PROBLEMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX INNOVATIVE DEVELOPMENT: HISTORICAL 
ANALYSIS

A deep theoretic study has been conducted which was aimed to show the global structural problems of agroindustrial complex. They 
have been formed and integrated into the agricultural activity where there are currently negative consequences of ineffective economic 
basis that was formed due to unwise political line across all the XX century. As a result, despite knowing the necessity of active innovation 
process application serious steps cannot be taken because of structural failures of the main agroindustrial systems.
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Постановка проблеми. Наразі провідними укра-
їнськими науковцями визнано важливість реформу-
вання сільського господарства в Україні як потуж-
ного важелю економічного розвитку та необхідність 
інтенсивного та ґрунтовного реформування агропро-
мислового комплексу, забезпечуючи запроваджен-
ня інноваційного процесу у цій фундаментально, 
структурно важливій галузі українського господар-
ства. Основним напрямком розвитку сільського гос-
подарства рекомендовано посилену інноваційну ді-
яльність. Попередніми дослідженнями розглянуто та 
виконано перелік поточних проблем українського аг-
ропромислового комплексу, у цій же статті розгляда-
ється глибинна проблема, що стала передумовою та 
основною причиною формування сучасних умов іс-
нування сільського господарства на теренах України. 
Ця проблема у загальному вигляді характеризується 
декількома пунктами:

• суттєва недосконалість радянської командно-
адміністративної економічної моделі, згідно з якою 
продовжує діяльність український агропромисловий 
комплекс, наслідки діяльності згідно даної моделі.

• неузгодженість функціонування агропромисло-
вого комплексу у взаємодії з іншими галузями еко-
номіки.

Варто звернути увагу на те, що глобальні струк-
турні проблеми сільського господарства України 
виникли не за останні роки, а мають корені в іс-
торичному контексті, ховаються у шляху побудови 
економіки (та агропромислового комплексу зокрема) 
на території України, що мають корені на початку 
ХХ ст., наслідки яких наявні до сих пір. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті 
«Особливості розвитку інноваційної діяльності в АПК 
України» розглянуто особливості, структури та по-

тенціал інноваційної діяльності в аграрному секторі 
країни. Також питання інновацій як таких, а також 
інноваційний процес українського сільського госпо-
дарства розглядають у своїх роботах вітчизняні на-
уковці В.Г. Андрійчук, А.П. Гайдуцький, О.І. Дацій, 
Л.В. Дейнеко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, М.Ю. Коден-
ська, М.Х. Корецький,М.Ф. Кропивко, М.І. Крупка, 
В.Г. Чабан, О.І. Янковська, П.М. Музика та інозем-
ні: В. Александрова, Х. Барнет, Є. Вітте, Б. Гриньов, 
Е. Денісон, П. Друкер, П. Завлін, М. Кондрат’єв, 
С. Кузнєц, Р. Менсел, Г. Менш, В. Мічерліх, Р. Со-
лоу, Л. Соті, Б. Твісс, Р. Фатхутдінов, Х. Фрімен, 
А. Шпідгоф, Й. Шумпетер. У цих науковців розгля-
нуто потенціал та напрямки подальшого розвитку 
економіки, зокрема аграрного сектору. Також, окре-
му увагу варто звернути на аналіз радянської еконо-
міки Юрія Латова, який окреслив етапи та тенденції 
розвитку радянського господарства.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Аналіз історичного розвитку економіки на 
території України, ідентифікація структурних ма-
кроекономічних проблем агропромислового комплек-
су України, аналіз недосконалості та неефективності 
застарілої економічної моделі діяльності сільського 
господарства України.

Мета статті. Показ глобальної недосконалості еко-
номічної моделі, в рамках якої існує сільське госпо-
дарство, недоліки структури діяльності агропромисло-
вого комплексу України, шляхом історичного аналізу 
витоків та передумов формування сучасних умов, що 
перешкоджають подальшому розвитку АПК.

Виклад основного матеріалу. Глобальна проблема 
неефективності діяльності агропромислового комп-
лексу України полягає у наслідках розвитку еконо-
міки з початку XX ст., у наслідках формування та 
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діяльності і, в результаті, недосконалості та неефек-
тивності економічної моделі. Тому для подальшого 
розвитку потрібно відмовитись від діяльності агро-
промислового комплексу у рамках старої радянської 
моделі або її залишків чи складових. Відповідно до 
мети статті виконано історичний аналіз радянської 
економіки та її вад, які перелічені далі.

Ідеологія. Однією з особливостей радянської еко-
номіки є активна участь соціалістичної ідеології у 
провадженні економічної політики. Згідно з визна-
ченням Вікіпедії політична ідеологія – це «систе-
ма концептуально оформлених уявлень, ідей і по-
глядів на політичне життя, яка відбиває інтереси, 
світогляд, ідеали, настрої людей, класів, націй, сус-
пільства, політичних партій. Політична ідеологія 
може розглядатися як форма суспільної свідомості 
і як явище культури» [1]. Ідеологія – конструкт аб-
страктний, включає в себе суб’єктивні категорії, се-
ред яких існує велика доля емотивного сприйняття 
дійсності, викривлення фактів та наявність уперед-
жень. Подібні складові не будуть працювати на ефек-
тивність економічної діяльності країни, оскільки 
економіка вимагає суворого об’єктивного розрахун-
ку. Наявність ідеології в економіці передбачає також 
шкоду для суспільства: «Однопартійне керівництво, 
планова економіка, державна власність, високі тем-
пи накопичення, заради досягнення яких можливе 
застосування методів позаекономічного примусу (ко-
лективізація, праця каторжників ГУЛАГу, драконів-
ські трудові закони і т. д.)» [2].

Протиставлення соціалізму капіталізмові. Впле-
тення подібної концепції в розвиток економіки та ін-
теграція її в економічну модель, яка з часом розви-
вається, поставили певні перешкоди та спричинили 
певну несумісність з іншими країнами, що, у свою 
чергу, погіршує співпрацю, міжнародну торгівлю та 
обмін технологіями й досвідом. Побудова такої мо-
делі економіки не може приносити користь та наро-
щувати ефективність – ні теоретично, ні практично.

Нерівний розподіл ресурсів між важкою про-
мисловістю та сільським господарством. З початку 
минулого століття не приділялась достатня увага 
розвиткові аграрного комплексу. Проведення колек-
тивізації стало початком занепаду агропромислового 
комплексу, оскільки саме лише це явище 30-х років 
спричинило негативні наслідки короткочасного та 
довготривалого характеру: перехід усіх сільськогос-
подарських ресурсів від людей на місцях, які воло-
діють знаннями, навичками, досвідом для того, щоб 
провадити аграрну діяльність, до централізованого 
підпорядкування владі Радянського Союзу, яка роз-
починає індустріалізацію та полишає будь-який роз-
виток сільського господарства. Відповідно, АПК опи-
нився на тому курсі, на якому знаходився до самого 
розпаду СРСР – мінімальні вкладення, максимальне 
вилучення. З Табл. 1 можна побачити, що плани на 
виробництво у аграрному секторі вказані такі самі, 
як у сфері важкої промисловості, але через майже 
відсутнє фінансування наявні показники свідчать 
про те, що АПК не приносить суттєвої користі, а в пе-
ріод 1971-1975 рр. вихід в галузі взагалі від’ємний. 
Індустріалізація ж майже знищила СГ, оскільки всі 
матеріальні та нематеріальні ресурси були залучені 
до форсованого розвитку важкої промисловості. Та-
кож на користь індустріалізації (та на збиток сіль-
ському господарству) працювала радянська ідеоло-
гічна машина, яка заохочувала людей залучатись у 
сферу важкої промисловості, тобто, займатись розви-
тком аграрного сектору ніхто не був вмотивований. 
«1929–1932 р. насильницька колективізація та при-

скорена індустріалізація. В результаті їх здійснення 
СРСР до кінця 1930-х років перетворився з аграрно-
промислової країни в промислово відносно розвинену 
державу. Платнею за цей прорив стало пограбування 
села та сильне зниження сільськогосподарського ви-
робництва, знищення всіх підприємницьких струк-
тур, заміна ринку адміністративною системою ви-
робництва та розподілу. Якщо «військова» модель 
командної економіки передбачала контроль перш за 
все розподілу, то нова («сталінська») модель команд-
ної економіки концентрувала увагу на одержавленні 
самого виробництва» [2].

Таблиця 1
Плани п’ятирічок епохи «Застою» їх виконання

1966–
1970

1971–
1975

1976–
1980

1981–
1985

Валовий національний продукт

План 6,5–7,0 5,8 4,0 4,0

Реально 5,0 3,1 1,8 1,8

Промисловість

План 8,2 8,0 4,9 4,9

Реально 6,3 5,4 1,8 1,8

Сільське господарство

План 5,5 3,7 5,0 5,0

Реально 3,7 –6 2,1 2,1

Джерело: Handbook of Economic Statistics 1988, CPAS 88-
10001 (September 1988)

Збитковість економіки. Результатом непомірко-
ваної економічної політики керівництва СРСР стала 
збитковість усього господарства через застосування 
концепції «ринкового соціалізму»: «Якщо при «орто-
доксально-плановому соціалізмі» планувався, перш 
за все, обсяг виробництва, то при «ринковому» пе-
редбачалось, що плануватись будуть лише ціни, тоді 
як обсяги та асортимент залишаться на розсуд керів-
ників державних підприємств». Імовірно, в теорії по-
дібні ідеї виглядали привабливо (особливо для насе-
лення), але на практиці це вилилось у те, що з часом 
задушило Радянський Союз та спричинило його роз-
пад – ціни на товари були нижчими, ніж їхня собі-
вартість. Підприємства не отримували прибуток, їх-
ній баланс був від’ємним. Оскільки ці підприємства 
були державними, збитки покривались з бюджету, 
який, у свою чергу, не наповнювався достатньо для 
утримання промисловості, яка не приносила прибут-
ку, що створило таку собі економічну яму, з якої Ра-
дянський Союз так і не виліз. Деякий час вдавалось 
покривати збитки прибутком від видобування нафти 
та газу, але це не тривало довго. Як вказує науковець, 
«під сильним адміністративним тиском збільшилось 
вилучення продуктів з села, частина яких йшла на 
експорт заради закупівлі обладнання для будівництв 
першої п’ятирічки. Паралельно, під впливом стаха-
нівського руху та прямого адміністративного тиску, 
відбулось зниження середніх розцінок оплати праці 
промислових робітників (саме це мав на увазі Троць-
кий, пропонуючи розвивати «само експлуатацію» ро-
бітників на користь «пролетарської» держави). Пра-
ця багаточисленних репресованих взагалі обходилась 
майже безкоштовно... Замість формування небагато-
численного ринково орієнтованого фермерства сіль-
ським господарством займалось загнане у колгоспи 
селянство... а промисловий розвиток починався не з 
легкої промисловості, а з важкої (з великою увагою 
до розвитку ВПК)» [2].

«Наздогінний» характер економічного розвитку. 
«Починаючи з XVIII ст., економічний розвиток Росії 
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має наздогінний характер: керівництво країни ціле-
спрямовано намагається подолати розрив між передо-
вими країнами Заходу (спершу основним орієнтиром 
була Західна Європа, пізніше – США) та відстаючою 
у своєму розвиткові Росією. При цьому шлях, який 
пройшли передові країни протягом століть, країни 
наздогінного розвитку намагаються «пробігти» за де-
кілька десятиріч» [2]. Це призвело до того, що з само-
го початку економічна модель Росії (а потім СРСР) не 
була складена грамотно та зважено, вона не є одно-
рідною та узгодженою, а головне – стабільною та на-
дійною, відповідно, не може забезпечити суспільство 
ресурсами для проживання, тобто, по суті, економіка 
не виконує свого прямого призначення. А якщо вра-
хувати провадження політики, подібної до описаної 
вище, Радянська економічна модель – протилежність 
того, що може працювати для задоволення потреб 
суспільства. Також варто окремо звернути увагу на 
те, що інтеграція ідеології в економіку спричинила 
ізоляцію не тільки політичну, але й економічну, що 
означає відсутність інвестицій та будь-яких грошових 
вливань (до деякого часу, але тоді вже було пізно), 
тобто система поглинала себе сама. 

Модернізація. Розвиток промисловості мав екс-
тенсивний характер, тобто посилено збільшувались 
обсяги засобів виробництва, технології ж лишались 
незмінними протягом довгого часу або розвивались 
повільно. Таким чином, якщо до 70-х років СРСР 
міг конкурувати із Заходом за обсягами виробництва 
продуктів важкої промисловості, то з приходом на-
уково-технологічної революції «наздогін на» політи-
ка розвитку країни почала провалюватись, оскіль-
ки посилене кількісне виробництво дещо застаріло, 
вагу почало мати виробництво товарів та інформації 
з вищим рівнем інноваційності, новаторства, з ви-
користанням передових технологій. Простіше кажу-
чи, цінність кількісного виробництва заступила цін-
ність виробництва якісного. 80-ті роки та розвиток 
інформаційних технологій показав, що Радянський 
Союз зі складеною моделлю економіки та суспільних 
відносин несумісний з технологічним розвитком та 
інноваційністю, прямим індикатором чого став пе-
ріод «Застою». «ТНР вимагала розвитку ініціативи, 
творчого та оригінального мислення, у той час як в 
радянській командній економіці функції керування 
були повністю монополізовані бюрократичною но-
менклатурою. Командна економіка виховувала «ро-
бітника-гвинтика» – надійного, але малоініціативно-
го виконавця» [2]. 

Висновки та пропозиції. Радянська економічна 
модель лишила багато негативних рис в агропромис-
ловому комплексі України, починаючи зі структур-
ної неузгодженості та відсутності новітніх ресурсів, 
завершуючи вкрай низькою мотивацією населення 
до залученості у розвиткові сільського господар-
ства. Основною загальною запорукою успішного 
відродження аграрної промисловості в Україні – це 
правильна та зважена економічна політика, що не 
спирається на помилки некваліфікованих людей 
минулого. Але, перш за все, це надійна та ефектив-
на і, водночас, прогресивна економічна модель, що 
дозволить:

• забезпечувати суспільство необхідними обсяга-
ми якісної продукції;

• інтенсивно розвивати АПК, запроваджувати 
технологічні та економічні інновації;

• налагодити міжнародну співпрацю та, як наслі-
док, приріст ефективності АПК;

• надати статус основного суб’єкта в аграрному 
секторі підприємствам, децентралізувати виробни-

цтво, надати керування розвитку АПК кваліфікова-
ним кадрам;

• мотивувати населення розвивати АПК.
Головною пропозицією є рух у напрямку актив-

ного розвитку інноваційного процесу для реалізації 
глобального складеного потенціалу галузі, що має в 
собі наступні складові:

1. Ринковий потенціал – відображає рівень відпо-
відності можливостей підприємства зовнішнім рин-
ковим потребам інновацій, які генеруються ринко-
вим середовищем; 

2. Фінансовий потенціал – відповідність фінан-
сового стану інвестиційної привабливості, креди-
тоспроможності й системи ефективного управління 
фінансами підприємства щодо забезпечення стійкос-
ті інноваційної діяльності на всіх етапах інновацій-
ного циклу; 

3. Кадровий потенціал – характеризує можливос-
ті персоналу та робітників підприємства застосувати 
нові знання і технології, організаційні й управлінські 
рішення, виконати розробку і виготовити нову іннова-
ційну продукцію; інтелектуальний потенціал – визна-
чає можливості генерації та сприйняття ідей і задумів 
новацій, доведення їх до рівня нових технологій, кон-
струкцій, організаційних та управлінських рішень; 

4. Інформаційний потенціал – інформаційна за-
безпеченість підприємства, ступінь повноти і точнос-
ті інформації, необхідної для прийняття ефективних 
інноваційних рішень; 

5. Мотиваційний потенціал – характеризує мож-
ливість підприємства щодо приведення у відпо-
відність і узгодження різноспрямованих інтересів 
суб’єктів інноваційного процесу: розробників іннова-
цій; виробників нових товарів; інвесторів, постачаль-
ників вихідної сировини, матеріалів і комплектую-
чих; торгових та збутових посередників; споживачів; 
суспільство в цілому тощо; 

6. Комунікаційний потенціал – наявність кому-
нікаційних зв’язків, які відображають рівень ви-
значеності й ефективності взаємодії підприємства з 
елементами зовнішнього середовища, що сприяють 
реалізації мети інноваційної діяльності; 

7. Науково-дослідний потенціал – відображає 
наявність створеного резерву результатів науково-
дослідних робіт, достатнього для генерації нових 
знань, спроможність проведення досліджень з метою 
перевірки ідей новацій і можливості їхнього вико-
ристання у виробництві нової продукції;

8. Техніко-технологічний потенціал – здатність 
оперативно переорієнтувати виробничі потужності та 
налагодити економічно ефективне виробництво но-
вих продуктів, які відповідають ринковим потребам; 

9. Інтелектуальний потенціал – визначає можли-
вості генерації та сприйняття ідей і задумів новацій, 
доведення їх до рівня нових технологій, конструк-
цій, організаційних та управлінських рішень [1].

Використовуючи аналогію будівництва, перед по-
будовою стін та облаштуванням інтер’єру потрібно 
залити потужний фундамент.
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У статті здійснено комплексний аналіз та узагальнено досвід трансформації ринків електроенергії країн світу. Виокремлено 
етапність лібералізації ринків електроенергії країн ЄС. Доведено, що лібералізація ринку електроенергії має відбуватися не за 
єдиною методикою відповідно до чіткого плану, а з врахуванням національних особливостей. Обґрунтовано оптимальні шляхи 
проведення реформи вітчизняного електроенергетичного ринку.
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В статье проведен комплексный анализ и обобщен опыт трансформации рынков электроэнергии стран мира. Выделена 

этапность либерализации рынков электроэнергии стран ЕС. Доведено, что либерализация рынка электроэнергии должна про-
исходить не в соответствии с четким планом, а с учетом национальных особенностей. Обоснованы оптимальные пути проведе-
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Zelenyuk T.A. SYSTEMATIZATION OF THE WORLD EXPERIENCE LIBERALIZATION OF ELECTRICITY MARKETS
In this article presents a comprehensive analysis and summarized the experience of transformation of world’s electricity markets. 

Author determined stages of liberalization of electricity markets in the EU. It is proved that the liberalization of the electricity market 
should not occur with a clear plan, and taking into account the national characteristics. It is substantiated optimal ways of implementation 
of the reform the domestic electricity market.

Keywords: liberalization, transformation, electricity market, government regulation, competitive relationships.

Постановка проблеми. Активізація процесів 
трансформації та лібералізації національних рин-
ків електроенергії розпочалася близько 15-20 років 
тому, проте досі немає єдиного узгодженого бачен-
ня щодо оптимальної моделі ринку, що, в свою чер-
гу, пояснюється особливостями структури ринків, 
ефективністю функціонування електроенергетичних 
підприємств, державною енергетичною політикою. 
Процеси лібералізації ринків електроенергії відбува-
ються в країнах з різною інтенсивністю, глибиною 
інституційних змін, підходами до ціноутворення та 
торгівлі, формами залучення інвестиційних ресур-
сів. У зв’язку з реформування ринку електроенергії 
України актуальності набуває дослідження і узагаль-
нення світового досвіду лібералізації ринків електро-
енергії з метою обґрунтування оптимальних шляхів 
проведення реформи вітчизняного електроенергетич-
ного ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прове-
дені дослідження вказують на те, що тема до сьогод-
ні залишається актуальною як з точки зору науково-
го дослідження, так і з практичного впровадження. 
Необхідно зазначити, що аналізу досвіду реформу-
вання електроенергетичного сектору окремих кра-

їн та інтеграційних угрупувань приділяється увага 
вітчизняних дослідників, серед яких: А.Г. Боярчук 
[1], В.Г. Варнавський [2], Р.Ю. Заглада [3], С.В. Ка-
занський [4], С.А. Мехович [5], І.А. Франчук [6] та 
інші, проте на сьогоднішній день не зроблено його 
систематизації та недостатньо проаналізовано його 
вплив на подальший розвиток ринку електроенергії 
України.

Постановка завдання. Метою дослідження є про-
ведення комплексного аналізу трансформації ринків 
електроенергії в країнах світу. Узагальнення резуль-
татів дослідження ринку є важливим засобом одер-
жання інформації, без якої неможливе прийняття 
ефективних та своєчасних управлінських рішень при 
реформуванні ринку електроенергії України. Важли-
вим завданням дослідження світових ринків елек-
троенергії є визначення та оцінка закономірностей їх 
формування, тенденцій розвитку, а також характеру 
функціонування ринкового механізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо 
до 80-90-х рр. XX ст. у більшості країн світу рин-
ки електроенергії з вертикально-інтегрованою струк-
турою розглядалися як природна монополія [7], то 
основна спрямованість реформ в електроенергетиці 
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за кордоном пов’язана з впровадженням конкуренції 
у сфері генерації електроенергії. До трансформацій-
них процесів на ринках електроенергії тарифи на по-
слуги повністю знаходилися під контролем держави. 
Проте така система функціонування електроенерге-
тичного сектору вичерпала свою ефективність відпо-
відно до умов, в яких вона опинилася в той час. 

Аналізуючи світовий досвід розвитку ринку елек-
троенергії, слід відзначити, що його трансформація 
у глобальному масштабі призвела до радикальних 
структурних змін, які сягають основ його функціо-
нування. Характерна риса цих змін у світовій еконо-
міці полягає у відмові від жорстких економічних, ор-
ганізаційних, юридичних бар’єрів, а також бар’єрів, 
пов’язаних з питанням власності. Проте на прак-
тиці проявляється тенденція не до повної відмови 
суб’єктів ринку електроенергії від централізованих 
механізмів управління, а до зведення до мінімуму 
державного регулювання у їхніх внутрішніх та зо-
внішніх справах.

Трансформація ринку електроенергії – одна з су-
часних тенденцій розвитку світової енергетики. Вона 
виникла не випадково, а в силу збігу ряду умов, які 
склалися в галузі лише в останні два-три десятиліт-
тя. Серед них:

- технологічні та організаційні зміни у виробни-
цтві та передачі електричної енергії, які безпосеред-
ньо пов’язані із збільшенням енергопотоків, що в по-
дальшому створює нові можливості для конкуренції 
між постачальниками енергії;

- зростання вимог до енергоефективності і «еколо-
гічної чистоти» виробництва (ці фактори сприяють 
частковій заміні нарощування місцевих генеруючих 
потужностей на отримання електрики з енергонад-
лишкових регіонів);

- збільшення ступеня економічної інтеграції окре-
мих територій (зокрема, країн Європейського Союзу, 
Північної Америки).

На основі аналізу світового досвіду проведення 
структурно-інституціональних реформ на електро-
енергетичних ринках встановлено, що в загальному 
серед головних причин реформування ринку елек-
троенергії вважається:

- недостатня ефективність регульованих моно-
полій, відсутність у них належних стимулів для 
зниження витрат виробництва через застосування 
витратного принципу формування тарифів на елек-
троенергію;

- відсутність у електроенергетичному секторі ін-
вестиційних ресурсів на модернізацію та оновлення 
зношеного технічного обладнання та впровадження 
нових технологій;

- наповнення бюджету за рахунок отримання до-
даткових надходжень від приватизації об’єктів рин-
ку електричної енергії;

- необхідність впровадження технологічних інно-
вацій на енергетичних підприємствах з метою підви-
щення ефективності їх функціонування.

Як зазначає Ш. Ташпулатов [8], розвиток конку-
ренції між виробниками електроенергії відіграє ви-
рішальне значення для забезпечення ефективності 
і зниження цін на електроенергію. Т. Міронова [9] 
вважає, що головними причинами, які змусили уря-
ди більшості країн зважитися на проведення сер-
йозних реформ в електроенергетиці, є безпосеред-
ньо низька ефективність і конкурентоспроможності 
власної промисловості, відсутність інвестицій для 
розвитку енергетичного сектору. Окрім того, причи-
ною трансформації ринків електроенергії вважається 
відсутність у енергокомпаній країн світу належних 

стимулів для зниження витрат виробництва через 
витратний принцип формування тарифів на електро-
енергію.

Електроенергетичні ринки країн характеризують-
ся специфічними умовами функціонування і на осно-
ві цього нами виокремлено причини реформування у 
таких з них [10; 11; 12]:

- в Норвегії і США основною метою реформ було 
згладжування різниці в цінах на електроенергію в 
різних регіонах країни; 

- в Австралії – підвищення ефективності інвесту-
вання в розвиток електроенергетичної інфраструктури 
і зростання конкурентоспроможності енерговиробників; 

- у Великобританії, Аргентині та Бразилії – зни-
ження споживчих тарифів за рахунок зростання 
ефективності енерговиробництва та залучення вели-
ких іноземних інвесторів;

- у Китаї – оптимізація витрат та вдосконалення 
механізму ціноутворення задля сприяння розбудові 
мережевої інфраструктури.

У результаті трансформації ринків електроенергії 
країн світу змінились структура і принципи поведін-
ки учасників ринку:

- на заміну монополісту з’являються конкуруючі 
фірми-виробники, оператор мережі, торговці елек-
троенергією тощо, які оптимізують свою діяльність 
індивідуально;

- змінились критерії економічної діяльності учас-
ників ринку – максимізація прибутку замінила міні-
мізацію витрат;

- формуються потужні приватні компанії, які, ко-
ристуючись своїм впливом на ринку, можуть необ-
ґрунтовано підвищувати ціни, створюючи умови не-
досконалої конкуренції.

У більшості країн Європи накопичений позитив-
ний досвід регулювання ринків і стимулювання ін-
вестиційних процесів. Негативні прояви є наслідком 
відмови від економічної логіки і неадекватного дер-
жавного регулювання. Результати аналізу розвитку 
електроенергетичного ринку країн Центрально-Схід-
ної та Південної Європи свідчить, що у більшості з 
них (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія й ін.) проце-
си трансформації пов’язані з дезінтеграцією електро-
енергетичних холдингів і поетапною приватизацією 
генеруючих і дистрибуційних компаній. При цьому, 
за умов здійснення приватизації енергетичних ком-
паній, виникла така проблема, як накопичення за-
боргованості, яка, в свою чергу, істотно погіршила 
інвестиційну привабливість відповідних об’єктів. 
Зазначену проблему у низці країн Європи вирішу-
вали шляхом створення палат боргових розрахунків 
та банків для реструктуризації кредитів. Прикладом 
таких утворень є Естонський національний борговий 
фонд, Словенське агентство з відновлення банків. 
Окрім того, проблему накопичення заборгованості 
вирішували також шляхом списання боргів, реалі-
зації певних програм з розпорядження безнадійними 
боргами, трансформації заборгованості одних компа-
ній в акціонерний капітал інших у таких країнах, як 
Румунія, Польща та Чехія, Литва [13, с. 56].

У цілому на основі огляду зарубіжної літератури 
можна дійти висновку, що найбільш лібералізовани-
ми і конкурентними ринками електроенергії в краї-
нах ЄС є [4, с. 14]:

- Великобританія, де діє контрактна система про-
дажу електроенергії між виробниками і спожива-
чами (постачальниками) із збереженням спотового 
ринку для балансуючих цілей, а торгівля електрое-
нергією і потужностями здійснюється на добу вперед 
на кожні півгодинні інтервали;
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- Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії та Іспанії, у яких 

переважають пули зі спотовими цінами та торгівлею 
значною частиною електроенергії через біржу Nordpool;

- енергоринок Німеччини, у якій використовують-
ся двосторонні контракти зі значно меншим впливом 
енергетичних бірж. 

Слід зазначити, що лібералізація ринку електро-
енергії не означає необхідності радикальних перетво-
рень у структурі власності. Так, у Норвегії, Швеції 
та США кардинальних змін у структурі власності не 
відбулося, тоді як в Англії та Уельсі приватизація 
була основним напрямком реформ. Причому якщо 
в Норвегії, Швеції, Франції у виробництві та збу-
ті електроенергії, як і раніше, домінують державні 
компанії, то в США, Японії, Іспанії, Бельгії більша 
частина виробництва і збуту електроенергії припадає 
на приватні компанії. У інших країнах здійснювала-
ся приватизація генеруючих, розподільних і збуто-
вих компаній, проте транспортування електроенер-
гії, як правило, концентрується в єдиній кампанії і 
нерідко залишається в державній власності. 

На основі аналізу проведення реформ на ринках 
електроенергії країн Європи процес лібералізації 
умовно можливо поділити на наступні етапи [7; 8; 10]:

1) початок запровадження лібералізаційної моде-
лі розвитку ринку електроенергії (1990 – 1997 рр.);

2) консолідація лібералізаційної моделі (1997 – 
2003 рр.);

3) криза вихідної моделі і необхідність усвідом-
лення регулювання ринкових відносин (з 2003 р.).

За роки реформ в світі накопичено значний до-
свід організації, стимулювання конкуренції, функціо-
нування оптових і роздрібних ринків електроенергії, 
державного регулювання, залучення в галузь приват-
них інвестицій. Результатом лібералізації стала низка 
позитивних тенденцій у розвитку галузі. Разом з тим 
на шляху реформ виникла низка проблем, зумовлених 
монопольним характером електроенергетики, унікаль-
ністю виробленої нею продукції, обмеженістю поля 
дії конкурентних сил. Деякі з очікувань, пов’язаних 
з реформою, зокрема зниження цін на електроенергію 
і масованого припливу в галузь приватного капіталу, 
виправдалися лише частково. Значні аварії останніх 
років в електричних енергосистемах США, Канади, 
країн Європейського Союзу, Російської Федерації при-
звели до перегляду деяких концептуальних положень 
щодо створення і організації ринку електроенергії, 
загальмували його лібералізацію, в деяких випадках 
поставили під сумнів доцільність проведення в галузі 
масштабної приватизації.

Реформа електроенергетики в Російській Феде-
рації поки не привела до досягнення поставлених 
цілей по підвищенню ефективності виробництва та 
споживання електроенергії, забезпечення надійного 
та безперебійного енергопостачання споживачів. Ін-
вестиційні процеси в галузі слабкі. Значного онов-
лення матеріально-технічної бази не відбувається. 
На засіданні Уряду Російській Федерації ще у груд-
ні 2005 р., присвяченому аналізу стану справ у ро-
сійській електроенергетиці, підкреслювалося, що 
потрібні нові підходи до реформування галузі, за-
сновані на аналізі сучасного світового досвіду, пере-
осмислення концепцій, покладених раніше в основу 
реформ [7, с. 13].

Узагальнюючи аналіз світового досвіду реформу-
вання електроенергетики, слід зазначити такі його 
прояви:

- в умовах лібералізованих ринків електроенергії 
і тепла істотно зростають складність технологічного і 
комерційного управління енергосистемами;

- різний ступінь лібералізації ціноутворення на 
оптовому і роздрібному ринках може привести до 
значних цінових шоків і соціальної напруги, особли-
во в періоди сезонних коливань попиту;

- високий ступінь дерегулювання ринків електро-
енергії за умов відсутності системної приватної або 
державної координації дій ринкових агентів може 
привести до значних коливань цін, їх зростання і 
дестабілізації усієї системи електропостачання;

- превалювання поточних цілей енергокомпаній 
над довгостроковими може привести до скорочення 
робіт щодо підтримки устаткування в працездатному 
стані, зниження об’єму інвестицій унаслідок зростан-
ня фінансових ризиків; ситуація ще більш посилюєть-
ся у випадках наявності істотних політичних ризиків.

Сучасна ситуація на національних та регіональ-
них енергетичних ринках вносить зміни в існуючі, 
а також формує нові напрями енергетичної політи-
ки країн. Для України, яка останніми роками йде 
шляхом реорганізації ринку електроенергії, створен-
ня і розвиток ринкових механізмів функціонування 
електроенергетики, досвід інших країн відіграє ва-
гому роль.

Висновки з проведеного дослідження. Аналізую-
чи вищевикладене, можна зробити такі висновки:

- міжнародний досвід щодо реформування ринків 
електроенергії свідчить про неоднозначність транс-
формаційних процесів, відтак не можна сформувати 
єдині універсальні рекомендації для кожної країни;

- якщо політика лібералізації і впровадження 
конкуренції на ринку електроенергії обґрунтована, 
чітко структурована і ефективно реалізується, то 
практика показує зростання ефективності системи, 
що, зокрема, проявляється у зростанні обсягу про-
дажів; появі на ринку значної кількості енергоком-
паній, що, в свою чергу, призводить до посилення 
цінової конкуренції; підвищення конкурентоспро-
можності залежних від електроенергії галузей вна-
слідок зниження цін для кінцевих споживачів; за-
безпеченні дотримання стандартів якості;

- реформування ринку електроенергії в Україні 
має розпочинатися зі створення єдиної, чіткої і про-
зорої правової бази; перехід до нових ринкових умов 
призводить до зміни складу учасників ринку та пере-
розподілу функцій між вже існуючими; 

- на основі аналізу міжнародного досвіду прове-
дення структурно-інституціональних реформ елек-
троенергетичного сектору лібералізацію ринку елек-
троенергії України можна розглядати як прояв 
загальносвітової тенденції. Трансформацію електро-
енергетичного ринку України доцільно започаткову-
вати із формування інституціонального забезпечення 
з виокремленням чітких і прозорих взаємозв’язків 
між суб’єктами ринку та органами управління. 
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СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню стану та пріоритетів науково-фінансового забезпечення інноваційних процесів в України 
на основі узагальнення і аналізу основних індикаторів сфери наукової діяльності, джерел та обсягів фінансування інновацій. 
Зроблено висновок, що обсяги фінансування інновацій з різних джерел і, насамперед, державних асигнувань, не є достатніми і 
потребують збільшення. Послідовно проводиться думка про необхідність розроблення і впровадження інвестиційно-інновацій-
ного сценарію сталого розвитку національної економіки, який має стати стратегічним імперативом макроекономічної політики 
держави у довгостроковому періоді.

Ключові слова: економічне зростання, конкурентоспроможність економіки, інноваційна діяльність, показники наукової сфе-
ри країни, науково-фінансове забезпечення, інвестиційно-інноваційний сценарій сталого розвитку

Иванова Т.Л. СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В УКРАИНЕ 

Статья посвящена исследованию состояния и приоритетов научно-финансового обеспечения инновационных процессов 
в Украине на основе обобщения и анализа основных индикаторов сферы научной деятельности, источников и объемов фи-
нансирования инноваций. Сделан вывод, что объемы финансирования инноваций из разных источников и, в первую очередь, 
государственных ассигнований, не являются достаточными и требуют увеличения. Последовательно проводится мысль о необ-
ходимости разработки и внедрения инвестиционно-инновационного сценария устойчивого развития национальной экономики, 
которое должно стать стратегическим императивом макроэкономической политики государства в долгосрочном периоде.

Ключевые слова: экономический рост, конкурентоспособность экономики, инновационная деятельность, показатели на-
учной сферы страны, научно-финансовое обеспечение, инвестиционно-инновационный сценарий устойчивого развития.

Ivanova T.L. THE STATE AND PRIORITIES OF SCIENTIFICALLY-FINANCIAL PROVIDING OF INNOVATIVE ACTIVITY ARE IN 
UKRAINE 

The article is sanctified to research of the state and priorities of the scientifically-financial providing the innovative processes in 
Ukraine on the basis of generalization and analysis the basic indicators of sphere the scientific activity, sources and volumes of financing 
the innovations. Drawn conclusion, that volumes of financing the innovations from different sources and, first of all, state assignations, 
are not sufficient and require an increase. An idea is consistently conducted about the necessity of development and introduction the 
investment-innovative scenario of sustainable development the national economy, which must become the strategic imperative the 
macroeconomic policy of the state in a long-term period.

Keywords: economy growing, competitiveness of economy, innovative activity, indexes of scientific sphere of country, scientifically-
financial providing, investment-innovative scenario of sustainable development.

Постановка проблеми. Найважливішим завдан-
ням стратегії економічного і соціального розвитку 
України в умовах глобалізаційних викликів і не-
обхідності підвищення міжнародної конкуренто-
спроможності України є створення умов для струк-
турно-інноваційного відновлення національної 
економіки. Постановка цієї задачі лежить у пло-

щині вирішення проблеми фінансового забезпечен-
ня інноваційної перебудови економіки і потребує 
дослідження сучасного стану основних фінансово-
економічних показників розвитку інноваційної ді-
яльності в країні з метою формування ефективної 
макроекономічної політики, спрямованої на їхнє 
найскоріше зростання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

ма наукового і фінансового забезпечення сфери інно-
ваційної діяльності розглянута у значній кількості 
робіт зарубіжних та вітчизняних вчених-економіс-
тів, зокрема В. Александрової, І. Алексєєва, О. Амо-
ша, Ю. Бажала, І. Балабанова, О. Васюренко, О. Ва-
силика, Г. Вознюк, А. Васильєва, А. Гальчинського, 
С. Ільєнкової, А. Загородній, М. Крупки, С. Крав-
ченко, Д. Кокуріна, А. Кузнєцової, М. Козоріз, 
І. Лугового, О. Лапко, І. Луніної, Н. Лапіна, С. На-
уменкової, С. Онишко, А. Пересади, А. Пригожина, 
А. Савчука, Т. Смовженко, М. Туган-Барановського, 
Й. Шумпетера, Ю. Яковця, А. Яковлєва та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є ана-
ліз стану основних показників науково-фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності та формування 
його пріоритетів у контексті розроблення інвестицій-
но-інноваційного сценарію сталого розвитку націо-
нальної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційний розвиток в країні відбувається відповідно 
до положень Закону України «Про інноваційну ді-
яльність» і в певному сенсі є похідною від кількіс-
них та якісних показників, що характеризують стан 
наукової сфери країни та її фінансове забезпечення 
[1]. Саме вони безпосередньо впливають на струк-
туру, спрямованість та результативність реалізації 
інноваційного-інвестиційного вектору економічно-
го зростання. Російські науковці Ю.В. Яківець та  
Б.Н. Кузик зазначають, що «інновації – це душа 
інвестицій, без інновацій капітальні вкладення мо-
жуть виявитися неефективними чи навіть шкідли-
вими, продовжуючи життя неконкурентоспромож-
ним товарам» [2].

Сьогодні інвестувати в екстенсивний розвиток 
економіки є надто коштовним заняттям, яке виявля-
ється витратним і таким, що не відповідає критерію 
підвищення конкурентоспроможності країни на вну-
трішньому і зовнішньому ринках та зрештою може 
призвести до втрати їх часток, а отже, і прибутків 
вітчизняних підприємств [3]. Втім сучасними загро-
зами національної економіки є низький техніко-тех-
нологічний рівень виробництва, недостатні темпи 
оновлення основного капіталу, високі енергоємність 
та матеріалоємність продукції, а у підсумку – слаб-
кі конкурентні позиції вітчизняних підприємств, які 
потребують нагального прискорення та розширення 
обсягів інноваційних процесв.

Проведене дослідження науково-фінансових інди-
каторів забезпечення інноваційної діяльності в Укра-
їні на основі достатньо репрезентативної статистичної 
вибірки за довготривалий період часу дозволило дещо 
узагальнити показники стану інноваційної сфери роз-
витку країни і дійти певних наукових висновків.

Зокрема, на гістограмі 1 представлено динамічні 
ряди показників кількості наукових організацій та 
чисельності науковців в Україні за період 1991-2013 
років, які наочно ілюструють зміни безпосередньо 
кількісних індикаторів стану наукової сфери діяль-
ності, що, як показує спадний характер рядів, мають 
явно виражені негативні тенденції. 

У цілому за 12 років аналізованого періоду кіль-
кість організацій, що виконують наукові досліджен-
ня й науково-технічні розробки, зменшилась на 15%, 
тобто у 2013 р. склала 85% від рівня 1991 року. Тіль-
ки у 2004-2005 рр., що характеризувались бурхливи-
ми соціополітичними подіями у суспільстві, чисель-
ність науковців незначно зросла (на 1,68% та 0,64% 
відносно попереднього 2003 р.), втім вже в 2006 р. 
зменшилась до 95% по відношенню до 2005 року. 
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Рис. 1. Динаміка чисельності наукових кадрів 
та кількості наукових організацій України 

за період 1991-2013 років*
*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua

Натомість динаміка чисельності кандидатів та 
докторів наук, що є певним кількісним виміром 
стану наукової діяльності в Україні, протягом роз-
глянутого часу була позитивною, про що свідчить 
висхідний тренд її змін на рис. 2. Чисельність кан-
дидатів наук зросла з 57610 осіб до 90113 осіб, тобто 
на 32503 особи, або на 56,42%, а докторів наук – ще 
у більшому ступені, з 9759 осіб до 16450 осіб, тобто 
на 6692 особи, або на 68,56%. 
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Рис. 2. Динаміка чисельності наукових кадрів  
та кількості наукових організацій України  

за період 1991-2013 років*
*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua

Із діаграм на рис. 3 витікає, що за період 1995-
2013 років структура науковців найвищого рівня 
кваліфікації (кандидатів та докторів наук), яку в 
певному сенсі можливо вважати якісним показни-
ком розвитку наукової сфери діяльності, майже не 
змінилась, тобто зберігався баланс їхньої питомої 
ваги у загальній чисельності науковців. Слушно від-
значити, що він навіть отримав імпульс руху у бік 
зростання чисельності докторів наук як представни-
ків найвищої наукової кваліфікації, оскільки їхня 
частка зросла у загальній кількості науковців з 14% 
у 1995 р. до 15% у 2013 році.
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Рис. 3. Структура науковців найвищого рівня 
кваліфікації у 1995 та 2013 роках*

*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua

Як відомо, існує ряд джерел фінансування іннова-
ційної діяльності вітчизняних підприємств, до яких 
відносяться: власні кошти, тобто прибуток, аморти-
зація, власні накопичення підприємства, мобілізо-
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вані внутрішні активи; залучені кошти – від емісії 
цінних паперів, від продажу акцій або одержані у 
вигляді пайових та інших внесків; позикові кошти, 
що можуть бути представлені такими сучасними 
ринковими формами асигнувань, як банківський 
кредит та лізинг, форфейтинг, франчайзинг, венчур-
не фінансування, продаж облігацій підприємств [4]. 

В межах даної роботи розглянемо стан наукової 
діяльності за допомогою узагальнених показників 
витрат на інновації, динаміку яких представлено за 
2000-2013 роки у таблиці 1 і на рис. 4. Так, у та-
блиці 1 наведено значення абсолютних показників 
загальної суми витрат на фінансування інноваційної 
діяльності в країні, у тому числу у розрізі її скла-
дових, та розраховано частку окремих агрегованих 
складових у загальній сумі витрат. Дані по витратах 
показують, що їхня загальна сума у номінальному 
вираженні збільшилась з 1757,1 млн. грн. у 2000 р. 
до 9562,6 грн. у 2013 р., тобто на 7805,5 млн. грн., 
або приріст досяг 444,23%. З урахуванням того фак-
ту, що ціни за вказаний період зросли у 5,15 разу, 
витрати на інноваційну діяльність в Україні у реаль-
ному вираженні досягли приблизно 1856 млн. грн., 
тобто збільшились порівняно з 2000 р. на 99,7 млн. 
грн., або на 5,68%, що, очевидно, є недостатнім для 
масштабних інноваційних зрушень та економічного 
зростання у країні. 

У номінальному вираженні загальні витрати на на-
укові та науково-технічні роботи в Україні збільши-
лись протягом 2000-2008 рр. в 6,8 рази, проте у кризо-
вий 2009 р. критично скоротилися з 11994,2 млн. грн. 
до 7949,9 млн. грн., тобто до 66,28%, і дещо збільши-
лись у посткризовому 2010 році (до 8045,5 млн. грн.). 
У наступному 2011 р. витрати на фінансування інно-
ваційної діяльності значно зросли (до 14333,9 млн. 
грн.) за рахунок інших джерел асигнувань (благодійні 
внески, допомога тощо). 

Найбільшим у розглянутому періоді був іннова-
ційний розвиток за рахунок власних коштів (прибут-
ку та амортизації), частка яких коливалась у діапа-
зоні від 52,9% до 87,7%, яку було досягнуто у 2005 
році. Принаймні, у 2013 р. ця частка склала 72,9%, 
тобто знаходилась приблизно на рівні 2007 (73,7%) 
та 2002 років (71,2%). 

Фінансування інноваційної діяльності з держав-
ного бюджету за весь час не перебільшувало 1-3%, а 

Таблиця 1
Агреговані джерела фінансування інноваційної діяльності*

Роки
Загальна 

сума витрат
У тому числі за рахунок коштів

власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела

млн. грн. млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

2000 1757,1 1399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,3

2001 1971,4 1654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3

2002 3013,8 2141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,7

2003 3059,8 2148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,5

2004 4534,6 3501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9

2005 5751,6 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0

2006 6160,0 5211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,7

2007 10850,9 7999,6 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0

2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7

2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6

2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5

2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 7,6 1311,3 13,7

*Побудовано на основі даних Держкомстату України: www.ukrstat.gov.ua
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у 2013 р. знаходилось лише на рівні 0,4%, практич-
но повернувшись до показника 2000-го року (0,3%), 
що демонструє майже пасивність дій держави по від-
ношенню до цієї сфери діяльності. Навіть показник 
вкладень у інновації за рахунок коштів іноземних 
інвесторів був більший за державні витрати на цю 
важливу сферу життєдіяльності та сталого розвитку 
національної економіки. Його розбіжність в інтер-
валі від 1% у 2008 р. до 30% у 2010 р. в певній 
мірі відображає вплив не тільки фінансово-економіч-
ної складової стану країни і світу на інноваційну ді-
яльність, але й політичної, яка відіграє далеко не 
останню роль як у внутрішньому, так і міжнарод-
ному сприйнятті суспільних змін у державі і зна-
чно впливає на мотивацію суб’єктів органів влади та 
ринку до підвищення рівня інноваційної діяльності, 
про що яскраво свідчать показники років падіння та 
зростання обсягів іноземних інвестицій. Їхня зміна є 
своєрідною реакцією на флуктуації, або зламні точ-
ки, у соціоекономічних та соціополітичних подіях в 
Україні. Взагалі гостра нестача фінансового забезпе-
чення інноваційних процесів, безумовно, не сприяла 
збільшенню їх масштабності та підвищенню загаль-
нодержавної результативності впровадження іннова-
цій у трансформаційний період становлення ринко-
вих відносин. Прикрим насамперед є той факт, що 
навіть частка іноземних інвестицій в загальній сумі 
витрат на них майже завжди перевищувала фінан-
сування інноваційної діяльності за державні кошти, 
незважаючи на першочерговість цієї задачі для ста-
лого соціально-економічного розвитку країни. У роз-
винених країнах світу прямі державні витрати на 

Рис. 4. Структура витрат на фінансування 
інноваційної діяльності в Україні 

у 2000-2013 роках*
*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua
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наукові інноваційні проекти становлять 1,6-3,7% від 
ВВП [5, с. 18; 6].

На рис. 5 побудовано часові тренди зміни часток 
обсягів виконаних наукових і науково-технічних ро-
біт у ВВП та реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промислової, виражених у відсотках, за 2001-
2014 роки. 

Для більш глибокого і досконалого аналізу порів-
няємо питому вагу витрат на виконання наукових 
і науково-технічних робіт у ВВП в сучасний період 
в Україні і колишньому СРСР. Так, у республіках 
радянського простору вона дорівнювала: у 1950 р. – 
0,99%; 1955 р. – 1,38%; 1960 р. – 1,77%; 1965 р. –  
2,30%; 1970 р. – 2,49%; 1975 р. – 2,91%; 1980 р. –  
3,00%, 1985 р. – 3,11%; 1990 р. – 2,89% [7; 8]. 
В Україні у 2012-2013 рр. частка зазначених витрат 
становила 0,8% та 0,81%, що є у 1,7 рази меншим, 
якщо порівнювати з 1996 р., та у 2,3 рази, порівняно 
з 1991 р.

y = -0,0351x + 1,23 
R² = 0,8255 

y = 0,001x3 - 0,0529x2 + 0,2579x + 6,2825 
R² = 0,8331 
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Рис. 5. Частка наукових робіт і реалізованої 
інноваційної продукції у ВВП та обсязі продукції 

промисловості України у 2001-2013 роках
і прогноз показників на 2014 рік*

*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua

Часові тренди зміни показників, представлених 
на рис. 5, мають низхідний характер, як і їх прогно-
зовані рівні на 2014 р., про що свідчать коефіцієнти 
достовірності апроксимації R2=0,833 та R2=0,825. Та-
кий стан інноваційної діяльності потребує негайної 
уваги з боку держави, адже структурно-інноваційна 
перебудова є стратегічним напрямком прогресивного 
руху національної економіки та впровадження кон-
курентоспроможної національної стратегії розвитку.

На рис. 6 представлена частка підприємств, що 
впроваджували інновації в країни у 2000-2013 ро-
ках. Якщо порівняти її з аналогічним показником 
часів радянського періоду, то доречно відзначити, що 
цей показник за 13 років третього тисячоліття не до-
сяг рівня 90-х років ХХ-го століття. Питома вага під-
приємств, що розробляли і впроваджували інновації 
у промисловості наприкінці 1980-х років, становила 
60-70% [9]. У 1992-1995 рр. частка інноваційно-ак-
тивних підприємств знаходилась на рівні 20-26%. 
В країнах Європейського Союзу (ЄС) питома вага під-
приємств, що займаються інноваційною діяльністю, 
сьогодні становить близько 53 відсотків. Найбільша 
кількість інноваційних підприємств у ЄС приходить-
ся на Німеччину (79,3%), найменша – на Болгарію 
(27,1% від загальної кількості підприємств) [10]. 
Втім в Україні у 2010 р. інноваційною діяльністю 
у промисловості займалися 1462 підприємства, або 
13,8% загальної кількості промислових підприємств 
(у 2009 р. – 1411, або 12,8%), що демонструє по-
жвавлення інноваційної діяльності у посткризовий 
період, проте досягнути принаймні докризових рів-
нів показників, зокрема, 2007 р. (14,2%), не вдалось. 

У 2012 р. в Україні активними у запроваджен-
ні інновацій були підприємства з виробництва кок-
су та продуктів нафтопереробки (34,9% до загальної 
кількості підприємств підгалузі); машинобудування 

(22,0%); хімічної та нафтохімічної промисловості 
(19,9%); виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів (16,1%); металургії та обробки 
металу (13,3%) [11]. Підприємства-лідери зорієнто-
вані на впровадження не тільки продуктових, але й 
значно вагоміших, технологічних, інновацій та ма-
ють достатньо високий науково-компетенційний по-
тенціал. У 2013 р. спад у всіх галузях економіки, 
окрім сільського господарства та роздрібної торгівлі, 
не забезпечив зростання кількості інноваційно-ак-
тивних підприємств, питома вага яких залишилась 
на рівні 13,6 відсотків.
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Рис. 6. Питома вага підприємств,  
що впроваджували інновації в Україні  

у 2000-2013 роках, %*
*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua

Впровадження інновацій на промислових підпри-
ємствах України у 2000-2013 роках у розрізі нових 
технологічних процесів та виробництва інноваційних 
видів продукції відображено на рис. 7.
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Рис. 7. Впровадження інновацій на промислових 
підприємствах України у 2000-2013 роках*

*Побудовано на основі даних Держкомстату України: 
www.ukrstat.gov.ua

Впровадження нових технологічних процесів, що 
є якісним показником зрушень у сфері інноваційного 
розвитку, за роками аналізованого періоду відбува-
лось незначними темпами. Певне зростання у 2003-
2005 роках змінилось падінням у 2006 р. на 36,67% 
порівняно з 2005 роком. Певний сплеск у посткризо-
вому 2011 р. (збільшення на 22,85%) змінився спа-
дом на 37,21% у 2013 р. порівняно з 2011 роком. 
Не створив підґрунтя для реалізації довгострокової 
стратегії сталого розвитку також коливальний тренд 
кількості впроваджених маловідходних і ресурсозбе-
рігаючих нових технологічних процесів. Розрахунки 
за даними Державної служби статистики свідчать, 
що у 2010 р. порівняно з 2009 р. спостерігало-
ся їх зменшення на 36,38%; у 2011 р. – зростання 
на 7,93%; у 2012 р. – теж зростання на 7,16%; у 
2013 р. – падіння на 9,39%. 

Представлені гістограми та графіки демонструють 
значні темпи збільшення кількості впроваджених 
інноваційних видів продукції у 2000-2002 роках та 
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не менш значний спад їх обсягів впродовж наступ-
них 10 років з невеликими коливаннями у бік зрос-
тання. Тенденції динаміки досліджуваних показни-
ків у верхніх та нижніх точках змін підтверджують 
зв’язок їх значень із зміною економічної політики в 
державі, обумовленої, зокрема, процесами реформу-
вань у центральних органах виконавчої влади у 2005 
та 2007 роках, які на перших етапах формували но-
вий позитивний імідж держави і створювали імпульс 
у сфері інноваційної діяльності. 

Таким чином, як свідчать наведені узагальнені 
дані, побудова і впровадження інноваційно-інвес-
тиційного сценарію сталого соціально-економічного 
зростання є протягом усього трансформаційного пе-
ріоду становлення ринку в України перманентним, 
але поки що не досяжним стратегічним імперати-
вом, що у подальшому має бути покладеним у основу 
стратегічного планування та розроблення довгостро-
кової макроекономічної політики держави [12; 13]. 

Певним доповненням у контексті цілей наукової 
статті може стати побудова кореляційно-регресійної 
моделі дослідження стану та основних індикаторів 
інноваційної діяльності в країні. Її параметри були 
розраховані на підставі аналізу впливу питомої ваги 
виконаних наукових і науково-технічних робіт у 
ВВП, чисельності докторів наук та кандидатів наук в 
економіці України, кількості організацій, які вико-
нують наукові дослідження й розробки, організацій 
на питому вагу реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промислової продукції.

Отримана модель має вигляд:

Y=6,232 – 8,666X
1
 + 0,00055X

2
 – 0,00021X

3
 + 

0,0115X
4
,

де Y – питома вага реалізованої інноваційної про-
дукції в обсязі промислової, %;

X
1
 – питома вага обсягу виконаних наукових і на-

уково-технічних робіт у ВВП, %;
X

2
 – чисельність докторів наук в економіці Укра-

їни, осіб; 
X

3
 – чисельність кандидатів наук в економіці 

України, осіб; 
X

4
 – кількість організацій, які виконують наукові 

дослідження й розробки, організацій.
Регресійна статистика

Множинний R 0,962815632
R-квадрат 0,927013942
Нормований 
R-квадрат

0,890520912

Стандартна помилка 0,466532794
Спостереження 13
Дисперсійний аналіз
 df SS MS F
Регресія 4 22,11570029 5,528925073 25,40249359
Залишок 8 1,741222783 0,217652848
Разом 12 23,85692308   

Показники регресійної статистики – коефіцієнт 
множинної кореляції R, коефіцієнт детермінації 
R-квадрат та нормований R-квадрат відповідно до-
рівнюють 0,96; 0,92 та 0,89 і показують, що наве-
дена модель містить вагомі фактори, тобто є адек-
ватною. Згідно з таблицею значень критерію Фішера 
розрахункове значення F-критерію дорівнює 25,4, 
що більше за табличне значення, яке дорівнює 3,84, 
узяте для числа ступенів свободи f

1
 =4 (більша дис-

персія) і f
2
 = 13-4-1(менша дисперсія) на вибрано-

му рівні значущості 0,05, пояснена дисперсія істотно 
більша, ніж непояснена, тому модель за цим крите-
рієм є значущою. За критерієм Ст’юдента, при ступе-
нях свободи (n-2) і рівні значущості α = 0,95 таблич-
не значення t-критерію для коефіцієнта при факторі 

X
1
 дорівнює 2,201, а розрахункове – 3,66, при фак-

торі X
4
 – 2,48, що підтверджує значущість коефіці-

єнтів при даних факторах моделі.
Таким чином, з’ясовано наявність значного 

зв’язку між залежним результативним фактором 
питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промислової Y та двома незалежними фак-
торами, представленими показниками питомої ваги 
обсягу виконаних наукових і науково-технічних ро-
біт у ВВП X

1
 і кількості організацій, які виконують 

наукові дослідження й розробки X
4
. Вплив фактора 

питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-
технічних робіт у ВВП X

1
 на результативний фактор 

Y більший, оскільки його зміна на 1 призводить до 
зміни Y на 8,666, а фактора кількості організацій, 
які виконують наукові дослідження й розробки, X

4
 –  

менший, адже його зміна на 1 викликає зміну Y на 
0,0115. Знак «мінус» при факторі X

1
 вказує, що змін-

ні пов’язані один з одним негативною залежністю.
Коефіцієнти при факторах X

2
 (чисельність док-

торів наук в економіці України) та X
3
 (чисельність 

кандидатів наук в економіці України) за критерієм 
Ст’юдента не є значущими і впливають на результа-
тивний фактор питомої ваги реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промислової Y у незначній мірі. 

Побудова кореляційно-регресійної моделі з ура-
хуванням виявлених двох вагомих факторів дозво-
лила уточнити ступінь впливу кожного з них на 
результативний, що є базою для прийняття управ-
лінських рішень у сфері здійснення інноваційної ді-
яльності у країні. 

Висновки з проведеного дослідження. У сучас-
них умовах ринкової трансформації національної 
економіки інноваційний розвиток стає вирішальним 
фактором підвищення її конкурентоспроможності, 
у тому числі на міжнародному рівні. Економічне 
зростання і сталий розвиток України, у першу чер-
гу, залежать від стану, фінансування та стратегіч-
них імперативів структурно-інноваційної перебудови 
національної економіки. Інноваційно-інвестиційний 
сценарій має стати основою розроблення і впрова-
дження стратегічних планів та довгострокових ма-
кроекономічних програм держави, тому передбачає 
першочергове фінансування. 

Пріоритетні напрямки фінансування іннова-
ційної діяльності необхідно формувати, виходячи 
з визначення: конкурентних переваг, довгостроко-
вих стратегічних цілей і пріоритетів сталого розви-
тку національної економіки, які здатні забезпечити 
якість економічного зростання і створення високо-
технологічних виробничих процесів на інновацій-
но-активних підприємствах; обсягів державної під-
тримки конкурентних точок економічного зростання 
і орієнтирів стратегічного цільового планування та 
функціонального управління; завдань структурно-
інноваційної перебудови економіки з широким ви-
користанням сучасних джерел фінансування, що 
можуть бути представлені такими ринковими фор-
мами асигнувань, як банківський кредит та лізинг, 
форфейтинг, франчайзинг, венчурне фінансування, 
продаж облігацій підприємств тощо; гармонізованих 
методів та індикаторів моніторингу динаміки і ре-
зультативності інноваційного розвитку національної 
економіки. 

Ключовими завданнями реалізації інноваційно-
інвестиційного сценарію розвитку є: удосконалення 
інституційного, законодавчо-правового, аналітико-
прогнозного та науково-фінансового забезпечення 
науково-інноваційних процесів, зокрема, здійснюва-
ти прогнозування інноваційного розвитку на основі 



203ауковий вісник Херсонського державного університетуН
форсайтних досліджень; фінансування інновацій за 
проектним принципом, тобто не наукових установ, а 
пріоритетних цільових наукових проектів, що ство-
рить передумови більш раціонального та ефективно-
го використання фінансових ресурсів; координація 
і стимулювання науково-дослідної та технологічної 
співпраці з розвинутими країнами світу у напрямку 
формування єдиного інформаційного простору для 
міжнародного трансферу інноваційних технологій.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

У даній статті розглядається можливість використання системного підходу в управлінні розвитком соціальної сфери. Розро-
блено схематичну модель взаємозв’язку структурних елементів системи соціального розвитку держави. Автор робить висновок, 
що використання системного підходу дозволяє аналізувати не лише ефективність системно-структурних елементів соціального 
зростання, але й динамічно-структурних складових, зміна яких, власне, і визначає соціальний розвиток держави.

Ключові слова: соціальна сфера, соціальний розвиток, системний підхід, модель, безпека.

Кальницкая М.А. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В данной статье рассматривается возможность использования системного подхода в управлении развитием социальной 

сферы. Разработан схематическую модель взаимосвязи структурных элементов системы социального развития государства. 
Автор делает вывод, что использование системного подхода позволяет анализировать не только эффективность системно-
структурных элементов социального роста, но и динамично-структурных составляющих, изменение которых, собственно, и 
определяет социальное развитие государства.

Ключевые слова: социальная сфера, социальное развитие, системный подход, модель, безопасность.

Kalnytska M.A. SYSTEMS APPROACH TO MANAGEMENT OF THE SOCIAL SPHERE’S DEVELOPMENT 
This article discusses the use of a systematic approach to the management of social development. A schematic model of the 

relationship of the structural elements of social development is designed. The author concludes that the use of a systematic approach 
allows us to analyze not only the efficiency of the system-structural elements of social growth, but also dynamic and structural components, 
a change which, in fact, defines the social development of the country.

Keywords: social, social development, systems approach, model, safety.

Постановка проблеми. Соціальний розвиток не 
може розглядатися відокремлено від економічного 
і навпаки. Це дві взаємопов’язаних та взаємообу-
мовлюючих характеристики, дві складових єдино-
го суспільного процесу, що об’єднані поліструктур-
ною та поліфункціональною складною системою. 

При зосередженні уваги та зусиль на стимулюван-
ні лише однієї складової розвитку в довгостроковій 
перспективі, на думку автора, неможливо досягти 
збалансованого соціально-економічного зростання. 
Відтак і головний цільовий орієнтир як результат 
соціальної політики держави також має узгоджува-
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тися з потребами економіки. Саме тому видається 
найбільш доцільним визначення в якості головного 
критерію ефективності соціальної політики форму-
вання і ефективне використання людського капіта-
лу. У такому випадку висока якість життя як мета 
державної соціальної політики буде лише однією з 
її передумов, адже важливо не лише жити добре з 
високим рівнем достатку, але й скеровувати ці бла-
га на суспільний та соціально-економічний розви-
ток держави, формування необхідного для цього 
ресурсного потенціалу. Досягнення цієї найвищої 
мети об’єктивно ускладнюється, або навіть стає не-
можливим, за відсутності системного підходу до 
управління розвитком соціальної сфери і викорис-
танням його результатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заува-
жимо, що різні аспекти державного регулювання со-
ціальних процесів та соціального розвитку оглянуто 
в працях зарубіжних учених: Т. Веблена, Л. Ерхарда, 
Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, А. Сміта, Дж. Стіглі-
ца, а також у працях вітчизняних учених та практи-
ків: Л. Абалкіна, О. Амоші, О. Амосова, С. Баку-
менка, С. Бандура, Д. Богині, В. Бодрова, В. Гейця, 
В. Гончарова, А. Дєгтяря, М. Долішнього, С. Доро-
гунцова, В. Жернакова, С. Зінченка, О. Іваницької, 
О. Крюкова, В. Кудряшова, В. Куценко, О. Лазора, 
Е. Лібанової, А. Мерзляк, О. Новікової, В. Огаренка, 
Н. Пушкарьової, І. Сироти, О. Скрипнюка, Р. Собо-
ля, В. Шамрая тощо.

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні ви-
користання системного підходу в управлінні розви-
тком соціальної сфери. 

Виклад основних результатів дослідження. Для 
обґрунтування системного підходу концептуальних 
характеристик звернімося до результатів наукових 
пошуків у рамках загальної теорії систем. Так, кла-
сичні дослідники економічних систем – Дж. Ван Гіг 
та Л. Берталанфі зазначали, що «…система є при-
родним поєднанням сукупності окремих самостійно 
існуючих часткових елементів, пов’язаних між со-
бою організаційно сукупністю складних відносин» 
[1, с. 16].

Те, що системи утворюються з окремих елементів 
та взаємозв’язків між ними, швидко стало постула-
том. Але залишалися питання, чи складаються систе-
ми лише з матеріальних елементів, а також як вони 
взаємодіють із зовнішнім середовищем. Відтак Ю. 
Черняк запропонував поділяти сутнісне трактування 
поняття «система» на (1) взаємопов’язаний комплекс 
матеріальних об’єктів, (2) сукупність об’єктів та ін-
формації про їх стан, (3) комплекс відносин, зв’язків 
та інформації та чи не вперше визначив можливість 
застосування системи як взаємопов’язаного комп-
лексу методів і засобів вирішення складних еконо-
мічних проблем [2, с. 6-7]. Очевидною перевагою та-
кого підходу є не лише ідентифікація структурних 
елементів системи та напрямів і способів їх взаємо-
дії, але й усвідомлення мети цього, її механізмів, 
внутрішньої структури. 

Подальші дослідження у сфері прикладного вико-
ристання системного підходу при вирішенні проблем 
соціально-економічного розвитку дозволили обґрун-
тувати такі його характеристики як побудова і функ-
ціонування системи, наявність її підсистем, структу-
ра та стан системи, її поведінка, моделі і принципи 
функціонування, мета, цілі та розвиток системи  
[3, с. 14-20]. Згодом стали усталеними такі положен-
ня системного підходу:

- управління системою потребує врахування від-
носин з елементами її зовнішнього середовища; 

- цілі системи узгоджуються з метою її функціо-
нування в рамках більш крупних систем;

- прийнятність перспектив розвитку системи ви-
значається мірою її відхилення від оптимального 
проекту;

- оптимальний сценарій розвитку системи потребує 
комплексного планування, оцінювання та прийняття 
рішень, спрямованих на нові та позитивні зміни для 
системи в цілому, а не її окремих елементів;

- системний підхід і системна парадигма базують-
ся на методах індукції та синтезу;

- розвиток системи потребує довгострокового (стра-
тегія) та короткострокового (програми і планові захо-
ди) планування, при якому пом’якшуються або усува-
ються небажані впливи на систему і їх тенденції.

Зауважимо, що останнє дозволяє підтвердити 
спад розвитку вітчизняної соціальної сфери переду-
сім причиною відсутності довгострокової стратегії 
соціального розвитку держави та різнострокових і 
різнорівневих програм з чітко визначеними механіз-
мами, інструментами та засобами, спрямованими на 
досягнення її мети і завдань. Таким чином, хоча й 
важливі, але розрізнені, не об’єднані єдиною метою 
та не зорієнтовані на комплексний довгостроковий 
соціальний розвиток заходи призвели до загального 
різкого зниження ефективності соціальної політики 
в нашій державі та зростання соціальних витрат на 
неї до рівня, обтяжливого для національного госпо-
дарства. Відповідно, не було сформовано повноцінної 
соціальної інфраструктури, її елементів, соціальних 
відносин між ними, об’ємного соціального капіталу, 
підсистем соціокультурного розвитку громадян і під-
вищення якості їх життя.

З огляду на зазначене слушними є властивос-
ті системного підходу, які визначив Ю. Сурмін: ці-
лісність, структурність, взаємозалежність з середо-
вищем та відокремленість від нього, ієрархічність, 
множинність опису, субстанція, побудова, функціо-
нування та розвиток [4, с. 56].

Узагальнюючи теоретичні положення системного 
підходу, зауважимо, що більшість з них відповіда-
ють етимології та можуть бути застосованими при 
управлінні такою складною системою як соціальний 
розвиток. При цьому найбільш важливими характе-
ристиками цієї системи є її суб’єкти та об’єкти, під-
системи та їх елементи, структура, входи і виходи, 
модель функціонування, стан системи та параметри 
керування її розвитком (рис. 1).

Усвідомлення необхідності застосування, а також 
змістовної сутності та елементів системного управлін-
ня соціальним розвитком держави, взаємозв’язків та 
взаємовпливів між ними є невід’ємною передумовою 
соціальної ефективності. Таким чином, досягаються 
не лише збалансованість впливу на усі аспекти соці-
альної політики та соціальні сфери, але й раціональ-
ний та поступовий розвиток соціальних інститутів, 
адекватні інституційні зміни соціального розвитку, 
узгоджені з економічним реформуванням системи 
національного господарства та розбудовою соціаль-
но-орієнтованої моделі ринкової економіки.

Система соціального розвитку (соціальної політи-
ки) належить до категорії відкритих та піддається 
впливу систем вищих рівнів (до прикладу, соціаль-
но-економічного розвитку, національної та економіч-
ної безпеки, суспільного та гуманітарного розвитку 
держави тощо); наявного чи потенційного фінансо-
во-інвестиційного, матеріально-ресурсного, інтелек-
туально-кадрового, інформаційного та іншого за-
безпечення, що, власне, значною мірою визначає 
можливості держави при реалізації соціальної полі-
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тики та обрані органами влади інструменти і засоби 
регулювання; інституціонального (передусім право-
вого та організаційного) середовища. 

Її особливості визначаються також і обраною на 
даний час моделлю державного устрою та управлін-
ня, а також мірою впливу зовнішнього середовища 
та внутрішньої політичної ситуації.

Система соціального розвитку має динамічний 
характер. Тобто зовнішні впливи, стан об’єктів, дії 
суб’єктів управління системою, а також результати 
її функціонування визначають поточний стан, струк-
турні та ієрархічні співвідношення, модель функці-
онування цієї системи. Як наслідок, змінюючись з 
середини, вона має вплив як на усі власні внутрішні 
елементи, так і на резистентність до зовнішніх фак-
торів. 

Результатом функціонування системи соціаль-
ного розвитку є міра сформованості та ефективнос-
ті використання людського капіталу держави. Але 
це головна мета. Його часткові завдання стосуються 
позитивного впливу на покращення якості життя, 
підвищення рівня здоров’я та освіченості нації, міні-
мізацію соціальних диференціацій (щодо доходів та 
витрат, якості трудового життя, житлово-побутових 
послуг, доступності до суспільних благ, соціальних 
послуг, можливостей власної само-
реалізації тощо), демократизацію 
суспільства та підвищення інших 
параметрів соціальної ефективності 
держави.

Виявлені за результатами уза-
гальнення вітчизняної нормативно-
правової бази та наукових досліджень 
головні структурні компоненти соці-
альної сфери та державної політи-
ки соціального розвитку утворюють 
основу її декомпонування. Разом з 
тим потрібно стверджувати про те, 
що їх склад укомплектовано ще не 
у повній мірі та значно більшим на-
уково-прикладним доробком у цьому 
аспекті є результати досліджень у 
царині економічної та зокрема соці-
альної безпеки.

До прикладу, в рамках комплек-
сного аналізу регіональних особли-
востей та проблем соціальної полі-
тики вітчизняними науковцями під 
керівництвом З. Варналія аналізу-
ються такі її складові, як стан люд-
ського розвитку, ефективність функ-
ціонування ринку праці, доходи та 
бідність населення, система охорони 
здоров’я та якість надання медичних 
послуг, рівень освіти, соціальна інф-
раструктура, інституційне забезпе-
чення державної регіональної соці-
альної політики [5, с. 169-196].

Тобто доволі усталений перелік 
з одночасною претензійністю на не-
повноту. Адже у роботах з проблем 
безпеки пропонуються куди розло-
гіші підходи до декомпонування со-
ціальних систем. Так, В. Богомолов, 
надаючи характеристику соціальної 
політики та рівня життя в системі 
економічної безпеки держави, оперує 
такими комплексними категоріями, 
як політика доходів та їх оподат-
кування, перерозподіл бюджетних 

Об’єкти:
→ якість життя;
→ доходи і витрати 
населення;
→ рівень медичного 
забезпечення;
→ забезпеченість 
населення соціальними 
послугами та соціальним 
забезпеченням;
→ якість освіти;
→ забезпеченість 
житлово-комунальними 
послугами

Суб’єкти:
 Центральні, 
регіональні та місцеві 
загальні органи 
законодавчої і виконавчої 
влади;
 профільні міністерства 
та відомства, органи 
контролю і нагляду, їх 
структурні та 
територіальні підрозділи;
 міжнародні організації 
регулювання та нагляду, 
суб’єкти громадянського 
суспільства, 
представницькі організації 
роботодавців та 
працівників;
 первинні носії прав та 
інтересів;
 суб’єкти 
господарювання;
 миротворчі, 
посередницькі структури, 
експерти, арбітри, 
інституції соціальної 
інфраструктури

• Сфера доходів та система
оплати праці;
• ринок праці та 
зайнятість;
• система охорони 
здоров’я;
• сфера соціальної 
підтримки та соціального 
страхування, допомоги 
вразливим верствам 

Підсистема 1-го рівня

• Сегмент освіти, 
підготовки кадрів, 
науково-дослідна сфера;
• сектор міграційних 
процесів;
• сфера культури;
• торгівля, громадське 
ар а  а с о і 

Підсистема 2-го рівня

Параметри керування:
 Мета і завдання;
 принципи та функції;
 механізми;
 інструменти і засоби;
 заходи

ВХОДИ

Вплив:
систем 
вищих рівнів;
 інтелектуа-
льно-
кадрового та 
ресурсного 
забезпечення;
 інституціо-
нального 
середовища;
ментальнос
ті та стану 
розвитку 
суспільства;
соціально-
економічних 
можливостей
;
системи 
державного 
устрою та 
управління;
 зовнішнього 
середовища 
та 
політичної 
ситуації

ВИХОДИ

Рівень 
розвитку 
та 
ефектив-
ності 
реалізації 
людського 
капіталу 
(як головна 
мета) та її 
компонент
и: 
якість 
життя;
рівень 
здоров’я;
освіченіс
ть нації;
соціальні 
диферен-
ціації;
демокра-
тизація 
суспільства
;
 інші 
параметри 
стану та 
ефектив-
ності 
соціального 
розвитку

Вплив на:
 стан системи;
 структурні співвідношення та 
характеристики системи;
 модель функціонування системи;

 ієрархічні співвідношення;
 рівновагу та збалансованість системи;
 стійкість системи;
 проектований стратегічний та 
поточний динамічний розвиток системи

соціальних трансфертів, соціальне розшарування, 
видатки населення, якість життя, сфера медичних 
послуг [6, с. 126-160]. Разом із констатацією дещо 
вищого рівня деталізації структурних проблем роз-
витку соціальної сфери звернімо увагу на важливос-
ті використання такої характеристики як соціальне 
розшарування. Причому тут важливо враховувати не 
лише диференціації за прошарками населення, але 
й у територіальному, галузевому, секторальному та 
інших аспектах. Це, на думку автора, через істотну 
прикладну значимість для державної політики ви-
сновків щодо соціальних диференціацій має підстави 
стати окремою самостійною компонентою в системі 
управління соціальним розвитком держави.

Ще ґрунтовніше підійшов до типологізації струк-
турних компонент соціального розвитку Г. Вєчканов. 
Науковець класично виділяє: політику регулювання 
доходів, зайнятості, соціальне забезпечення, політику 
в сфері освіти та охорони здоров’я, житлову політи-
ку [7, с. 266-305]. У той же час було запропоновано 
враховувати таку нестандартну характеристику, як 
соціальна стійкість, під якою мається на увазі ста-
більність рівня цін на споживчі товари і послуги; до-
ступність освіти, медичних послуг, інших чинників 
формування людського потенціалу; надійність сис-

Рис. 1. Конфігурація системи соціального розвитку та системних 
взаємозв’язків у її рамках (авторська розробка)
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теми соціального захисту та підтримки, захищеність 
від екстремальних порушень у соціальному становищі 
всіх членів суспільства.

Фактично під соціальною стійкістю пропонуєть-
ся розуміти забезпеченість усіх верств населення не-
обхідними товарами і послугами та її стабільність.  
А це дає підстави до включення в перелік струк-
турних характеристик соціального розвитку стану 
функціонування внутрішнього споживчого ринку, а 
також підводить до усвідомлення критеріальної озна-
ки умовного поділу складових на ті, що краще вико-
ристовувати для оцінювання соціальної ефективності 
та ті, що більшою мірою характеризують стан соці-
альної забезпеченості держави. Власне, розвиненість 
внутрішнього ринку не стільки впливає на соціаль-
ний захист, підтримку чи допомогу населення як на 
формування передумов відносно підвищення рівня 
якості його життя та задоволення первинних і потен-
ційно зростаючих потреб.

Потрібно звернути увагу й на погляди Г. Вєчкано-
ва відносно позитивного впливу на соціальний розви-
ток держави фінансового стану її підприємств та ор-
ганізацій. Поділяючи цю думку, додамо, що дійсно 
від фінансово-економічного стану суб’єктів господа-
рювання залежать можливості економіки щодо за-
йнятості та оплати праці. Але тут важливо й те, що це 
є передумовою для розвитку мікрорівневих соціаль-
них інфраструктур включно з позитивним впливом 
на їх участь у формуванні та розвитку соціального 
партнерства як колективно-договірного регулюван-
ня соціально-трудових відносин на всіх рівнях –  
працівника, трудового колективу, підприємства, га-
лузі, регіону, держави.

Прикладним може стати й застосування в якості 
характеристичної складової соціального розвитку ка-
тегорії середнього класу, а саме – стану його сфор-
мованості, рівня розвитку, обсягів та ролі в соціаль-
но-економічному зростанні держави. Такі ідеї мають 
право на існування, проте знаходяться скоріше у по-

літико-суспільній площині, аніж соціальній. Все зале-
жить від системи державного устрою та її ефективнос-
ті. У світі наявний досвід тоталітарних та одночасно 
соціально-орієнтованих держав з істотними успіхами 
соціального розвитку. Хоча погодимося й з іншим: 
якщо обрано курс на демократичну ринково-орієнто-
вану економіку, то розвиток середнього класу чи не 
найбільш ліберальний та природний шлях до струк-
турної гармонізації соціальних прошарків населення.

Авторський колектив під керівництвом В. Сєнчаго-
ва, аналізуючи параметри соціальної політики в рам-
ках стратегії економічної безпеки держави, враховує 
дещо схожі аспекти соціального розвитку: рівень до-
ходів громадян, їх майнову диференціацію, рівень 
бідності, стан розвитку платіжних систем та фінансів 
підприємств, ефективність функціонування житлово-
комунального господарства, секторів освіти та охорони 
здоров’я. Сюди потрібно додати й велику увагу про-
блемам формування та розвитку середнього класу, а 
також т. зв. роздвоєння соціального забезпечення насе-
лення. Іншими словами – формування системи подвій-
них стандартів для багатого і бідного населення: «… це 
ілюстративно підтверджує система охорони здоров’я, 
для якої характерний сектор медицини для бідних з 
обмеженим асортиментом послуг, багатомісними та 
погано обладнаними лікарняними палатами, перегру-
женими пацієнтами поліклініками з застарілим об-
ладнанням і низько кваліфікованими працівниками та 
сектор медицини для багатих» [8, с. 661-737].

Такими ж тенденціями характеризується і розви-
ток системи освіти, житлово-комунального господар-
ства, культури, спорту, інформаційно-комунікацій-
ного та транспортного забезпечення тощо. Причому 
посилення диференціації (за доходами і доступністю 
товарів та послуг) між прошарками населення може 
призвести до надто затрудненого переходу з одного 
сегменту в інший, що є однією з передумов деградації 
нації. Світовим досвідом доведено, що унеможливи-
ти розвиток процесу соціальної диференціації мож-

на шляхом формування і розвитку 
потужного і чисельного середнього 
класу. Тобто прошарку громадян, що 
не відносяться до вельми заможних, 
але мають високий рівень доходу, 
достатній для активного придбання 
товарів і послуг як споживчого, так 
і інвестиційного характеру, форму-
вання заощаджень.

Додамо, що державна підтримка 
середнього класу є дієвим інстру-
ментом економічного методу регу-
лювання соціального розвитку, адже 
зусилля спрямовуються не стільки 
на фінансування соціальної сфери, 
встановлення жорстких обмежень 
для суб’єктів соціально-трудових 
відносин та засобів їх підтримки, за-
хисту і допомоги тощо як на створен-
ня умов, сприятливих для розвитку 
малого і середнього підприємництва, 
зростання ділової активності насе-
лення, реалізації самоініціатив з ди-
версифікації джерел доходу грома-
дян та зниження рівня соціальних 
трансфертів.

Більше того, вплив середнього 
класу на соціальний розвиток прояв-
ляється у виконанні його суб’єктами 
таких функцій: формування масо-
вого платоспроможного попиту на 

Напрями декомпонування та складові 
системи соціального розвитку

Системно-структурні складові 
соціальної ефективності

Динамічно-структурні складові 
забезпеченості соціального розвитку

Сфера доходів і витрат населення, ринку 
праці та зайнятості

Система соціального забезпечення, 
соціального страхування та 
вирівнювання соціальних 

диференціацій

Сфера медичних послуг та охорони 
здоров’я

Сектор житлово-комунальних послуг 

Система освіти, підготовки та 
перепідготовки кадрів

Сфера сімейної політики

Формування середнього класу та 
розвиток приватного підприємництва

Збалансованість внутрішнього ринку та 
системи споживчих послуг

Фінансово-економічний стан суб’єктів 
господарювання

Розвиток громадянського суспільства 
та його інститутів

Культурний, гуманітарний, духовний та 
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Міра формування і використання 
інтелектуально-кадрового та 

інноваційного потенціалу

Розвиненість транспортної  та 
комунікаційної інфраструктури

Сфера міграційних процесів

Рис. 2. Структурні елементи системи соціального розвитку держави 
(авторська розробка)
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внутрішньому ринку та стимулювання вітчизняного 
виробництва, економічного зростання і зайнятості; за-
безпечення більшої частки заощаджень та збережень 
у вигляді банківських депозитів, пенсійного фонду 
та страхових внесків; генерування головної частини 
податкових поступлень до бюджетної системи; збере-
ження соціального спокою та соціальної стабільності 
у суспільстві.

Таким чином, середній клас виконує важливу сис-
темоутворюючу роль в забезпеченні соціально-еконо-
мічного розвитку держави і, на думку автора, є підста-
ви для включення цієї характеристики до структурних 
складових оцінювання та забезпечення її соціально-
го розвитку. Це, хоча й вступає у певний консонанс 
з компонентою доходів і витрат населення, але лише 
частково, маючи при цьому значно вагоміше доповню-
юче значення, аніж дублюючу характеристику.

У багатьох дослідженнях з проблем регулювання 
соціальної сфери окремим важливим параметром ефек-
тивності державної політики вважається людський ка-
пітал або людський потенціал. Здебільшого наводяться 
аргументи, що конкурентоспроможність національно-
го господарства на сучасному постіндустріальному ета-
пі розвитку світової економіки все більше визначають 
такі чинники як здатність до інновацій та впроваджен-
ня нових технологічних досягнень, що залежать від 
стану людського потенціалу країни. Натомість умови 
різкого зниження соціальної захищеності населення, 
погіршення якості зайнятості та фінансування соціаль-
них сфер чинять негативний вплив на людський потен-
ціал, створюючи реальну загрозу національній безпеці, 
включно з загостренням проблем бідності, соціальної 
ізольованості, деградації територій. 

Як вже зазначалося, ми не заперечуємо важли-
вість реалізації такої стратегічної мети як формуван-
ня та ефективне використання людського капіталу. 
Це важливо як для функціонування держави – 

складної соціально-економічної системи, так і заради 
зміцнення конкурентоспроможності її господарсько-
го комплексу. Але включення цієї важливої комп-
лексної характеристики лише однією з складових 
процесу соціального розвитку видається недостат-
нім, тому й неправомірним. Це, скоріше, головне за-
вдання, яке потрібно реалізувати в ході провадження 
комплексної соціальної політики держави.

Висновки з проведеного дослідження. За резуль-
татами узагальнення теоретико-методологічних за-
сад системного підходу до формування соціальної 
політики наведемо на рис. 2. авторський погляд на 
компонентно-структурну модель системи соціально-
го розвитку держави. Такий підхід дозволяє аналі-
зувати не лише ефективність системно-структурних 
елементів соціального зростання, але й динамічно-
структурних складових, зміна яких, власне, і визна-
чає соціальний розвиток держави.
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РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Стаття присвячена дослідженню регулювання якості продуктів харчування. Дане регулювання, у першу чергу, повинно здій-
снюватись на державному рівні. Використовуючи зарубіжний досвід, Україна має можливість створити систему регулювання 
якості продуктів харчування, що дозволить їй результативно функціонувати на міжнародному ринку.
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Катана А.В. РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА
Статья посвящена исследованию регулирования качества продуктов питания. Такое регулирование, в первую очередь, 

должно осуществляться на уровне государства. Используя зарубежный опыт, Украина имеет возможность создать систему регу-
лирования качества продуктов питания, что позволит результативно функционировать на международном рынке.

Ключевые слова: рынок продовольственных товаров, регулирование рынка продовольственных товаров и органы регули-
рования, способы регулирования, безопасность рынка продовольственных товаров.

Katana A.V. REGULATION OF QUALITY FOOD AT THE NATIONAL LEVEL
The article investigates the regulation of food quality. This regulation should be carried out primarily at the state level. Using 

international experience Ukraine has the ability to create a system of quality control of food products, enabling it to function effectively 
in the international market.
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Постановка проблеми. Якість продукції є однією 
із основних характеристик під час реалізації торго-
вельних відносин. У розвинутих країнах світу якість 
продукції розглядається як національна ідея та є 
основною характеристикою торгівлі на національно-
му та міжнародному рівні. Разом з тим якість про-
дуктів харчування відповідає за національну безпеку 
загалом і характеризує їхню конкурентоздатність у 
формуванні торговельних взаємовідносин у міжна-
родній торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Понят-
тя «якість» цікавила вчених з давніх часів, зокрема 
відомі філософи та економісти звертали увагу як на 
її загальнопізнавальні аспекти, так і соціально-еко-
номічний зміст (Арістотель, К. Маркс, К. Ісікава та 
ін.). Зарубіжними фахівцями (С. Вольф, Л. Ревенко, 
П. Хубнер) і вітчизняними спеціалістами (В. Артиш, 
П. Лайко) зверталась увага на питання якості продо-
вольчої сировини, що зумовлено тенденціями до гло-
балізації продовольчого ринку.

Також дана проблематика в загальних її обрисах 
висвітлена у працях таких вчених, як О. Амосов, 
Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Горбуліна, А. Дєг-
тяр, В. Корженко, О. Супруна, Г. Одінцова і ін.

Постановка завдання. Проте постійний розвиток 
ринку продтоварів спонукає до подальшого та більш 
обґрунтованого дослідження взаємовідносин у сфері 
торгівлі продтоварами та впливу на неї органів дер-
жавного регулювання.

Виклад основно матеріалу дослідження. Суб’єк- 
тивний аспект якості продовольства на початку 
ХХІ ст. став вагомим чинником впливу на розробку 
механізмів держаного регулювання обігу продоволь-
ства, запровадження яких має забезпечити: створен-
ня умов для задоволення наявних і ймовірнісних 
потреб споживачів; конкурентоспроможність вітчиз-
няної продовольчої продукції на світовому ринку; 
біологічну та продовольчу безпеку всередині країни.

Український ринок продтоварів характеризується 
відсутністю стрижневого відношення до якості про-
дуктів харчування як під час торгівлі, так і під час 
споживання. Навіть враховуючи те, що український 
споживач, в переважній своїй більшості, схильний 
довіряти вітчизняному продукту і виробнику, можна 
припустити, що держава і вітчизняний бізнес абсо-
лютно не дбають про якість свого товару, ігноруючи 
її як критерій. Такі негативні характеристики гово-
рять про існування загрози здоров’ю та безпеці нації 
в майбутньому [2].

Головним критерієм для споживання та бізне-
су на українському ринку продтоварів залишається 
ціна. Норми безпеки, які повинні міститися в дер-
жавних стандартах, залишаються незмінними вже 
тривалий час, зусилля вітчизняних стандартизаторів 
і споживачів ігноруються державними інститутами. 
Для порівняння, країнами Європейської спільноти 
протягом її існування було прийнято та впровадже-
но 22 Директиви, що відносяться до регулятивних 
документів, що впливають як на внутрішній ринок 
країн-учасниць, так і на зовнішні взаємовідносини. 

Український державний контроль не в достатній 
мірі регулює як випуск вітчизняної низькоякісної 
продукції, так і ввіз на територію України товарів 
сумнівної якості, що, в першу чергу, стосується про-
дуктів харчування та напівфабрикатів. Все це відбу-
вається на фоні існування досить розвинутої системи 
стандартизації, метрології і сертифікації та наявнос-
ті відповідних кадрів.

Однією з основних причин, через яку знижуєть-
ся якість продуктів харчування, можна вважати ви-

користання дешевої сировини для їх виробництва, 
скорочення технологічних циклів і використання 
високотехнологічного обладнання. В зв’язку з цим у 
розвинутих країнах існує багаторівнева система за-
хисту населення від недоброякісного товару, створю-
ючи тим самим безпеку через контроль якості. 

Основним регулятором закордонного ринку прод-
товарів є система сертифікації продуктів якості. 
У свою чергу, в Європейському Союзі діє Постанова 
ЄС «Про екологічне землеробство і відповідне мар-
кування сільськогосподарської продукції і продук-
тів харчування», яка передбачає контроль якості на 
всіх етапах виробництва і переміщення. Маркування 
товарів знаком СЕ означає його відповідність жор-
стким вимогам директив відповідності. Товар без 
цього маркування не допускається на ринок, і воно є 
обов’язковим для всіх суб’єктів діяльності Європей-
ського Союзу [1].

В цьому аспекті існує певна загроза для не розви-
нутих країн, до яких відноситься і Україна. Як наслі-
док, продукція, яка не відповідає вимогам ЄС, знайде 
свій ринок збуту у нерозвинутих країнах, зокрема в 
Україні. Оскільки система контролю якості і безпеки 
продуктів харчування потребує значних коштів та за-
трат природно, що в розвинутих країнах процес є на-
багато досконалішим і жорсткішим. І, як наслідок, 
відбувається більш досконале забезпечення умов, які 
впливають на тривалість життя та зменшують рівень 
тяжких захворювань у розвинутих країнах.

Загалом українська система стандартизації недо-
статньо відповідає міжнародним нормам. В Украї-
ні контроль якості продуктів харчування за всіма 
можливими забруднюючими речовинами, генетично 
модифікованими складовими знаходиться на досить 
низькому рівні. Необхідно відмітити слабкі повнова-
ження і можливості громадських органів контролю, 
а вся система не може базуватися тільки на держав-
ному фрагменті.

Практика розвинених країн свідчить про створен-
ня ефективної системи контролю, яка базується на 
сертифікації виробника, в першу чергу, та на контр-
олі якості продукції, яку він виробляє Сертифікації 
піддається ґрунти, де вирощується сировина, облад-
нання, технологічне обладнання, кадри, транспорту-
вання, торгівельна мережа та багато інших аспектів 
діяльності підприємства. Отже, діє ефективний сис-
темний багаторівневий контроль на кожному етапі: 
від виробництва до реалізації. Слід відмітити, що в 
деяких країнах ЄС, наприклад, Великобританії, під-
приємство не має права брати участь у державному 
замовленні, якщо воно не сертифіковане, а до серти-
фікації у більшості країн Європейського Союзу долу-
чаються вітчизняні організації. 

Враховуючи те, що питання безпеки населення 
безпосередньо залежить від якості харчової продук-
ції, найактуальнішим питанням сьогодення є ство-
рення належної законодавчої і нормативної бази, 
інфраструктури, інформаційної мережі, ефективного 
ринкового нагляду з урахуванням міжнародної та єв-
ропейської практики. 

З огляду на міжнародну співпрацю та залучен-
ня України до міжнародної спільноти механізм 
обов’язкової сертифікації необхідно замінювати у від-
повідності до директив ЄС. Перехід від обов’язкової 
сертифікації до європейської (міжнародної) моделі 
оцінки відповідності має супроводжуватися скоорди-
нованою роботою щодо створення на законодавчому, 
нормативному та інфраструктурному рівні ефектив-
ної системи контролю за якістю та безпекою продук-
ції, в тому числі і харчової. 



209ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Проблема якості продукції та послуг національ-

ного виробника грає першочергову роль у визначен-
ні рівня життя в країні, її конкурентоспроможності 
на міжнародному ринку, стабільності національної 
валюти, тобто є чинником національної безпеки [4]. 
Впровадження систем управління якістю спонукає 
організацію до вивчення, задоволення та передбачен-
ня потреб споживача, дисциплінує працювати «стро-
го за регламентами», чітко розподіляє відповідаль-
ності та повноваження, тобто ліквідує дублювання 
функцій і пов’язані з цим витрати, має попереджу-
ючий ефект, ліквідує причини невідповідностей (а 
не лише самі невідповідності), що збільшує ефектив-
ність роботи тощо.

Системи управління будь-якого підприємства, чи 
організації не може ефективно функціонувати у віді-
рваності від систем вищого порядку, наприклад, сис-
тем управління міністерств, органів виконавчої вла-
ди регіону, врешті соціальних і політичних систем 
управління у державі взагалі. Конкурентоспромож-
ність підприємств визначається якістю влади.

Розвинуті країни світу постійно удосконалюють 
системи управління органів виконавчої влади. Су-
часне розуміння конкурентоспроможності частіше 
пов’язують із знаннями персоналу та корпоративни-
ми знаннями організації Тобто відставання доскона-
лості систем управління державного рівня в Укра-
їні від, скажімо, європейських аналогів є одним із 
основних негативних факторів впливу на конкурен-
тоспроможність країни.

Отже, для гідного вступу України до європейської 
спільноти та підвищення безпеки продуктів харчу-
вання для споживачів та спрощення торгівлі шляхом 
проведення реформ та модернізації санітарної і фіто-
санітарної сфери, потрібно: 

– Використання контролюючими комісіями Ко-
дексу Аліментаріус. 

– Здійснювати порівняльну оцінку системи сані-
тарного та фітосанітарного контролю в Україні.

– Здійснювати перегляд переліку заходів, що по-
трібно вжити для поступового наближення до норм 
законодавства ЄС у сфері санітарного та фітосанітар-
ного контролю та відповідних інституцій, зі створен-
ням часових графіків та механізму фінансування. 

– Проводити порівняльний аналіз законодавства 
ЄС та України у сфері гігієни продуктів харчування, 
у т. ч. обробки харчових продуктів. У разі необхіднос-
ті розробити заходи щодо гармонізації законодавства 
у зазначеній сфері, а також план їх фінансування.

– Забезпечити прогрес у наближенні до законо-
давства ЄС у сфері відстеження харчового ланцюга 
«від поля до столу»; загальних принципів та вимог 
до безпеки продуктів. 

– Забезпечити перевірку мережі державних лабо-
раторій та визначити державні метрологічні лабора-
торії у санітарній та фітосанітарній сфері з особли-
вою увагою до забезпечення необхідним обладнанням 
і належними методами аналізу (тестування залиш-
ків), а також підготовці до їхньої акредитації відпо-
відно до стандартів ISO. 

– У світлі досягнутого прогресу по викладених 
вище заходах, спільно визначити кроки щодо угод 
по санітарії та фіто санітарії. 

– Забезпечити ефективну діяльність незалежних 
та компетентних установ нагляду відповідно до між-
народно визнаних стандартів [1]. 

Загалом основною розбіжністю у вітчизняному та 
європейському законодавстві є відношення до таких 
категорій, як якість та безпека продукту. В країнах 
ЄС якість харчових продуктів – це категорія суто ко-

мерційна, яка не підлягає контролю з боку держави. 
В Україні якість та безпека харчових продуктів єди-
не ціле і тільки в такому разі продукція відповідає 
вітчизняним стандартам. Важливим є збереження 
українських смакових і технологічних традицій.

Основні напрямки Європейської концепції забез-
печення безпеки харчових продуктів такі: вироб-
ник несе повну фінансову і юридичну відповідаль-
ність за безпеку продукції, яку він виготовляє, та 
обов’язкове введення системи НАССР. Відсутність в 
Україні належної виробничої практики та системи 
НАССР є однією з основних перешкод в гармонізації 
санітарних норм і державних стандартів щодо євро-
пейських вимог [5]. 

Кроки, необхідні для успішного впровадження 
систем НАССР в Україні:

• створення адекватної системи контролю та без-
печності харчової продукції; 

• гармонізація нормативно-правових актів; 
• міжнародне визнання національної системи 

НАССР; 
• акредитація в міжнародних спілках. 
Найпоширенішими помилками розробників нор-

мативної документації, вітчизняних виробників є по-
милки, які пов’язані з обґрунтуванням дозволу за-
стосування конкретних харчових добавок. 

У сучасних умовах метою прямих державних ви-
плат в аграрному секторі у розвинених західних кра-
їнах є не стільки стимулювання виробництва, скіль-
ки рішення соціальних завдань – підтримка рівня 
доходів фермерів, постачання населення доступними 
продуктами харчування, розвиток сільських терито-
рій та аграрної інфраструктури, проведення природо-
охоронних заходів. У цьому є зміст сучасної Спільної 
аграрної політики (САП) Європейського Союзу [5].

Спільна аграрна політика ЄС була започаткована 
в 1957 р. Римським договором, підписаним шістьма 
країнами (ФРН, Францією, Італією, Нідерландами, 
Бельгією і Люксембургом), в якому йшлося про утво-
рення Європейського Союзу.

Згідно зі ст. 33 Договору про створення Євро-
пейського Союзу одними з головних цілей Спільної 
аграрної політики є постачання населенню аграрної 
продукції за прийнятними цінами та збільшення 
доходів селян, насамперед за рахунок підвищення 
доходів сільгоспвиробників у розрахунку на душу 
населення й забезпечення їм життєвого рівня, порів-
няного з міським.

При цьому Європейський Союз щорічно витрачає 
більше 40 млрд євро на реалізацію САП, тобто 45% 
свого бюджету, у той час як внесок сільського госпо-
дарства у валовий внутрішній продукт ЄС становить 
тільки близько 2%. При цьому із всіх витрат ЄС на 
проведення Спільної аграрної політики 80% йдуть 
на дотації для підтримки цін і доходів селян. Тільки 
в Німеччині сума виплат селянам з держбюджету, 
крім платежів із Брюсселя, становить більше 5 млрд 
євро, з яких близько 80% витрачається на соціальне 
забезпечення селян [1].

Підтримка високих цін всередині ЄС – один з най-
дорожчих шляхів субсидування доходів, тому було 
ухвалене рішення про деяке зниження цін. Так, на-
приклад, уведені прямі доплати фермерам у випадку 
неперевищення досягнутого попереднього рівня ви-
робництва ними продукції. Державні виплати здій-
снюються з розрахунку на гектарів землі або на голо-
ву худоби в несприятливих умовах виробництва [3].

На сьогоднішній день постали питання державно-
го технічного регулювання в області підтвердження 
відповідності і стандартизації, оскільки від їх рішен-
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ня залежить ступінь підготовки наших підприємств 
до жорстких конкурентних умов існування на рин-
ку. Це, в першу чергу, – створення національних 
стандартів, які гармонізовані з міжнародними та єв-
ропейськими, в області підтвердження відповідності 
та безпечності продукції, розроблення та введення в 
дію технічних регламентів.

Висновки з проведеного дослідження. Активність 
підприємств з розроблення та впровадження систем 
управління якістю за останні роки значно збільши-
лась. Це обумовлено не тільки політикою в області 
якості, але й розумінням необхідності високого рівня 
управлінням виробництвом при входженні на міжна-
родний ринок та вимогам європейського співтовари-
ства та найближчих географічних сусідів.

Отже, добре розроблена та організована система 
регулювання якості харчових продуктів, яка може 
і повинна забезпечувати високу їхню якість і без-
печність, створюватиме умови для підвищення вза-
ємної довіри і створення цивілізованого ринку в 
Україні.
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ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

У роботі проведено групування причин тінізації економіки за ознакою їх відношення до суб’єктів національного господарства. 
На основі аналізу функцій макроекономічних суб’єктів досліджено їх вплив на формування тіньового сектору економіки України. 
Сформовано схему тіньового кругообігу доходів і витрат з використанням чотирьох секторної моделі. 

Ключові слова: тіньова економіка, макроекономічні суб’єкти, податкове навантаження, прожитковий мінімум, кругообіг до-
ходів і витрат.

Кись С.Я., Кись Г.Р., Голяк М.И. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕ-
СКИМИ СУБЪЕКТАМИ

В работе проведена группировка причин тенизации экономики по признаку их отношения к субъектам национального хозяйства. 
На основе анализа функций макроэкономических субъектов исследовано их влияние на формирование теневого сектора экономики 
Украины. Сформирована схема теневого кругооборота доходов и расходов с использованием четырех секторной модели. 

Ключевые слова: теневая экономика, макроэкономические субъекты, налоговая нагрузка, прожиточный минимум, круго-
оборот доходов и расходов.

Kis' S.Ya., Kis' G.R., Golyak M.I. THE FORMING OF UKRAINE ECONOMY SHADOW SECTOR BY MACROECONOMIC 
PLAYERS

The article deals with the shadow economy reasons bunching according to their relationships to national economy players. On the 
basis of macroeconomic players functions the abovementioned reasons impact is investigated including their effect on Ukrainian shadow 
sector forming. The scheme of receipts and expenditures shadow circle with the help of four-sector model is built.
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Постановка проблеми. Економіка нашої країни 
переживає глибоку кризу, оскільки значна її части-
на перебуває в тіньовому секторі, що загрожує еконо-
мічній безпеці і розвитку держави, зменшення авто-

ритету у закордонних інвесторів. На сучасному етапі 
тіньова економіка проявляється в усіх сферах життя 
України. За розрахунками німецького вченого Фрід-
ріха Шнайдера з Лінцського університету та його ко-
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лег з Дрезденського університету та Світового бан-
ку, частка тіньової економіки в українському ВВП є 
найвищою в Європі – на рівні 46,8% від офіційного 
показника ВВП [1]. Це дає підстави вести мову про 
необхідність пошуку шляхів зниження показника ті-
нізації, за результатами аналізу участі макроеконо-
мічних суб’єктів у його формуванні.

Аналіз останніх досліджень. Фундаментальні до-
слідження сутності тіньової економіки, її структури, 
причин виникнення та напрямів подолання пред-
ставлені в ряді праць таких вітчизняних вчених як 
М.М. Артус, А.В. Базилюк, З.С. Варналій, Я.Я. Дя-
ченко, К.С. Логінова, І.І. Мазур, Ю.І. Матощук, 
О.І. Пальчук, Р.Й. Чайковський та ін. 

Невирішені частини проблеми. З огляду на ви-
сокий рівень тінізації вітчизняної економіки на су-
часному етапі процес її детінізації потрібно визначи-
ти пріоритетним напрямком розвитку національного 
господарства. Проблема впливу макроекономічних 
суб’єктів та зв’язків між ними на формування тіньо-
вого сектора економіки мало досліджувана і потребує 
глибшого аналізу для формування необхідних реко-
мендацій.

Мета дослідження. За результатами досліджень 
причини і передумов формування тіньової економіки 
продемонструвати взаємозв’язок макроекономічних 
суб’єктів через призму їх впливу на рівень тінізації 
вітчизняного господарства.

Основні результати дослідження. Узагальнення 
ряду наукових публікацій дало можливість обрати 
найбільш поширене визначення дефініції «тіньова 
економіка»: «...економічна діяльність суб’єктів гос-
подарювання, яка не враховується, не контролюєть-
ся і не оподатковується офіційними державними ор-
ганами і спрямована на отримання доходу шляхом 
порушення чинного законодавства» [2, с. 58].

Аналіз наукових підходів до структурування ті-
ньової економіки [3, с. 18], дозволив встановити на-
явність таких основних складових, як:

Таблиця 1
Причини тіньової економіки за макроекономічними суб’єктами

Макроекономічні 
суб’єкти Причини

Сектор домашніх 
господарств

- низький рівень життя населення;
- високий рівень безробіття та орієнтація частини населення на те, щоб отримати дохід будь-яким 
способом;
- нерівномірний розподіл валового внутрішнього продукту;
- відсутність чіткої межі між офіційною та тіньовою діяльностями;
- постійне бажання ухилятися від сплати податків.

Підприємницький 
сектор

- прагнення підприємців одержати надприбутки;
- високі податки і нерівномірне податкове навантаження;
- недостатня прозорість податкового законодавства та постійне внесення до нього змін;
- повільні та непрозорі приватизаційні процеси;
- низький рівень правового пізнання та правової культури населення;
- встановлення пільгових умов функціонування окремим підприємствам;
- взаємозв’язок бізнесу з кримінальними структурами.

Державний сектор

- криза фінансової системи;
- необмежене нормативно-правове поле у державному законодавстві та значна кількість механізмів 
здійснення тіньових операцій;
- умови, що дають змогу використовувати державне майно та майно організаційних структур зара-
ди одержання неофіційного приватного доходу державними чиновниками та управлінцями;
- втручання владних структур усіх рівнів у діяльність суб’єктів господарювання;
- корупція органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зовнішньо-
економічний 
сектор

- недостатня ефективність митного і прикордонного контролю;
- високі ставки ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість під час імпорту; 
- корупція в митних органах, органах охорони державного кордону, інших правоохоронних та 
контролюючих органах;
- незаконне звільнення вантажів від митного огляду;
- оформлення документів про вивезення за межі території держави товарів, що мали переміщува-
тися територією України транзитом, але були реалізовані в Україні;
- здійснення митного оформлення неіснуючих або з навмисно завищеною вартістю вантажів на екс-
порт, що дає змогу незаконно відшкодовувати з державного бюджету податок на додану вартість.
- оформлення подвійних митних документів; 
- заниження митної вартості товару.

- неформальна економіка – це економічна діяль-
ність домогосподарств, тобто виробництво товарів та 
послуг і їх споживання всередині домогосподарства 
та для власних потреб; 

- нелегальна (неофіційна) економіка – законна ді-
яльність, що приховується або умисно занижується 
виробниками з метою ухиляння від сплати податків 
або виконання інших зобов’язань; 

- кримінальна економіка – це нелегальна діяль-
ність, що заборонена законодавством (виробництво 
і розповсюдження товарів та послуг, що заборонені 
законом).

Користуючись загальноприйнятими в макроеко-
номічній науці підходами до поділу макроеконо-
мічних суб’єктів на сектор домашніх господарств, 
підприємницький, державний та зовнішньоеконо-
мічний [4], а також аналізуючи поширені в літерату-
рі причини тінізації економіки [5, 6, 7], приходимо 
до висновку про можливість та необхідність поділу 
останніх за ознакою відношення до суб’єктів націо-
нального господарства (Таблиця 1).

Сектор домашніх господарств, що включає усі 
приватні господарства країни, спрямовує свою ді-
яльність на задоволення власних потреб. Домашні 
господарства відіграють подвійну роль в економіці, 
як постачальники всіх економічних ресурсів: пра-
ці, капіталу, землі і підприємницьких послуг (фак-
торів виробництва) і як основа видаткової групи в 
національному господарстві. Домогосподарство є тим 
суб’єктом, який отримує доход (заробітну плату, рен-
ту, процент, прибуток), на основі якого формуються 
його витрати – податки, особисте споживання та зао-
щадження. Тобто домашні господарства проявляють 
три види економічної активності і виконують такі 
функції: пропонують економічні ресурси, спожива-
ють частину отриманого доходу і заощаджують.

Підприємницький сектор, який здійснює вироб-
ництво і розподіл товарів та послуг, представлений 
усією сукупністю підприємств (фірм), які зареєстро-
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вані і діють у межах країни. Підприємницький сек-
тор виконує такі види економічної діяльності і функ-
ції: інвестує, пропонує результати своєї діяльності, 
формує попит на фактори виробництва [4].

Державний сектор економіки представлений всіма 
організаціями та установами (державними інституція-
ми). У змішаній економіці держава як макроекономіч-
ний суб’єкт виконує досить важливі функції: є власни-
ком підприємств, здійснює підприємницьку діяльність 
– виробляє товари та надає послуги, регулює еконо-
мічні відносини між виробниками і споживачами, за-
довольняє потреби у суспільних благах. Через систему 
оподаткування, а також власними видатками з бюдже-
ту держава суттєво впливає на структуру суспільного 
виробництва та економічне зростання, вирівнювання 
доходів різних груп населення. Вона підтримує громад-
ський порядок, забезпечує оборону країни, екологічну 
безпеку, через трансфертні видатки підтримує прожит-
ковий мінімум найбідніших верств населення.

Зовнішньо економічний сектор містить усі еко-
номічні суб’єкти, які знаходяться за межами даної 
країни, а також іноземні державні інституції, які 
здійснюють експортно-імпортні операції, надають 
кредитні ресурси зарубіжним партнерам. Процеси 
інтеграції відкривають вільний шлях для руху това-
рів, послуг, капіталів та робочої сили між країнами 
та посилюють роль зовнішньо економічного сектора 
у національній економіці [8, с. 22].

Найбільш поширеним та часто інтерпретованим 
показником фінансового стану домогосподарств є 
розмір доходу на одного його учасника. З огляду на 
потребу визначення ступеня впливу домогосподар-
ства на рівень тонізації, доцільніше використовувати 
не тільки рівень доходів, які дуже часто приховують, 
а і рівень грошових витрат. 

Аналіз кінцевих споживчих витрат домашніх гос-
подарств за 1 квартал 2013 року [9] дозволяє вста-
новити, що в їх структурі продовжують переважати 
витрати на продукти харчування (36,3% загальних 
споживчих витрат), витрати на житло, воду, електро-
енергію, газ та інші види палива (14,2%), і витрати на 
транспорт (10,7%). Привертають увагу незначні офі-
ційні витрати на освіту (1,5%), які, на наш погляд, 
свідчать про те, що значна їх частина фінансується з 
не облікованих джерел доходів домогосподарств. 

За діючим на 31 грудня 2012 року курсом долара 
на рівні 7,99 грн/$1 США, фактичні середньодобові 
витрати домогосподарства в Україні склали $15,35, 
або $7,28 витрат на одну особу. Середньодобові ви-
трати домогосподарств з дітьми склали $18,68 або 
$6,49 на одну особу. Мінімальна заробітна плата з 
1 січня 2013 року встановлена у розмірі 1147 грн, 
що становила 38,2% середньої заробітної плати за сі-
чень (3000 грн.) та у доларовому еквіваленті ($1/8,1 
грн) дозволяє витрачати у середньому на одну осо-
бу майже $4,6 на добу, що дещо менше міжнарод-
ного критерію бідності ($5,0 США за паритетом ку-
півельної спроможності на добу) [9]. Саме у різниці 
між середньодобовими витратами домогосподарств в 
Україні і параметром купівельної спроможності на 
добу можна спостерігати прояви тіньової економіки. 
Різниця між середньодобовими витратами домогос-
подарств і купівельною спроможністю на добу стано-
вить 2,68%, а для домогосподарств з дітьми – 1,89%. 
За даними [10, c. 77] у неформальній економіці що-
денна двох-чотирьох годинна праця кожної дієздат-
ної людини у власному домогосподарстві створює 10-
15% від ВВП, які можна вважати недоотриманими 
обсягами національного виробництва у зв’язку з ті-
нізацією економіки. 

Підприємницький сектор створює робочі місця, а 
за умов ринкової економіки сприяє появі кращих, 
конкурентоздатних продуктів і послуг, в наслідок 
чого сприяє соціально-економічному розвитку дер-
жави. Однак підприємницький сектор нашої краї-
ни на сучасному етапі стикнувся з численними про-
блемами у сфері оподаткування, отримання великої 
кількості дозволів, залучення грошових коштів для 
розвитку бізнесу, захисту прав власності та корумпо-
ваності судової системи тощо. За даними, приведе-
ними в [11] частка населення, яке вважає корупцію, 
надмірне регулювання, політичну нестабільність, 
лобіювання та несумісну конкуренцію перешкодою 
для бізнесу постійно зростає. При цьому від 24 до 
28% представників малого та середнього бізнесу за-
значають, що для отримання ліцензій, здійснення 
процедур митного огляду, реєстрації та сертифіка-
ції вони вимушені здійснювати неофіційні платежі. 
При одержані дозволів кількість таких підприємств 
зростає до 38-42% [11, с. 172]. Підтвердженням 
об’єктивності приведених даних є рейтинг Світового 
банку «Doing business», в якому за легкістю ведення 
бізнесу у 2013 р. Україна посідає 137 місце зі 185 
країн [12]. Незважаючи на те, що Україна у 2013 
році порівняно з 2012 роком покращила свої позиції 
у складності ведення бізнесу на 15 пунктів і займає 
137 місце з 185 країн, наша держава і надалі займає 
високі позиції у реєстрації власності (149), сплаті по-
датків (165), підключені до мережі електропостачан-
ня (166), банкрутстві (157), отриманні кредиту (23), 
дозвільній системі будівництва (183), зовнішній тор-
гівлі (145), захисті прав інвесторів (117).

Значний вплив на формування тіньової економіки 
здійснює державний сектор через податкове наванта-
ження і прожитковий мінімум. Останній є базовим 
державним стандартом у сфері доходу населення. На 
його основі розраховуються такі соціальні гарантії, 
як мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія 
за віком разом з грошовою допомогою, мінімальний 
розмір допомоги по безробіттю, допомога по догляду 
за дитиною до досягнення нею 3 років, допомога на 
поховання.

Економічну суть податкового навантаження на 
підприємство можна визначити як частку підпри-
ємницького доходу, яка вилучається державою у 
суб’єкта підприємництва через систему податків 
та зборів до бюджетів різного рівня. Аналіз дина-
міки податкового навантаження в Україні за 2009-
2012 рр. [13] свідчить, що найвищого рівня за даним 
показником було досягнуто у 2012 році – 26,6%, не-
зважаючи на введення нового Податкового Кодексу 
України і зменшення кількості податків.

Вплив глобалізації на підприємство в контексті 
сплати податків та формування тіньової економіки 
проявляється за кількома напрямами. По-перше, не-
резиденти можуть реалізовувати продукцію та на-
давати послуги за нижчими цінами завдяки меншо-
му податковому навантаженню у власній країні, що 
створює передумови до зниження конкурентоспро-
можності товарів вітчизняних виробників. По-друге, 
українське підприємство, сплачуючи податки, при 
здійснені зовнішньоекономічної діяльності потра-
пляє також під податкову юрисдикцію іншої краї-
ни, що потребує не тільки ретельного аналізу її вну-
трішнього податкового середовища, а й не дозволяє 
повноцінно конкурувати вітчизняним виробникам на 
зовнішньому ринку. 

Загрози фінансово-господарській діяльності під-
приємств від глобалізації та економічної кризи ство-
рюють умови для переходу підприємств в «тіньовий» 
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або «напівтіньовий» сектор економіки. «Тіньовий» 
сектор економіки пов’язаний з тим, що підприєм-
ства, які не сплачують податків, користуються дер-
жавними соціальними благами, а сплату за їх ви-
користання перекладають на офіційний сектор. 
Другий, пов’язаний з недобросовісною конкуренці-
єю, коли завдяки відсутності сплати податків під-
приємства мають цінові конкурентні переваги [14]. 

Вплив прожиткового мінімуму в Україні на тіньо-
ву економіку є досить суттєвим, оскільки величина 
мінімальної заробітної плати (прожитковий мінімум 
для працездатної особи) не тільки не сприяє просто-
му відтворенню робочої сили, а навіть не забезпечує 
повноцінне існування працівника.

Не дивлячись на те, що законодавством заборо-
нена виплата заробітної плати менше законодавчо 
встановленої мінімальної, за даними Держстату із 
9754,0 тис. працівників, які відпрацювали 50% і 
більше робочого часу встановленого на березень 2013 
року, 0,54 млн. осіб (5,5%) мали нарахування мен-
ше мінімальної заробітної плати (1147 грн. у березні 
2013 р.) [9]. Внаслідок таких тенденцій формується 
сектор нелегальної економіки, отримання заробітної 
плати «в конвертах» за спільною згодою між робіт-
ником та роботодавцем. Така заробітна плата ще на-
зивається «чорною», яка отримується від неврахова-
ної готівки, і «сірою», яка виплачується не у вигляді 
заробітної плати, а через премії, виплати за відря-

дження, страхові виплати тощо. А оскільки ці ви-
плати не йдуть через фонд заробітної плати, то вони 
більш вигідніші роботодавцеві через їх незначне опо-
даткування [10, с. 79].

Вагоме місце у тіньовій економіці займає зовніш-
ній сектор, де набули масовості такі види тіньової 
економіки, як «човникова» діяльність, работоргів-
ля, зокрема жіноча та дитяча, тіньовий ринок нар-
котиків, зброї, контрабанди, широке використання 
бартерних, давальницьких схем тощо. Представни-
ки так званої прикордонної тіньової економіки ши-
роко користуються відсутністю контролю за якістю 
експортованої продукції, експортуючи високоякісну 
вітчизняну продукцію під виглядом низькосортних 
товарів [7, c. 101]. Крім того, важливим чинником 
поширення тіньової економічної діяльності в при-
кордонному регіоні є законодавча неврегульованість 
механізму відшкодування ПДВ суб’єктам зовнішньо-
економічної діяльності. Розроблені й застосовують-
ся кримінальні схеми здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності, за якими ПДВ відшкодовується 
без здійснення експорту взагалі. Зрештою саме че-
рез «тонізацію» ПДВ фактично перетворився з дже-
рела бюджетних надходжень на чинник формуван-
ня державного боргу [7, c. 100]. В результаті цього, 
за офіційними даними у січні–квітні 2013 р. обсяги 
експорту та імпорту товарів України становили від-
повідно 21975,5 млн. дол. США та 24580,6 млн. до-

ларів. Порівняно з відповідним періодом 
2012 р. експорт склав 100,1%, імпорт – 
93,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої тор-
гівлі товарами становило 2605,1 млн. дол. 
(у січні-квітні 2012р. також від’ємне – 
4389,2 млн. дол.) [9]. За даними, приведе-
ними в [11, c. 172], в умовах сьогодення 
тіньовим сектором економіки за межі дер-
жави перераховується понад 63 млн. грн., а 
суми щорічного ухилення від оподаткуван-
ня сягають майже 5,7 млн. гривень

Використовуючи поширену в навчальній 
та науковій літературі схему кругообігу до-
ходів та витрат макроекономічних суб’єктів 
чотирьох секторної моделі економічної сис-
теми, вважаємо за доцільне здійснити її 
інтерпретацію з врахуванням ролі домо-
господарства, підприємства, держави та за-
кордонного сектора у формуванні тіньової 
економіки (рисунок 1).

Тіньова економіка починає створюва-
тись у секторі домогосподарств. Домашні 
господарства виробляють товари та послуги 
і їх споживають для власних потреб, фор-
муючи тим самим неформальну економіку. 
Реалізовуючи залишок продукції (роботи і 
послуги) на ринку ресурсів, домогосподар-
ства отримують певний дохід, за рахунок 
якого вони сплачують податки державі, ку-
пують товари і послуги на ринку товарів і 
послуг, а частину заощаджують на фінан-
совому ринку. Ухиляючись від сплати по-
датків домогосподарство створює тіньовий 
оборот коштів на ринку. Слід також врахо-
вувати, що значна кількість послуг нада-
ється фізичними особами, які не зареєстро-
вані, а тому не підпадають під офіційний 
облік. У першу чергу, це транспортні по-
слуги, послуги у сфері відпочинку та ін. 
У цих сферах доволі значна частина вико-
наних робіт сплачується готівкою, яка не 
обліковується, що сприяє тіньовому оборо-
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Рис. 1. Кругообіг доходів та витрат тіньового сектора
1 – продаж ресурсів які пов’язані з нелегальним працевлаштуванням, 
позиками поза межами банківської системи і отримання відсотків, не-
легальним отримання орендної плати; 2 – купівля ресурсів у резуль-
таті правопорушення, оплата в «конвертах»; 3 – купівля товарів і по-
слуг за рахунок готівкових розрахунків, хабаря; 4 – сплата податків, 
які пов’язані з приховуванням доходів; 5 – заощадження; 6 – позики 
підприємства; 7 – продаж товарів і послуг, які офіційно не існують; 
8 – отримання доходу в наслідок відхилення від офіційної реєстрації 
комерційних договорів; 9 – сплата податків, які пов’язані з незаконним 
поверненням податку на додану вартість, приховування доходів; 10 – 
державні позики (при дефіциті бюджету); 11 – державні закупівлі, які 
спричинені корупцією; 12 – закупівля товарів на зовнішньому ринку, 
які пов’язані з контрабандою, неофіційними платежами; 13 – оплата 
експортних поставок в наслідок оформлення подвійних митних доку-
ментів, зниження митної вартості товару, здійснення митного оформ-
лення неіснуючих вантажів
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ту. В таких галузях, як будівництво, сільське гос-
подарство та торгівля рівень зарплат «у конверті» 
перевищує 30%. У цих секторах домінує високий рі-
вень готівкових розрахунків (особливо у сільському 
господарстві та будівництві), сезонність робіт, а та-
кож значна кількість дрібних підприємств, які слабо 
контролюються відповідними органами на предмет 
дотримання законності при розрахунках із праців-
никами. Держстат у розрахунках заробітної плати 
враховує тіньову зарплату в обсязі 19% незалежно 
від сектору (галузі) економіки. Крім того, велика 
частина послуг у соціальній сфері (охорона здоров’я, 
освіта) надається з корупційною складовою (хабарі в 
лікарнях, школах, вищих учбових закладах тощо). 
Таким чином, у 2012 році сукупні витрати населення 
на товари, послуги та заощадження склали приблиз-
но 1,6 трлн. грн., з яких тіньові витрати становлять 
385 млрд. грн. або 25% [15].

Підприємницький сектор, купуючи ресурси, ви-
готовляє готову продукцію і продає її на ринок това-
рів і послуг, отримуючи за це дохід. На фінансовому 
ринку підприємство користується інвестиційними 
коштами. В результаті надмірного податкового на-
вантаження суб’єкти господарювання ведуть по-
двійну бухгалтерію, приховують частину доходів, 
створюючи тіньовий оборот коштів. Деякі експерти 
вважають, що 25–50% обороту приватних підпри-
ємств не відображені в документах бухгалтерського 
обліку (тіньовий оборот) [16, с. 4], а за оцінкою ні-
мецького вченого Шнайдера, саме через прямі і не-
прямі податки 55% підприємств переходять в тіньо-
вий сектор [7, c. 100]. До існуючих видів тіньової 
діяльності відносяться також незаконне повернення 
податку на додану вартість, зарплати «в конвертах». 
Узагальнюючи різні оцінки експертів-науковців та 
практиків, можна стверджувати, що тіньовий обо-
рот підприємницького сектору в Україні становить 
близько 40%.

Державний сектор економіки виконує ряд важ-
ливих функцій. Держава здійснює підприємниць-
ку діяльність: виробляє товари та надає послуги на 
ринок товарів і послуг, отримуючи дохід. Однією з 
найважливіших функцій держави є регулювання 
економічних відноси між виробником і споживачем. 
Через систему оподаткування держава суттєво впли-
ває на сектори домогосподарств і підприємства, які 
сплачують державі податок, а отримують пенсії, га-
рантований прожитковий мінімум, дотації, субсидії. 
У випадку дефіциту бюджету держава може отрима-
ти позику з фінансового ринку. Внаслідок прихову-
вання реальних доходів суб’єктів господарювання і 
громадян від оподаткування та незаконне повернен-
ня ПДВ держава має певні трансфертні видатки, що 
формують тіньовий сектор. За даними Міністерства 
фінансів України, які відображені в [17] видатки на 
розвиток за 2011 р. становили 48,7 млрд. грн., або 
15,1% усіх видатків бюджету. 

Корупція є однією з причин важкого економічно-
го стану держави, а сфера державних закупівель –  
найбільш корумпованою. За даними СБУ від 50 до 
75% бюджетних асигнувань під час проведення про-
цедур держзакупівель, як правило, здійснюється з 
порушеннями, а втрати від корупційних оборудок 
становлять 10-15% (35-52,5 млрд. грн.) видаткової 
частини Державного бюджету щорічно [18]. Виходя-
чи з цього, можна стверджувати, що тінізація еконо-
міки в державному секторі становить близько 15%.

Головним завданням зовнішнього сектору є  
взаємообмін ресурсів, товарів і послуг. З ринку еко-
номічних ресурсів та ринку товарів і послуг суб’єкти 

господарювання експортують на зовнішній ринок ре-
сурси, товари і послуги, отримуючи відповідний до-
хід. Внаслідок незаконного звільнення вантажів від 
митного огляду оформлення подвійних митних до-
кументів, заниження митної вартості товару, здій-
снення митного оформлення неіснуючих або з на-
вмисно завищеною вартістю вантажів, наявність 
недостатньо контрольованого кордону, поширення 
прихованої зайнятості тощо формується тіньовий 
сектор економіки. За розрахунками економістів та 
експертів-практиків, обсяг всієї тіньової части-
ни зовнішньої торгівлі України склав у 2011 році 
21,5 млрд. дол., тобто тіньовий імпорт в 2010-2011 
роках становив до 19-20%. Його легалізація могла б 
на 22% збільшити ВВП країни і на 12% скоротити її 
зовнішній борг [19].

Проведений аналіз основних напрямків та кіль-
кісних параметрів функціонування тіньової економі-
ки України дає змогу сформувати наступну її струк-
туру (рисунок 2). 
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 Рис. 2. Структура тіньової економіки України 
за макроекономічними суб’єктами

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
На основі проведених досліджень можна стверджува-
ти, що тіньовий сектор присутній у всіх сферах діяль-
ності і формується макроекономічними суб’єктами. 
Значний обсяг тіньового обігу припадає на сектори 
домогосподарств і підприємств, відповідно 25% і 
40%. Важливу роль у подоланні тіньової економіки 
відіграє держава, яка повинна вживати цілий ряд 
заходів для поступового усунення причин тінізації. 
Розробляючи рішення, спрямовані на детінізацію на-
ціонального господарства, органи державної влади 
та місцевого самоврядування повинні враховувати їх 
позитивний або негативний вплив на діяльність ма-
кроекономічних суб’єктів.

Перспективами подальших досліджень проблем 
тінізації української економки може стати визна-
чення ступеня взаємного впливу макроекономічних 
суб’єктів на формування тіньового сектора, а також 
пошук науково обґрунтованих та практично дієвих 
механізмів подолання негативних явищ. 
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У статті розглянуті основні аспекти використання проектного підходу як одного з інноваційних механізмів розвитку комунального 
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for its using in the construction of the relationship between the public and private sectors in this area are described.
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Постановка проблеми. Комунальний сектор місь-
ких господарств нашої країни є одним з найбільш 
відсталих з багатьма проблемами, які останнім часом 
загострилися та потребують кардинально інших мето-
дів їх вирішення. Протягом усіх років незалежності в 
комунальному секторі спостерігається зростаюче бю-
джетне недофінансування проектів, реалізація яких є 
вкрай необхідною. Одним з варіантів вирішення даної 
проблеми є симбіоз приватного та державного інвес-
тування і відповідного контролю з боку місцевої вла-
ди, громадськості та приватних структур. Проектна 

форма і проектно-орієнтована поведінка є ефективним 
інструментом залучення інвестицій та необхідним ба-
зисом в співпраці державного та приватного секторів. 
Оскільки саме це дозволяє органам місцевого само-
врядування сфокусувати увагу і сконцентрувати зу-
силля на виконанні об меженного комплексна задач в 
чітко визначених часових і бюджетних рамках і тому 
має значні переваги в порівнянні з іншими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Таку 
точку зору підтримує значна кількість вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, в тому числі В.Н. Бурков 
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та Д.А. Новіков, С.Д. Бушуєв, В.А. Верба, О.А. За-
городніх, В.І. Воропаєва, Л.І. Воротіна, М.Х. Мес-
кон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Х. Решке і Х. Шелле, 
М.А. Разу, деякі інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз наукових праць свідчить, що 
сучасні дослідники-економісти проблеми проектно-
го підходу і проектно-орієнтованої поведінки дещо 
спрощують і обмежують їх рамками проектного ме-
неджменту. Достатньо сказати, що тематичні публі-
кації з проблем проектного підходу в житлово-кому-
нальному господарстві, підготовлені українськими 
економістами, до останнього часу відсутні. Іншим 
моментом, який підсилює актуальність досліджен-
ня, є те, що існуючі наукові дослідження проектного 
менеджменту практично не охоплюють сферу парт-
нерства приватного та державного секторів в зазна-
ченій сфері.

Постановка завдання. Метою статті є розробка 
пропозицій щодо необхідності впровадження проек-
тного підходу як специфічної методології, що забез-
печить розвиток комунального сектору міського гос-
подарства за участю приватних операторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо 
основним завданням більшості комунальних підпри-
ємств є здійснення поточної експлуатації основних 
фондів з метою надання послуг, то укладання догово-
рів на довірче управління, договорів оренди та кон-
цесії, крім зазначеної діяльності, завжди орієнтовані 
на досягнення певного унікального результату.

Отже, використання цих форм потребує наявнос-
ті чіткої мети, яка ставиться перед орендарем або 
концесіонером, обговорення терміну досягнення ці-
лей, складної взаємодії із органами державного та 
місцевого самоврядування, споживачами послуг та 
іншими зацікавленими сторонами. Така діяльність 
набуває ознак проектної, тому, з нашої точки зору, 
розроблення бізнес-планів в рамках цих форм має 
бути лише одним з етапів життєвого циклу проекту, 
у той час як необхідним стає комплексне застосуван-
ня методології управління проектами.

На основі систематизації матеріалу, викладеного 
у роботах [1; 2; 3; 4], наведемо сутність проектного 
управління.

По-перше, зауважимо, що до недавнього часу за-
гальноприйнятим було визначення проекту як до-
кументально оформленого плану споруди або кон-
струкції, тобто як сукупність документації, креслень 
та розрахунків, необхідних для створення об’єкту  
[2, с. 23]. Проте таке визначення є вузьким і стосу-
ється лише технічних проектів, наприклад, в англій-
ській мові для визначення аналогічних понять вико-
ристовується слово «design». На відміну від цього, у 
європейських країнах слово «проект» (в англійській 
мові – project, у німецькій – рrojekt, у францзській – 
projet) зберегло базове значення та розглядається як 
захід, спрямований на досягнення чогось [3, с. 21]. 
Тобто під проектом можна розуміти цілеспрямоване, 
заздалегідь заплановане створення, зміну або модер-
нізацію об’єкта, продукту, системи, підприємства, 
вирішення проблеми. 

У науковій та практичній літературі можна зна-
йти багато визначень проекту, але всі вони базуються 
на наступних ключових характеристиках проекту:

• Цільова спрямованість означає, що проект 
спрямовується на досягнення мети або комплексу 
взаємопов’язаних цілей, відтак всі зусилля з його 
планування та безпосередньої реалізації зосереджу-
ються суто на досягненні кінцевого результату. Це 
допомагає окреслити коло задач, які вирішуються в 

ході реалізації проекту тими з них, які безпосеред-
ньо ведуть до мети проекту. Крім того, цільова спря-
мованість допомагає більш точно встановити часові 
рамки проекту.

• Унікальність проекту пов’язана із необхідніс-
тю проведення специфічних дій, які для організа-
ції не є профільними та є однократними, на відміну 
від поточної діяльності, яка є циклічною. Це потре-
бує максимальної концентрації зусиль на виконан-
ні саме запланованих по проекту робіт, оскільки від 
цього залежить можливість досягнення мети та до-
тримання встановлених часових рамок. 

• Обмеженість у часі пов’язана із необхідністю 
визначення початку проекту та його завершення. За-
звичай початком проекту є схвалення рішення про 
його відкриття, завершенням є момент досягнення 
цілей проекту або коли становиться зрозумілим, що 
з якихось причин результати не можуть бути досяг-
нуті та приймається рішення про закриття проекту.

Виходячи з зазначених характеристик, виділяють 
наступні параметри управління проекту: обсяг та за-
плановані види робіт, бюджет проекту, строки вико-
нання проекту.

Додержання параметрів стає можливим завдяки 
виконанню процесів управління проектом (процеси 
ініціації та закриття проекту у цілому та його окре-
мих етапів; процеси планування; процеси виконан-
ня; процеси контролю) та функцій проектного управ-
ління (управління змістом, управління тривалістю, 
управління вартістю, управління якістю, управління 
командою проекту, управління закупівлями, управ-
ління інформаційними зв’язками, управління інте-
грацією у проекті).

Якісне виконання процесів та функцій проек-
тного управління забезпечується завдяки наявності 
спеціалізованих інструментів та методів (побудови 
мережевих моделей та матриць, матриць розділен-
ня адміністративних задач управління, інформацій-
но-технологічних моделей, побудови організаційних 
структур управління, методів управління вартістю 
та тривалістю, методів управління якістю проекту, 
управління ризиками тощо).

Враховуючи необхідність досягнення результатів 
(цілей) проекту у визначений термін, тобто обмеже-
ність у часі, проект у своєму розвитку проходить ряд 
послідовних стадій (етапів) від свого початку до за-
вершення – життєвий цикл. Універсальних підходів 
до виділення стадій не існує, головне – це визначен-
ня так званих контрольних точок, які дають інфор-
мацію щодо успішності етапів проходження проектів 
та оцінки його подальшого розвитку. Важливим є те, 
що проходження стадій проекту обов’язково узго-
джується із роллю учасників проекту, відтак закрі-
плюються їхні обов’язки та відповідальність. 

Відповідно до даних, наведених у [5, с. 202], 
впровадження систем професійного управління про-
ектами у порівнянні із традиційними формами орга-
нізації управління дозволяє досягати суттєвого еко-
номічного ефекту: скорочення тривалості проектів на 
7-25%; зменшення трудомісткості на 5-15%; здешев-
лення будівництва на 10-20%.

Проте автор зауважує, що у сучасних умовах Укра-
їни взаємодія між владою, бізнесом та менеджментом 
не сприяє успішній реалізації проектів, оскільки ха-
рактеризується наступними особливостями: влада 
формує законодавче, політичне та економічне оточен-
ня проекту, надає різноманітні дозволи та здійснює 
контроль за ходом виконання проекту, проте не нала-
штована на своєчасне прийняття необхідних рішень; 
бізнес є джерелом та рушійною силою проекту, але 
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найчастіше він зацікавлений не у самому проекті, а 
у його результаті (особливо, фінансовій вигоді), при 
цьому намагається отримати результат будь-якою ці-
ною, навіть із порушенням правил; менеджмент забез-
печує професійне управління проектом та найчастіше 
зацікавлений в процесах реалізації проекту та не від-
повідає за його фінансовий результат [5, с. 202-203].

Незважаючи на зазначене, ми вважаємо, що впро-
вадження методології проектного управління для ви-
рішення наявних проблем у комунальному секторі 
міських господарств, особливо під час застосування 
різноманітних форм управління із залученням при-
ватного сектору, дозволить не лише суттєво підвищити 
ефективність реалізації планів, але й сприятиме впо-
рядкуванню взаємодії органів місцевого самоврядуван-
ня та приватних компаній. Але для цього необхідним 
є вдосконалення інституціональних умов (зокрема, в 
частині законодавчого забезпечення), а також впрова-
дження відповідних процедур та інструментів у прак-
тику діяльності органів місцевого самоврядування.

Світовий досвід функціонування державно-при-
ватного партнерства дозволив виявити основні ха-
рактеристики такої співпраці: тривалість відносин 
між публічним та приватним партнером; збережен-
ня публічної форми власності навіть на споруджені 
приватним партнером об’єкти; можливість залучен-
ня приватним оператором до інвестування ресурсів з 
різних фінансових джерел, інколи, під державні га-
рантії; можлива участь держави чи органів місцевого 
самоврядування у якості співінвестора, з подальшим 
отриманням частки доходів; просування державою 
чи органом місцевого самоврядування громадських 
інтересів у переговорах з приватним партнером; чіт-
ке визначення функцій та зобов’язань обох сторін. 
Крім того, державне приватне партнерство сприяє 
можливості зменшення бюджетних видатків на роз-
виток та запровадження нової інфраструктури; при-
скорення будівництва, необхідного об’єкту, у порів-
нянні з термінами, якби інвестиції були винятково 
публічними; отримання доступу до запровадження 
передових технологій, розроблених чи придбаних 
приватними кампаніями [6].

Виходячи з викладеного, необхідність застосуван-
ня методології проектного управління під час залу-
чення до комунального сектору міських господарств 
приватних партнерів не викликає ніяких сумнівів.

Але, як досвід впровадження орендних відносин 
у водопровідно-каналізаційному господарстві м. Оде-
си, приватним партнером (ТОВ «Інфокс») навіть не 
були визначені джерела повернення коштів, у той 
час згідно договірних умов у розвиток систем водо-
постачання та водовідведення передбачалося вкла-
дення 500 млн. грн. протягом 5 років. З незрозумі-
лих причин подібна невизначеність влаштовувала і 
міську раду, у той час як її основним завданням є 
піклування про суспільні інтереси.

Така ситуація є неприпустимою, тому ми вважає-
мо за необхідне законодавче закріплення положення 
про обов’язкове розроблення проектів під час реалі-
зації партнерських відносин у сфері комунального 
сектору міських господарств.

Крім того, це потребує забезпечення відповідного 
рівня знань у службовців виконавчих органів місце-
вого самоврядування та у самих приватних операто-
рів, які братимуть участь у розробленні та управлін-
ні подібними проектами. З цієї точки зору в Україні 
проблеми відсутні, оскільки на цей час налагодже-
на ефективна система отримання знань з управління 
проектами та сертифікації як індивідуальних мене-
джерів, так і організацій в цілому.

Сертифікацію виконує Українська асоціація управ-
ління проектами відповідно до розроблених Міжна-
родною асоціацією управління проектами «Основами 
професійних знань та системи оцінки компетентності 
проектних менеджерів» (National Competence Baseline, 
NCB UA Version 3.0 2006) [7, с. 122]. 

На основні наведених у п.2.3 характеристик форм 
залучення приватних операторів до комунального 
сектору міських господарств можна зробити висно-
вок, що складність проектів в рамках такого парт-
нерства зростатиме від форми до форми: договори на 
виконання робіт – контракти на управління підпри-
ємством – оренда – концесія. Перш за все, це стосу-
ються цілей, строків виконання та змісту проектів; 
різними будуть і етапи життєвих циклів проектів.

Найбільш простими є договори на виконання ро-
біт (які не обов’язково повинні мати проектну фор-
му) та довірче управління, оскільки вони є корот-
костроковими (3-5 років, іноді до 10 років) та існує 
можливість сформулювати конкретні кінцеві цілі із 
визначеними термінами їх досягнення.

Більш складними є проекти, які передбачають 
впровадження орендних відносин із терміном реалі-
зації від 10 до 30 років та, особливо, концесійних 
угод строком на 10-50 років. З нашої точки зору, не-
зважаючи на те, що на момент розроблення подібних 
проектів цілі також є конкретними, проте, врахо-
вуючи великі строки реалізації, складність заходів, 
участь великої кількості учасників тощо, протягом 
реалізації таких проектів цілі та строки виконання 
етапів можуть коригуватися.

Пов’язано це із неможливістю передбачити всі 
можливі зміни у зовнішньому середовищі (напри-
клад, точно встановити тенденції розвитку міста, 
його майбутній виробничий потенціал, отже і обсяг 
попиту). Виходячи з цього та враховуючи велику со-
ціальну значущість, до таких проектів слід ставити-
ся більш прискіпливо на стадії їх розроблення, яка 
на відміну від стадії реалізації, характеризується 
більш низькими витратами на можливі зміни та ви-
правлення помилок.

Основна відповідальність лягає на органи місце-
вого самоврядування, які на нашу думку, особливу 
увагу повинні звертати на наступні аспекти:

• оцінку альтернативних варіантів (зокрема, з 
проектом та без нього);

• здійснення прозорого конкурсного відбору при-
ватного партнера;

• публічне обговорення суті проекту та його май-
бутніх результатів (у тому числі з метою створення 
сприятливих умов для реалізації проекту з боку міс-
цевої громади);

• відповідність проекту Генеральному плану розви-
тку міста, іншим місцевим та регіональним програмам;

• забезпечення доступу до послуг для соціально 
незахищених верств населення;

• забезпечення соціального захисту, у тому числі 
на основі регламентування розміру та умов перегля-
ду тарифів на послуги;

• забезпечення визначених якісних параметрів 
послуг;

• дотримання прав та інтересів трудового колек-
тиву підприємства; 

• дотримання положень законодавства, галузевих 
норм (нормативів) та стандартів;

• визначення ролей сторін, розподіл функцій та 
обов’язків;

• справедливий розподіл ризиків, пов’язаних з 
виконанням проекту;

• визначення умов гарантій приватному операторові;
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• можливість враховувати у проекті в рамках 
партнерства зміни у середовищі тощо.

Врахування зазначених аспектів повинно здій-
снюватися органами місцевого самоврядування по-
стійно, але можна виділити і окремі ключові мо-
менти, які можуть співпадати з етапами проведення 
обґрунтувань та прийняття рішень, а саме:

• Формулювання цілей та завдань (програми роз-
витку) щодо розвитку підприємств (систем) кому-
нального сектору.

• Оцінка можливих варіантів організації процесу 
досягнення цілей (реалізації програми розвитку), ви-
бір оптимальної форми (див. рис. 3.1).

• Прийняття рішення щодо застосування обраної 
форми участі приватного оператора.

• Організація та проведення конкурсного відбору 
приватного партнера.

• Обговорення із приватним оператором умов ре-
алізації проекту, документальне оформлення взаємо-
відносин.

• Участь в реалізації проекту (в оговорених межах).
• Контроль за роботою оператора.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-

ном, можемо зробити висновок, що у процесі рефор-
мування об’єктів комунальної інфраструктури ор-
гани місцевого самоврядування повинні вдаватися 
до позитивних перетворень в управлінні ними, аби 
сприяти формуванню власності територіальної гро-
мади, як у кількісному так і у якісному вимірах до-
статньої та необхідної для забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку місцевого господарства. 

Процеси поліпшення зазначених об’єктів пов’язані із 
необхідністю залучення коштів приватного сектору. 
Проектна форма дозволить підходити до вирішення 
проблем більш системно, та навчить планувати не 
тільки ресурси, а і конкретні результати.
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Постановка проблеми. Якість економічного роз-
витку національного господарства країни та її міс-
це у світовій ієрархії у значній мірі визначається 
обсягом фінансування витрат на науку у валовому 
внутрішньому продукті. Саме тому в усіх провідних 

країнах світу реалізовується заохочувальна політи-
ка розвитку національної науки та впровадження 
її досягнень у виробництво, включаючи системну 
підтримку коштом державних бюджетів наукових 
досліджень і технологічних розробок. Недаремно 
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фінансовий аспект індексу науково-технічного по-
тенціалу є складовою інтегрального показника оцін-
ки рівня конкурентоспроможності країни за методи-
кою Всесвітнього економічного форуму. Статтею 54 
Конституції України визначено, що держава сприяє 
розвиткові науки та встановленню наукових зв’язків 
України зі світовим співтовариством. Отже, держава 
має приділяти велику увагу фінансуванню наукової 
та науково-технічної діяльності, що включає в себе 
як проведення прикладних досліджень і розробок, 
спрямованих на розроблення перспективних техно-
логій, так і фундаментальних досліджень з пріори-
тетних напрямів розвитку науки і техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема розвитку наукової сфери та фінансового за-
безпечення її діяльності знаходяться в центрі ува-
ги багатьох учених – економістів. Дослідженню цих 
проблем присвячено праці В. Александрової, О. Ан-
чишкіна, О. Варшавського, І. Галиці, А. Гальчин-
ського, В. Гейця, С. Глазьєва, О. Голіченко, О. Ди-
кіна, П. Друкера, Г. Доброва, І. Єгорова, В. Іванова, 
Н. Іванової та ін. Протягом останніх десятиліть опу-
бліковано чимало наукових робіт, у яких обґрунто-
вується питання зростаючої ролі науки в соціаль-
но-економічному розвитку країни. Але разом з тим 
проблеми фінансування наукової діяльності з пози-
ції комплексного підходу до вирішення стратегічних 
державних завдань, на наш погляд, потребує подаль-
ших досліджень. 

Постановка завдання. Здійснити аналіз та дати 
оцінку стану, а також ефективності фінансового за-
безпечення наукових досліджень в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Науко-
во-кадровий потенціал України складається з двох 
основних частин: науковці, що працюють в науково-
дослідних установах Національної академії наук та 
галузевих наукових установах, і науковці, що зайня-
ті у вищих закладах освіти. Кількісне співвідношен-
ня між ними варіюється в межах 50:50. Особливість 
роботи останніх полягає в тому, що поряд з науковою 
роботою вони, в більшості випадків ведуть педагогіч-
ну діяльність, яка, певною мірою, виступає формою 
апробації результатів наукових досліджень. Згідно з 
вимогами вищої школи України кожен викладач має 
займатися науковою діяльністю, що розцінюється 
як запорука його науково-педагогічного професіона-
лізму і втілюється в інноваційні курси, теми курсів, 
програми. Друга особливість організації наукової ро-
боти у вищих закладах освіти – наявність у структу-
рі більшості навчальних закладів спеціальних науко-
во-дослідних центрів, на які державою покладається 
завдання ведення науково-дослідних, проектно-кон-
структорських та технологічних робіт [1]. 

У стратегії економічного і соціального розвитку 
України збереження й розвиток наукового потенціа-
лу було проголошено провідним чинником економіч-
ної політики держави [2]. Вирішення цього завдання 
визначається, перш за все, фінансуванням наукових 
досліджень і розробок. Загальний рівень фінансуван-
ня науки вважається однією з ключових характерис-
тик інноваційності країни, її готовність до побудови 
суспільства, що базується на знаннях [3].

У світовій практиці вважається, що наука є най-
більш ефективною сферою капіталовкладень, прибу-
ток від яких становить 100-200%, що набагато пе-
ревищує рівень рентабельності в інших галузях. За 
даними зарубіжних економістів на один долар витрат 
на науку щорічно припадає прибутку 4-7 дол. США. 
В Україні ефективність науки також досить велика. 
На 1 гривню витрачену на науково – дослідні робо-

ти і дослідно – конструкторські розробки, прибуток 
становить 3-8 гривень. Зарубіжний досвід показує, 
що поява у кінці минулого століття в Європі універ-
ситетів «дослідницького» або «підприємницького» 
типу, в яких поєднується наукова й освітня діяль-
ність на основі інноваційних технологій і принципів 
управління, є найкращим середовищем та центром 
інноваційного розвитку. Нова модель інноваційного 
розвитку запропонована професором Стенфордського 
університету Генрі Іцковіца, яка ґрунтується на тіс-
ній співпраці університету з бізнесом та поєднує на-
вчання, наукові дослідження й інновації, дозволяє 
впроваджувати високі технології і виводити їх на 
ринки. Вищий навчальний заклад підприємницько-
го типу виступає учасником ринків освітніх послуг 
і продуктів, праці, наукомістких розробок і послуг 
[4, с. 35].

За даними останнього звіту Всесвітнього еконо-
мічного форуму про глобальну конкурентоспромож-
ність у 2012-2013 рр. Україна серед 144 країн по-
сіла 73-є місце та поліпшила позицію на 9 пунктів 
(у 2011/2012 – 82 місце). За індексом економіки 
знань Україна перебуває на 56 місці в світі. Рейтинг 
України за підіндексом «Інновації» відповідає 71-му 
місцю, а за підіндексом «Технологічна готовність» – 
81-му місцю [5]. Таким чином, з великою часткою 
впевненості можна стверджувати, що, незважаючи 
на глобальні економічні тенденції, що спонукають 
Україну стати на шлях інноваційного розвитку, ба-
зованого на впровадженні новітніх розробок науки та 
техніки, наша держава далеко відстає від провідних 
держав світу.

Ми вважаємо, що наукова система України сьо-
годні переживає скрутні часи. Так склалося, що 
вищі навчальні заклади в нашій країні формувалися 
впродовж десятиліть як інститути для навчання, а 
не організації для проведення наукових досліджень. 
У США, до прикладу, «середній» професор універси-
тету витрачає 60% часу на дослідження і 40% – на 
навчання студентів. 

Проаналізувавши діяльність навчальних і на-
укових закладів України, можна стверджувати, що 
в значній більшості вузів увійшло в практику про-
ведення наукових досліджень, публікацій наукових 
статей в журналах, оплата опонентів і самого захис-
ту дисертацій за кошти здобувачів дисертаційних ро-
біт, що негативно позначилося на їх якості. Більше 
того, в окремих випадках контролюючі органи, зо-
крема підрозділи Державної фінансової інспекції, 
при проведенні перевірок господарської діяльності 
наукових установ трактують надання установами на 
безоплатній основі послуг з прийому вступних іспи-
тів до аспірантури, кандидатських іспитів, захистів 
дисертацій та інших послуг із підготовки наукових 
кадрів як недоотримання установами коштів. В ак-
тах перевірки записують це як порушення фінансо-
вої дисципліни з вимогою здійснювати ці послуги на 
платній основі. Дисертант впевнена, що в Україні по-
трібно заохочувати підприємницьку діяльність сту-
дентів, професорів, випускників вузу, розвивати нові 
форми організації взаємодії вузів і НАН, особливо на 
регіональному рівні.

Світовий досвід показує, що вплив науково-тех-
нічного потенціалу на прискорення соціально-еко-
номічного розвитку країни відбувається лише тоді, 
коли наукоємність ВВП перевищує 0,9% ВВП. Інак-
ше втрачається економічна функція науки. У США 
поставлено мету довести витрати на дослідження і 
розробки до рекордного для країни рівня – понад 3% 
ВВП, аби зберегти технологічне та економічне лідер-
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ство у світі. Ці інвестиції спрямовуються на розроб-
ку проривних технологій, які забезпечать прогрес 
технологічного базису економіки на наступні деся-
тиліття [6]. Саме тому країни Європейського союзу, 
маючи за мету створити конкурентоспроможну еко-
номіку і суспільство, у Лісабонській стратегії 2000 р. 
ухвалили довести витрати на наукові дослідження і 
розробки до 3% ВВП [7].

На рис. 1 зображено показник наукоємності ВВП 
у розвинених країнах, в тому числі України. 

0,
63 0,
73

0,
74 0,
85 1,

16
1,

16 1,
26

1,
77 1,
80 1,
91 2,

11 2,
26 2,
40 2,

79
2,

82 2,
99 3,
06 3,

40
3,

45 3,
74 3,

88 4,
40

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

С
ло

ва
чч

ин
а

Ук
ра

їн
а

П
ол

ьщ
а

Ту
ре

чч
ин

а
Уг

ор
щ

ин
а

Р
ос

ія
Іт

ал
ія

В
ел

ик
об

ри
та

ні
я

Ка
на

да
Є

С
  2

7(
се

ре
дн

є)
С

ло
ве

ні
я

Ф
ра

нц
ія

О
Е

С
Р 

(с
ер

ед
нє

)
С

Ш
А

 
Н

ім
еч

чи
на

Ш
ве

йц
ар

ія
Д

ан
ія

Ш
ве

ці
я

Я
по

ні
я

Ко
ре

я
Ф

ін
ля

нд
ія

Із
ра

їл
ь

Рис. 1. Частка витрат на НДДКР у ВВП, % [5]

До прикладу максимальний розмір показника на-
укоємності ВВП наявний у Ізраїлі (4,4%), натомість 
як в Україні даний показник досягнув рівня 0,73%. 
Саме розмір такого показника говорить про іннова-
ційний характер держави. 

Глобальні витрати на науку за останні 10 років 
зростають щорічно в 1-2 рази вищими темпами, ніж 
зростання світової економіки. Середньосвітовий по-
казник наукоємності ВВП становить 1,9%, а у пере-
дових країнах він досягає 5%. Найбільш розвинені 
країни світу подолали поріг витрат на наукові дослі-
дження у 3% ВВП. У 2013 році фінансування впало 
до 0,29% ВВП [8].

Аналіз джерел фінансування наукової діяльнос-
ті завжди посідав центральне місце у дослідженнях 
проблем даної галузі. Одним із основних важелів 
здійснення державної політики у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності є бюджетне фінансу-
вання. Законом визначено, що Держава забезпечує 
бюджетне (базове та програмно-цільове) фінансуван-
ня наукової та науково-технічної діяльності у роз-
мірі не менше 1,7 відсотка ВВП України [9], проте 
жодного разу за всю історію незалежної України ця 
норма не виконувалася. 

Разом з тим характерною для України є склад-
ність організаційної структури управління наукою, 
яка містить значну кількість міністерств, відомств, 
фондів та ін. Автор впевнена, що жодна з цих струк-
тур не є відповідальною за науково-інноваційну по-
літику як єдиний представник влади. НАН Украї-
ни, галузеві державні академії наук і Міністерство 
освіти та науки України, галузеві міністерства, Дер-
жавне агентство з питань науки, інновацій та інфор-
матизації, Державне агентство з інвестицій та управ-
ління національними проектами, здійснюють власну 
науково-технічну та інноваційну діяльність. 

Ми вважаємо, що у країні відсутня концентрація 
інтелектуальних та фінансових ресурсів на страте-
гічно важливих напрямах розвитку. За даними На-
ціонального інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України загалом в Україні налічуєть-
ся понад 30 розпорядників бюджетних коштів, які 
спрямовуються на науку. Діють вони без загальної 
координації та спільних цілей та конкурують між со-
бою в умовах обмежених ресурсів.

Фінансування наукової та науково-технічної сфе-
ри визначається нормами Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність». Згідно статті 
34 Закону «фінансове забезпечення наукової і науко-
во-технічної діяльності здійснюється за рахунок ко-
штів Державного бюджету України, власних або за-
лучених коштів підприємств, установ та організацій, 
коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, 
грантів, інших джерел, не заборонених законом» [9]. 

Згідно цього ж Закону базове фінансування нада-
ється для забезпечення фундаментальних наукових 
досліджень, підготовки наукових кадрів, розвитку 
інфраструктури наукової і науково-технічної діяль-
ності та збереження наукових об’єктів, що станов-
лять національне надбання. 

Прийнята Державна програма активізації розви-
тку економіки на 2013-2014 роки, на жаль, спрямо-
вана в основному на розвиток технологій другого та 
третього укладів, тоді як світова економіка розвиває 
високі технології п’ятого, шостого укладів [10]. 

Витрати на наукову сферу України також щоріч-
но зростають в абсолютному вимірі, але при цьому 
їхня частка у ВВП, як уже відмічалося, становить 
менше 1% ВВП (рис.2).
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Рис. 2 Динаміка показника наукоємності ВВП 
в Україні [5]

Процес фінансування освіти залежить від базово-
го підходу до його здійснення та передбачає вибір з 
можливих альтернатив: державне та комерційне фі-
нансування, за рахунок спонсорських внесків, ком-
біноване фінансування тощо. Фінансування держав-
них закладів освіти здійснюється за рахунок коштів 
відповідних бюджетів, коштів галузей національного 
господарства, держпідприємств, організацій, а та-
кож додаткових джерел. Форми фінансування освіти 
в межах державних та недержавних джерел наведено 
в табл. 1.

Дослідження, що ведуться науковцями вищих за-
кладів освіти, поділяються на дві категорії: бюджет-
ні, які фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету і входять до складу індивідуального наван-
таження викладача, і госпрозрахункові (комерційні), 
які виконуються на замовлення різних інституцій і 
ними фінансуються. Перша категорія досліджень є 
переважно фундаментальними, друга – прикладни-
ми. Фінансування фундаментальних та пошукових 
досліджень, наукових досліджень, проектів держав-
ного значення у вищих закладах освіти, науково-
дослідних установах системи освіти здійснюється 
на конкурсній основі в обсязі, не меншому від 10% 
державних коштів, що виділяються на утримання 
вищих закладів освіти. Результати прикладних до-
сліджень, проведених у вищих закладах освіти, роз-
цінюються країною як товар.

Провівши аналіз обсягів науково-дослідних і про-
ектно-конструкторських робіт, виконуваних науков-
цями-освітянами, дисертант прийшла до невтішного 
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ту та коштів замовників. При цьому частка такого 
джерела, як кошти замовників, продовжує зростати 
більш значними темпами, що відіграє важливу роль 
у збереженні існуючого науково – технічного потен-
ціалу країни. Таким чином, аналізуючи статистич-
ні дані 2005-2012 р., можемо стверджувати, що об-
сяги видатків за джерелами фінансування зростали, 
за винятком 2009 року (зменшення фінансування на 
2,53%, в порівнянні з 2008 роком). Обсяги виділених 
коштів з держбюджету у 2005-2012 рр. мали незна-
чні коливання, зменшившись у 2009 році на 13,07% 
до попереднього року, проте в цілому вони зросли 
за досліджуваний період у 2,75 рази (з 1711,2 тис. 
грн. до 4709,1 тис. грн.). Обсяги виділених власних 
коштів та коштів замовників – іноземних держав із 
2005 по 2012 рр. продовжували зростати та в порів-
нянні з 2005 роком збільшилися відповідно на 331% 
та 162,5%. Проте, кошти виділені з інших джерел із 
2009 по 2011 роки включно зменшувалися відповід-
но на 7,9%, 21% та 11,7%. Обсяги фінансування за 
рахунок коштів вітчизняних – замовників у дослі-
джувані роки зростали, окрім 2009 року. 

Можна стверджувати з великою долею ймовірнос-
ті, що в цілому позитивною є тенденція у фінансу-
ванні науково-дослідних робіт коштами іноземних 
держав. Розвиваючись у даному напрямку ситуація 
вказує на той факт, що вітчизняні науково-дослідні 
установи попри складності розвитку і далі виконують 
наукові дослідження на світовому рівні і знаходять 
додаткові кошти за межами України. Водночас дана 
тенденція може привести і до негативних наслідків, 
адже за умови недофінансування цих наукових уста-
нов вітчизняними джерелами може ще більше заго-
стритись проблема відтоку кадрів і результатів на-
укових робіт за межами України.

Таким чином, і сьогодні найбільш важливим 
джерелом фінансування вітчизняних науково-до-
слідних робіт виступають кошти державного бю-
джету, власні кошти наукових установ, кошти ві-
тчизняних та іноземних замовників, які зростають 
найбільш стабільними темпами. Досвід технологіч-
но розвинутих країн – це зростаючі обсяги інвести-
цій у науково дослідні роботи з боку корпорацій, в 
т.ч. міжнародних (транснаціональних корпорацій), 
частка яких у фінансуванні науки досягає 70% від 
загальних витрат. 

Подальший аналіз досліджуваної теми засвідчує 
про істотні зміни у динаміці фінансового забезпечен-
ня наукових та науково-технічних робіт за галузями 
в Україні. 

Таблиця 1
Джерела фінансування закладів вищої освіти 

Державне фінансування 
вищої освіти

Недержавне фінансування 
вищої освіти

- пряме фінансування (з 
одного або декількох рівнів 
державного управління) на 
основі кошторисів або нор-
мативів;

- кошти одержані на на-
вчання, підготовку під-
вищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів 
відповідно до укладених до-
говорів;

- додаткові асигнування за 
окремими категоріальними 
програмами, заходами тощо 
(наприклад програма під-
тримки кращих студентів);

- плата за надання додатко-
вих освітніх послуг;

- дотації або субвенції для 
вирівнювання диспропорцій 
між регіонами;

- кошти одержані за науко-
во – дослідні роботи та інші 
роботи, виконані закладом 
освіти на замовлення під-
приємств, установ, органі-
зацій та громадян;

- фінансування специфіч-
них програм (кредитування 
навчання, ваучерна освіта, 
харчування малозабезпече-
них дітей);

- доходи від реалізації про-
дукції навчально
- виробничих майстерень, 
підприємств, дільниць і 
господарств від надання в 
оренду приміщень, споруд, 
обладнання;

- виділення матеріальних 
ресурсів, надання пільг;

- дотації з місцевих бюдже-
тів;

- за формулою, яка вра-
ховує певні кількісні та 
якісні показники діяльності 
навчального закладу;

- кредити і позички банків, 
дивіденди від цінних папе-
рів та доходи від розміщен-
ня на депозитних вкладах 
тимчасово вільних позабю-
джетних коштів;

- за конкурсом;
- «блокові» гранти;
- на рівні минулого року.

- добровільні грошові вне-
ски, матеріальні цінності 
одержані від підприємств, 
установ, організацій, гро-
мадян.

висновку про те, що цей обсяг зменшується. Так, у 
1998 р. їх обсяг становив 68,8% обсягу робіт, вико-
наних у 1991 р. Однак обсяг робіт, що виконувалися 
за рахунок коштів державного бюджету, за цей же 
час зріс у 2,5 рази, що означало домінування дер-
жавного фінансування наукової діяльності у вищих 
навчальних закладах: в 1998 р. частка робіт, що фі-
нансується державою, склала 78,2%, в той час як в 
1991 р. вона становила 21,8%, в 1995 р. – 44,6%, в 
2010 р. – 41%, а в 2012 р. – 45%.

Аналіз динаміки фінансового забезпечення, який 
наведено в таблиці 2, показує, що в основному на-
ука працює за рахунок коштів державного бюдже-

Таблиця 2
Джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт*

Рік

Джерела фінансування

Всього з держбюджету з власних коштів
з коштів 

вітчизняних 
замовників

з коштів 
ноземних 

замовників
з інших джерел

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % млн. 

грн. %

2000 2046,3 100 614,5 30,0 61,3 3,0 785,8 38,4 477,1 23,3 107,6 5,3

2005 5160,4 100 1711,2 33,2 338,5 6,6 1680,1 32,6 1258 24,4 172,6 3,3

2006 5164,4 100 2017,4 39,1 462,7 9,0 1563,3 30,3 1000,9 19,4 120,1 2,3

2007 6149,2 100 2815,4 45,8 521,1 8,5 1725,7 28,1 978,7 15,9 108,3 1,8

2008 8024,8 100 3909,8 48,7 592,5 7,4 2072,2 25,8 1254,9 15,6 195,4 2,4

2009 7822,2 100 3398,6 43,4 629,4 8,0 1870,8 23,9 1743,4 22,3 180 2,3

2010 8995,9 100 3704,3 41,2 872 9,7 1961,2 21,8 2315,9 25,7 142,5 1,6

2011 9591,3 100 3859,7 40,2 841,8 8,8 2285,9 23,8 2478,1 25,8 125,8 1,3

2012 10470,4 100 4709,1 45,0 1121,3 10,7 2458,4 23,5 2045 19,5 136,6 1,3

* розроблено автором на базі статистичних щорічників України за аналізовані роки
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Що стосується фінансування наукової сфери за 
рахунок коштів державного бюджету та коштів за-
мовників, то протягом досліджуваного періоду наяв-
на тенденція до зростання обсягів видатків на нау-
ку. Серед найбільших пріоритетів України в останні 
роки були суспільні науки, фінансування яких у 
2012 році в порівнянні з 2011 роком, збільшилося 
в 1,2 рази, проте не всі їх галузі підтримувалися од-
наково. 

У структурі розподілу витрат за галузями наук 
найбільш питому вагу мають технічні науки (рис. 3 
та 4 – в 2005 р. – 66%, в 2012 р. – 55%). Що сто-
сується природничих і технічних наук, то тут звя-
зок динаміки фінансового забезпечення і кадрового 
потенціалу складний. У нашій країні кошти продо-
вжують виділятися в основному на заробітну плату 
працівників науки і практично не витрачаються на 
техніку експерименту. Очевидним є той факт, що 
така політика найбільш згубно виявляється для тех-
нічних дисциплін – їх фінансування за останні роки 
мало змінювалося, але старіння обладнання дійшло 
до тієї межі, за якою починається катастрофічне ви-
родження наукового процесу. Природничі науки ви-

явилися менш чутливими до цього,тим більше, що їх 
фінансова підтримка в порівнянні 2012 року до 2005 
року зросла в 2,7 рази, натомість як технічних –  
зростання лише в 1,7 рази.

Що стосується динаміки фінансового забезпечен-
ня наукової сфери за секторами діяльності, то в 2012 
році в порівнянні з 2005 роком наявна потужна тен-
денція до зростання фінансування науки. 

Фінансування надається кожному сектору науки 
пропорційно чисельності фахівців, які виконують 
наукові та науково-технічні роботи відповідно до 
даного сектору. Протягом аналізованого періоду у 
всіх секторах (табл. 3) спостерігається тенденція до 
зростання номінальних обсягів фінансування на на-
укову діяльність, які в 2012 році збільшення майже 
в 2 рази в порівнянні з 2005 роком. У державному 
секторі обсяги фінансування в 2012 році збільши-
лися в 2,7 рази порівняно з 2005 роком, у підпри-
ємницькому секторі – в 1,7 рази, у секторі вищої 
освіти – в 3 рази. 

Критичним відставанням України є вкрай низь-
ка участь приватного сектору у фінансуванні науки. 
Тоді, як значна роль корпоративних структур (бізне-

Таблиця 3
Динаміка фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт  

за секторами діяльності*

Всього Державний 
сектор

Підприєм 
низький сектор

Сектор вищої 
освіти

Приватний 
неприбутковий 

сектор

Обсяг 
фінансування

2005
млн. грн. 5160,4 1556,9 3359,8 243,7 -

% 100,00 30,17 65,11 4,72 0,00

2010
млн. грн. 8995,8 3274,4 5156,1 565,1 0,2

% 100,00 36,40 57,32 6,28 0,00

2011
млн. грн. 9591,3 3639,8 5343,3 608,0 0,2

% 100,00 37,95 55,71 6,34 0,00

2012
млн. грн. 10558,9 4270,3 5558,3 730,0 0,3

% 100,0 40,4 52,6 6,9 0,0

* розроблено автором на базі статистичних щорічників України за аналізовані роки
Таблиця 4

Фінансування наукових досліджень і розробок за видами робіт і секторами наук*

Напрям фінансування Рік
У т. ч. за секторами

Всього
академічний галузевий вищої освіти заводський

фундаментальні 
дослідження

2011 1871,8 113,5 215,4 0 2200,8

2012 2225,5 156,5 233,3 0 2615,3

прикладні дослідження
2011 822,8 745,0 245,5 0 1813,9

2012 871,7 824,2 322,5 4,9 2023,3

науково-технічні розробки
2011 223,6 3414,1 98,4 762,5 4498,7

2012 209,9 3793,2 99,6 678,7 4781,4

* розроблено автором на базі статистичних щорічників України за аналізовані роки

Обсяг фінансування в 2005 р.
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Рис. 3. Обсяг фінансування наукової сфери 
в 2005 році*

* розроблено автором на базі статистичних щорічників 
України за аналізовані роки
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Рис. 4. Обсяг фінансування наукової сфери 
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* розроблено автором на базі статистичних щорічників 
України за аналізовані роки
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су) спостерігається в Південній Кореї (76,1%), Фін-
ляндії (70,4%), Німеччині (70,4%). В Україні цей 
показник складає 34,5% [11].

Розподіл фінансування за видами робіт і сек-
торами наук свідчить, що як в 2011 році, так і в 
2012 році найбільші частки обсягу фінансування 
припадають на фундаментальні і прикладні дослі-
дження. Щодо галузевого сектора, то значна част-
ка (близько 76% у 2011 році та 80% у 2012 році) 
припадає на фінансування науково – технічних 
розробок (табл. 4).

Варто відмітити, що галузевий сектор є найбіль-
шим сектором науки за фінансовими та кадровими 
ресурсами. Даний сектор виконує прикладні дослі-
дження та розробки в науково – дослідних устано-
вах, що підпорядковані відповідним міністерствам 
та відомствам та які фінансуються даними мініс-
терствами. Особливо руйнівними стали наслідки 
безвідповідального ставлення держави до галузевої 
науки. У державному реєстрі наукових установ, 
яким надається підтримка держави, залишилося 
тільки 20 галузевих інститутів з 210. Таке скоро-
чення чисельності інститутів зумовлено відсутніс-
тю замовлення на наукову продукцію, скорочення 
обсягу робіт з основної діяльності. Також тяжкий 
тягар на галузеві науково дослідні інститути лягла 
сплата за рахунок власних коштів пенсій науковим 
співробітникам.

Академічний сектор займається вирішенням фун-
даментальних та прикладних наукових проблем, 
найбільша увага якого приділена виконанню велико-
го обсягу фундаментальних досліджень, які підтри-
муються державою та отримують пряме державне фі-
нансування.

Основа ж мета вузівського сектору полягає у ка-
дровій підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

За інформацією від Держінформнауки України 
щорічно від головних розпорядників бюджетних ко-
штів на виконання вимог пункту 15 постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084, 
у 2011 році кошти Державного бюджету України, пе-
редбачені на виконання наукових досліджень та на-
уково-технічних розробок, отримували 34 розпоряд-
ники бюджетних коштів. 

Найбільшу частку фінансування із загально-
го фонду державного бюджету у 2011 році отри-
мали п’ять розпорядників бюджетних коштів – з 
370,0 млн. гривень, що становить майже 84% від за-
гального обсягу коштів, передбаченого цим фондом 
на проведення досліджень і розробок. До переліку 
таких розпорядників увійшли: Національна акаде-
мія наук України – 2 157,9 млн. гривень (53,6%), 
Національна академія аграрних наук України – 
432,1 млн. гривень (10,7%), Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України – 382,9 млн. гри-
вень (9,5%), Національна академія медичних наук 
України – 215,8 млн. гривень (5,4%) та Державне 
агентство з питань науки, інновацій та інформатиза-
ції України – 181,3 млн. гривень (5%) (рис. 5).

НАН; 2157,9; 53%

НААН; 432,1; 11%

МОН молодь спорт; 
382,9; 10%

Держінформнауки; 
181,3; 5%

НАМН; 215,8; 5%

Інші; 632,4; 16%

Рис. 5. Розподіл обсягів бюджетного фінансування 
у 2011 р. в розрізі головних підрядників, 

млн. грн. (%) [12]

Аналогічно, і в 2012 році найбільшу частку фі-
нансування науки із загального фонду держбюдже-
ту мали пять розпорядників – майже 82% видатків 
(3918,5 млн грн) (рис. 6). 
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Рис. 6. Розподіл обсягів бюджетного фінансування
у 2012 р. в розрізі головних підрядників, 

млн. грн. (%) [5]

Одним із показників розвитку країни є дифе-
ренціація доходів населення і ступінь соціально-
го розшарування. В Україні співвідношення витрат 
найбільш і найменш забезпеченого населення скла-
дає десятки разів. Рівень заробітної плати науков-
ців знач но, і в негативну сторону, відрізняється від 
інших груп. За статистичними даними у 2010 році 
заробітна плата науковців збільшилася на 12,44% 
і становила 2874 грн. (2556 грн. – у 2009 р.), що 
майже на рівні заробітної плати працівників про-
мисловості (2580 грн.) та значно нижче оплати праці 
у сфері фінансової діяльності (4601 грн.) та майже 
на одному рівні з органами державного управління 
(2747 грн.).

За статистичними даними у 2012 році заробіт-
на плата науковців збільшилася на 16% і станови-
ла 3790 грн. (3270 грн. – у 2011 р.), що майже на 
рівні заробітної плати працівників промисловості 
(3500 грн.), та значно нижче оплати праці у сфері 
фінансової діяльності (5954 грн.). 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений 
аналіз стану науково-кадрового потенціалу України 
свідчить про необхідність вирішення цілого комп-
лексу проблем, які пов’язані з кадрами, фінансуван-
ням та матеріально-технічним забезпеченням науки. 

Представлений аналіз підтверджує актуальність 
проблеми дослідження, а також необхідність негай-

Таблиця 5
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності, грн.*

Вид діяльності 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Освіта 156 641 806 1060 1448 1611 1889 2081 2527

промисловість 302 967 1212 1554 2017 2117 2580 3120 3500

фінансова д-сть 560 1553 2050 2770 3747 4038 4601 5340 5954

органи державного Управління 335 1087 1578 1852 2581 2513 2747 3053 3442

наукові дослідження та розробки 303 1048 1323 1741 2336 2556 2874 3270 3790

* розроблено автором на базі статистичних щорічників України за аналізовані роки
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ної модернізації вітчизняної системи формування й 
реалізації науково-технологічної політики. Подаль-
ше ігнорування соціальних аспектів розвитку вітчиз-
няного наукового-кадрового потенціалу, особливо тієї 
його частини, яка відповідає за пріоритетні напрями 
наукової діяльності, дедалі більше унеможливлює ін-
новаційний розвиток України та ефективне застосу-
вання нових знань на шляху соціально-економічного 
зростання. Усі заходи, які спрямовано на підтрим-
ку й удосконалення інноваційної, науково-технічної 
складової розвитку вітчизняного наукового-кадро-
вого потенціалу, і надалі не матимуть ефекту саме 
через соціальну складову. Недостатня соціальна під-
тримка наукового потенціалу в Україні продовжує 
негативно впливати як на моральний стан учених, 
так і на рівень виконання ними своїх професійних 
обов’язків. І на сьогодні значна частина фахівців (в 
основному молодь з науковими ступенями) практич-
но всіх категорій не бачить достатніх перспектив пе-
ребування в науці. 

Автор переконана, що саме недостатній рівень фі-
нансового забезпечення вітчизняного наукового по-
тенціалу (враховуючи інфляційні процеси) є причи-
ною основних соціально-економічних суперечностей, 
адже не дозволяє:

– втримати у вітчизняних наукових установах та-
лановиту молодь та перешкодити процесу її виїзду за 
кордон або переходу у більш фінансово забезпечені 
сектори економіки;

– ліквідувати диспропорції у кадровій структурі;
– забезпечити житлом тощо.
Водночас Україна і сьогодні є державою, що во-

лодіє достатньо вагомим науково-кадровим потенці-
алом, який, незважаючи на негативні тенденції, по-
зитивно впливає на її розвиток.
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Постановка проблеми. Забезпечення економічної 
безпеки в аграрному секторі зумовлює необхідність 
системного підходу до аналізу сучасних процесів роз-
витку аграрного виробництва з метою розроблення від-
повідних напрямів регуляторної політики, які здатні 
забезпечити швидку адаптацію аграрного сектору до 
нових умов господарювання. Серед них особливе місце 
належить обґрунтуванню теоретичних та практичних 
засад державної підтримки сільського господарства. 

Звернемо увагу на те, що державну підтримку не 
можна ототожнювати з державним регулюванням, 
оскільки останнє може бути спрямоване не тільки 
на стимулювання зростання виробництва, а й на їхнє 
обмеження. В сільському господарстві прикладом об-
меження виробництва окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції є програми, що застосовуються в 
країнах ЄС та США. Таким чином, реалізуючи об-
межувальну функцію, держава може водночас справ-
ляти стимулюючий вплив через систему державного 
регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми державної підтримки сільського господар-
ства досліджувалися в працях вітчизняних вчених:  
С.М. Кваші [1], М.Ю. Коденської [2] та ін., які роз-
глядали методологічний базис державної підтримки 
розвитку аграрного сектору економіки. Проте осо-
бливості регуляторної політики держави та її роль 
у підтримці аграрного сектору економіки в сучасній 
науці розглядаються опосередковано, що й обумови-
ло актуальність і об’єктивну необхідність подальшо-
го розгляду питань державної підтримки аграрного 
сектору як складової регуляторної політики. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
визначенні особливостей регуляторної політики дер-
жави в підтримці аграрного сектору економіки та 
внесенні пропозицій щодо її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Поняття «держав-
на підтримка» в економічній літературі трактують 
неоднозначно, найчастіше трапляються й узагальню-
ються такі поняття, як державна підтримка, держав-
не регулювання, фінансова підтримка чи державна 
допомога [2, с. 15]. Навіть у Законі України «Про 
державну підтримку сільського господарства Украї-
ни» від 24.06.2004 року цей термін чітко не визна-
чений [3]. 

Державну підтримку визначають як «цілеспря-
моване державне регулювання виробничої діяльності 
шляхом спрямування бюджетних коштів за відповід-
ними програмами соціально-економічного розвитку» 
[4]. Існує думка, що державна підтримка є складовою 
системи державного регулювання АПК, що являє со-
бою сукупність правових, фінансово-економічних, 
організаційних та інших заходів держави стосовно 
стимулюючого впливу як на розвиток сільськогоспо-
дарського виробництва, так і сільських територій у 
потрібному для суспільства напрямі [5]. В фінансово-
економічному словнику під фінансовою підтримкою 
розуміють «підтримку суб’єктів господарювання, 
окремих адміністративно-територіальних одиниць, 
яка полягає у фінансовому дотуванні та субсиду-
ванні, пільговому кредитуванні, зниженні вартості 
отримуваних ними ресурсів» [6]. Проте трактуван-
ня державної підтримки лише з позиції фінансо-
вої або бюджетної підтримки, як слушно зазначає  
А. Діброва, є неповним, оскільки вона може включа-
ти також інформаційне забезпечення, підготування 
кадрів, розвиток дорадництва, системи страхування 
тощо [7, с. 28], він вважає, що «державна підтрим-
ка – це складова системи державного регулювання 
сільського господарства, що являє собою сукупність 
правових, фінансово-економічних, організаційних та 
інших заходів держави щодо стимулюючого впливу 
на розвиток як сільськогосподарського виробництва, 
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так і сільських територій у потрібному для суспіль-
ства напрямі» [7, с. 77]. 

За період незалежності України з метою подо-
лання негативних тенденцій та створення умов для 
позитивної динаміки розвитку аграрного сектору 
Верховною Радою було прийнято низку базових за-
конів і нормативно-правових актів, проте законо-
давство України, що стосується надання державної 
допомоги, має фрагментарний та неповний харак-
тер. Основними нормативно-правовими актами, що 
визначають державну підтримку аграрної галузі та 
сільськогосподарських товаровиробників в Україні, є 
закони України «Про державну підтримку сільсько-
го господарства України» [8], «Про особливості стра-
хування сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою» [9].

Бюджетна підтримка товаровиробників аграрного 
сектору України здійснюється у вигляді субсидій, до-
тацій і компенсацій, а також фінансування капіталь-
них вкладень, що мають безповоротний та зворотний 
характер, надання гарантій щодо залучення інвести-
ційних кредитів, підтримка короткострокового кре-
дитування сезонних витрат сільськогосподарських то-
варовиробників на пільгових умовах (субсидіювання 
відсоткових ставок по залучених кредитах), підтрим-
ка забезпечення підприємств і організацій агропро-
мислового комплексу сільськогосподарською техні-
кою, машинами і устаткуванням на умовах лізингу, 
спеціалізована підтримка з окремих напрямів, забез-
печення системи аграрної освіти, науки тощо [10].

Так, для підтримки тваринницької галузі ще у 
2003 р. введено доплати сільськогосподарським то-
варовиробникам за збереження поголів’я корів 
м’ясного та молочного напряму, овець та кіз тощо, 
у 2004 р. – бюджетні субсидії сільськогосподарським 
товаровиробникам за продані ними тварини перероб-
ним підприємствам, у 2006 р. запроваджено вироб-
ничі дотації у рослинництві – бюджетні виплати на 
гектар зернових, ріпаку, льону. Загалом бюджетна 
підтримка виробників продукції рослинництва та 
тваринництва у 2006-2008 рр. (погектарні виплати, 
виплати на наявне поголів’я та доплати за здану ху-
добу) становила у середньому 1,6-2,7 млрд. грн., у 
2009 р. скоротилась до 370 млн грн., у 2010 р. – 
до менш, ніж 100 млн грн. Субсидії на придбання 
ресурсів передбачають компенсацію вартості добрив 
(діяла лише у 2004 р.) і компенсацію 30% вартості 
придбаної вітчизняної техніки (діє з 2002 р.) [11].

Згідно висновками про виконання Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2012 рік» ви-
користання видатків бюджету здійснювалося Мініс-
терством аграрної політики та продовольства України 
за конкретними окремими бюджетними програмами. 
Водночас за наявності спрямованих відкритих асигну-
вань Міністерство аграрної політики та продовольства 
не використало на їх виконання – 803,5 млн грн., з 
них на фінансову підтримку заходів в агропромис-
ловому комплексі – 424,9 млн грн., керівництво й 
управління у сфері земельних ресурсів, а також про-
ведення земельної реформи – 161,0 млн. грн. [12].

За бюджетною програмою на 2011 р. «Здійснен-
ня фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешев-
лення кредитів та компенсації лізингових платежів» 
фінансову підтримку за загальним фондом у сумі 
619,8 млн грн. на часткову компенсацію відсотків за 
банківськими кредитами, в тому числі на погашення 
кредиторської заборгованості минулих років, одер-
жали 2668 підприємств агропромислового комплек-
су. Це при тому, що обсяги пільгових кредитів, за-

лучених у 2007-2011 роках, за якими підприємствам 
АПК було частково компенсовано відсоткову ставку, 
становили понад 10,8 млрд. грн, у тому числі ко-
роткострокових кредитів – 5,6, середньострокових – 
2,7, довгострокових – понад 2,5 млрд грн. [2, с. 18]. 

За бюджетною програмою «Бюджетна тваринниць-
ка дотація та державна підтримка виробництва про-
дукції рослинництва» кошти загального фонду у сумі 
32,1 млн грн. були спрямовані на бюджетну тварин-
ницьку дотацію. Вищезазначена підтримка була на-
дана лише 285 сільгосппідприємствам на утримання 
26,5 тис. гол. корів м’ясного напряму продуктивності, 
поголів’я телиць (5 тис. гол.) [2, с. 18], закуплених у 
фізичних осіб для поповнення основного стада.

За бюджетною програмою «Витрати Аграрного 
фонду, пов’язані з комплексом заходів зі зберігання, 
перевезення, переробки та експортом об’єктів дер-
жавного цінового регулювання державного інтервен-
ційного фонду» за спеціальним фондом за рахунок 
коштів бюджетної програми було здійснено оплату за 
зберігання зерна і цукру державного інтервенційного 
фонду у сумі 143,8 млн грн., за переробку зерна – 
66,9 млн грн., переміщення та відвантаження зерна 
державного інтервенційного фонду – 25,3 млн грн., 
всього на суму 236,0 млн грн. [2, с. 18].

За окремими бюджетними програмами кредитуван-
ня здійснювалося в незначних обсягах або взагалі не 
розпочато. Так, на формування державного інтервен-
ційного фонду Аграрним фондом, а також на закупів-
лю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільсько-
господарських товаровиробників спрямовано в 2012 р.  
2 млрд. 227,6 млн. грн., або 30,9% плану (7,2 млрд. грн.); 
фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, за-
лучених державою, проведено в сумі 63,0 млн грн., або 
26,1% плану (241,2 млн гривень) [12]. 

За наявності ресурсів кредитування інших про-
грам проведено в обсягах, значно менших планових. 
Так, Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства за наявності залишків невикористаних бюджет-
них асигнувань у сумі 6,3 млн грн. і надходження 
коштів від повернення раніше наданих кредитів у 
сумі 28,9 млн. грн. на кредитування фермерських 
господарств спрямувало 6,4 млн грн., або 18,2% на-
явних фінансових ресурсів та 23,1% плану (27,8 млн 
гривень) [12]. Тобто Міністерство аграрної політики 
та продовольства як головний розпорядник бюджет-
них коштів не забезпечило ефективного управління 
бюджетними коштами.

Показник підтримки виробників, що використо-
вується ОЕСР, відображає щорічний обсяг грошових 
трансферів фермерам у результаті здійснення таких 
заходів підтримки, які: зберігають розрив між вну-
трішньою ціною і ціною на кордоні певної країни 
(підтримка ринкових цін); передбачають виплати 
фермерам на основі таких критеріїв, як кількість ви-
робленої товарної продукції, обсяг ресурсів, що вико-
ристовуються, поголів’я вирощуваної худоби, площа 
оброблюваних земель або надходження і доходи, що 
отримують фермери.

ОЕСР щорічно проводить моніторинг аграрної по-
літики не тільки держав, що входять до цієї організа-
ції, а й економік, які інтенсивно розвиваються. Зва-
жаючи на те, що кон’юнктура світового ринку і його 
основні макроекономічні параметри перебувають під 
впливом рівня та ефективності державної підтримки 
агропродовольчого сектору, вважаємо за доцільне до-
слідити тенденції розвитку сукупної підтримки сіль-
ського господарства України, Росії та США.

Визначимо динаміку зміни показників сукупної 
підтримки та її рівня (таблиця).
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Так, за останніх дванадцять років у США сума 
сукупної підтримки зросла майже на 70%. У Росії 
та Україні сукупна підтримка збільшилася за остан-
ніх дванадцять років практично в 10 разів. У Росії 
та Україні рівень сукупної підтримки сільського гос-
подарства коливався в інтервалі 0,3-1,9% та 0,36-
3,1%. Зазначимо, що рівень сукупної підтримки 
сільського господарства у ВВП країни не враховує 
частки сільського господарства в економіці країни. 
В Україні частка сукупної підтримки у ВВП вища 
порівняно з Росією, США що пояснюється більшою 
часткою сільського господарства в економіці країни.

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
наступні висновки. Незважаючи на наявність до-
статнього законодавчого і нормативно-правового за-
безпечення щодо державної підтримки сільськогос-
подарського виробництва, державній політиці у цій 
сфері притаманна низка проблем, основні з яких по-
лягають у наступному.

Зменшення фінансування заходів прямої підтрим-
ки аграрного сектору. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про державний бюджет України на 2012 р.» на 
пряму підтримку сільського господарства передбаче-
но спрямування 2,82 млрд. грн., що на 31% менше, 
ніж у 2011 р. [11], і значно менше суми, яку Україна 
може виділяти згідно домовленості з СОТ. 

Низький рівень обізнаності виробників сільсько-
господарської продукції щодо можливостей одержан-
ня державної допомоги, складний процедурний ме-
ханізм і непрозорість її отримання, внаслідок чого 
основна маса вітчизняних товаровиробників, які та-
кої підтримки потребують, залишаються поза її меж-
ами. Упродовж 2012 р. окремі головні розпорядники 
бюджетних коштів не забезпечили належного управ-
ління наявними ресурсами спеціального фонду. Так, 
на кінець 2012 р. залишки невикористаних головни-
ми розпорядниками бюджетних коштів відкритих 
асигнувань спеціального фонду, за винятком влас-
них надходжень бюджетних установ і відповідних 
видатків, а також субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам, становили 2 млрд. 843,8 млн 
гривень. Міністерство аграрної політики та продо-
вольства за наявності залишку відкритих асигнувань 
у сумі 172,2 млн грн і надходжень коштів збору на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 
в сумі 1 млрд. 75,0 млн грн. на державну підтримку 
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства 

використало лише 309,2 млн грн, або 24,8% наявних 
ресурсів і 28,8% плану [12]. 

Недостатні обсяги фінансування державних про-
грам, а також неефективність використання коштів 
за ними. Аудит стану виконання «Державної програ-
ми розвитку вітчизняного машинобудування для аг-
ропромислового комплексу на 2007-2010 рр.», прове-
дений Рахунковою палатою України, засвідчив, що 
за час дії програми рівень виконання заходів за ра-
хунок бюджетних коштів становив лише 18,2% від 
передбаченого обсягу. При цьому з бюджету фінан-
сувався лише один із трьох програмних напрямів –  
дослідно-конструкторські роботи. Два інші – ком-
пенсація кредитних ставок банків за кредитами на 
технічне переоснащення підприємств АПК та вдоско-
налення нормативно-правової бази з питань машино-
будування для АПК – не фінансувалися взагалі [14].

Наявний низький рівень використання непрямих 
заходів підтримки аграрного сектору. В Україні від-
сутні програми щодо охорони сільськогосподарських 
земель, їх раціонального землекористування, кон-
сервації деградованих та малопродуктивних земель. 
Не розроблено механізми державної компенсації при 
страхуванні сільськогосподарської продукції.

Вважаємо, що Україні слід скористатися позитив-
ним досвідом країн світу щодо здійснення держав-
ної підтримки сільськогосподарського виробництва, 
основними напрямами якої є: підтримка товарного 
виробництва та підвищення конкурентоспроможнос-
ті сільського господарства; підтримка дрібних то-
варовиробників, сімейних ферм та кооперативних 
об’єднань; охорона земель та раціональне викорис-
тання сільськогосподарських угідь; встановлення цін 
підтримки на окремі види сільськогосподарської про-
дукції; розвиток ринкової інфраструктури; підтрим-
ка місцевих ініціатив розвитку сільських територій 
та якості життя на селі; розвиток аграрної науки та 
впровадження у виробництво новітніх технологій ви-
робництва сільськогосподарської продукції; розви-
ток сільськогосподарського машинобудування.
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США
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у % до 
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у % до 
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Larikova T.V. THE ARTICLE IS DEVOTED FEATURE OF CALCULATION OF INTEGRAL ESTIMATION OF THE FINANCIAL 
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Постановка проблеми. Оцінка фінансового стану 
суб’єктів господарювання передбачає вивчення та 
розрахунок комплексу показників, які відображають 
різні сторони діяльності підприємств та впливають 
на ефективність прийняття управлінських рішень. 
За результатами оцінки фінансового стану можливо 
побачити проблемні сторони фінансової діяльності 
підприємства та розробити заходи щодо підвищен-
ня ліквідності, платоспроможності, рентабельнос-
ті, фінансової стійкості, також оцінити виробничий 
механізм та визначити перспективи його розвитку, 
виявити резерви підвищення ефективності функці-
онування підприємства та попередити виникнення 
фінансових негараздів. Групування зазначених по-
казників дозволяють отримати інтегральну оцінку 
фінансового стану підприємства у ринковому серед-
овищі.

Таким чином, актуалізується питання удоскона-
лення методики оцінки фінансового стану з метою 
чіткого уявлення про фінансове положення підпри-
ємств та можливості визначення рекомендацій щодо 
покращення їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еконо-
мічній літературі дослідженню методів оцінки фінан-
сового стану суб’єктів господарювання приділялось 
багато уваги зарубіжними та вітчизняними вченими, 
зокрема: Е. Альтманом, М.І. Бакановим, У. Біве-
ром, А. Гропелі, В.В. Ковальовим, И.Я. Лукасевич, 
Е. Нікбахтом, Р.С. Сайфуліним, Г.В. Савицькою, 
А.Д. Шереметом, та ін. Значний внесок у розроб-
ку теоретико-методичних засад оцінки фінансового 
стану підприємств внесли такі вчені, як: Т.Г. Бень, 
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, С.Б. Довбань, В.М. Івах-
ненко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, В.О. Подоль-
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ська, А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко, О.О. Терещенко, 
М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіс, О.В. Яріш та ін.

Також існує нормативно-правове забезпечення 
для оцінки фінансового стану підприємства, зокрема: 
Методика проведення поглибленого аналізу фінансо-
во-господарського стану підприємств та організацій 
№ 81 від 27.06.97 [2]; Методика інтегральної оцінки 
інвестиційної привабливості підприємств та організа-
цій № 22 від 23.02.98 [1]; Методичні рекомендації по 
аналізу фінансово-господарського стану підприємств 
та організацій № 759/10/20-2117 від 27.01.98 р. [3]; 
Положення про порядок здійснення аналізу фінансо-
вого стану підприємств, що підлягають приватизації 
№ 49/121 від 26.01.2001 [5]; Методичні рекоменда-
ції щодо виявлення ознак неплатоспроможності під-
приємств та ознак дій з приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 
№ 14 від 19.01.2006 [4]; Положення про порядок фор-
мування та використання банками України резервів 
для відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими №23 від 25.01.2012 р. [6]. 

Однак, незважаючи на велику кількість публікацій з 
питань оцінки фінансового стану підприємств, не існує 
єдиного підходу щодо формування основних показників 

оцінки фінансового стану, методики їх обчислення та 
інтерпретація оцінювальних параметрів, які впливають 
на якість та достовірність розрахунку інтегральної оцін-
ки фінансового стану суб’єктів господарювання.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає в аналізі 
методів розрахунку інтегральної оцінки фінансового 
стану з метою оперативної оцінки ліквідності, плато-
спроможності, рентабельності, фінансової стійкості, 
виявлення резервів підвищення ефективності функ-
ціонування підприємства та попередження виник-
нення фінансової кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мето-
дика оцінки фінансового стану підприємства та роз-
рахунок інтегральної оцінки передбачає реалізацію 
декількох етапів, а саме: визначення основних на-
прямів оцінки; вибір основних фінансових коефіці-
єнтів за кожним з аналітичних напрямів; розрахунок 
для кожного з коефіцієнтів нормативного значення; 
визначення вагомості окремих коефіцієнтів; форму-
вання узагальнюючих показників; розробку інте-
гральної оцінки фінансового стану підприємства.

Проведення діагностики за інтегральним показ-
ником фінансово-господарської діяльності дозволяє 

Таблиця 1
Інтерпретація груп показників оцінки фінансового стану підприємства 

Показник Розрахунок Оцінювальні 
(рекомендаційні) параметри 

1. Показники ліквідності та платоспроможності 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабл)  К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
 

 
 

b

ін

іф
і Р

Р
Х )(=   

b

ін

ікр
ікр Р

Р
Х )(=  

Б=∑Реі × Клі   

0,15 – 0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
 

 
 

b
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Р
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Б=∑Реі × Клі   

0,5 – 0,8

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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1- 2 

Коефіцієнт власної платоспроможності (К впл) 

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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>1 

2. Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів (Коба)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Тенденція до зростання 

Коефіцієнт оборотності запасів (Кобз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованос-
ті (Кодз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Термін погашення дебіторської заборгованості 
(Кпдз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгова-
ності (Кокз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

Тенденція до зростання

Термін погашення кредиторської заборгованості 
(Кпкз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Тенденція до зростання

3. Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфнз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

>0,5

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Б=∑Реі × Клі   

>1

Коефіцієнт співвідношення необоротних та обо-
ротних активів (Кна/оа)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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<1

Коефіцієнт постійного активу (Кпа)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  
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4. Показники рентабельності

Рентабельність продажу (Рп)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
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власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  

активи   
 

Рвк= 
чистий прибуток  
власний капітал  

 

Рп-ї = 
чистий прибуток  

собівартість продукції   
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Рентабельність активів (Ра)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
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власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  
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Ра = 
чистий прибуток  
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Рентабельність власного капіталу (Рвк)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу
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Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
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Рентабельність продукції (Рп-ї)

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
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отримати досить вичерпну інформацію про 
фінансовий стан підприємства на даному 
етапі його розвитку та можливу динаміку у 
майбутньому. Інтегральна оцінка формуєть-
ся на основі опису досліджуваного об’єкта, 
який характеризується великою кількістю 
ознак, меншим числом інформативних по-
казників. Агрегування ознак в одну інте-
гральну оцінку ґрунтується на так званій 
«теорії адитивної цінності», згідно з якою 
цінність цілого дорівнює сумі цінностей 
його складових [9, с. 26].

У вітчизняній та зарубіжній практиці іс-
нують різні підходи щодо побудови системи 
показників фінансового стану підприємства. 
На основі абсолютних показників фінансової звітності 
можна розрахувати більше 200 відносних аналітич-
них показників, які можуть використовуватись при 
аналізі фінансового стану, однак на практиці вико-
ристовується не більше 80-ти коефіцієнтів [10, с. 53].

Загалом при виділенні основних показників фі-
нансового стану підприємства з усієї сукупнос-
ті коефіцієнтів необхідно керуватись принципом 
максимальної інформативності та допустимої муль-
тиколінеарності, а групувати коефіцієнти відповід-
но до певного аспекту діяльності підприємства, який 
вони дозволяють описати. 

Отже, оцінити фінансовий стан підприємства про-
понуємо шляхом розрахунку чотирьох груп показни-
ків, таких як: ліквідність та платоспроможність; ді-
лова активність; фінансова стійкість; рентабельність. 
Кожна група характеризує окремий аспект діяльнос-
ті суб’єкта господарювання. 

Інтерпретація таких груп показників оцінки фі-
нансового стану наведена в табл. 1. 

Завершати методику оцінки фінансового стану під-
приємства пропонуємо через розрахунок інтегрального 
показника. В економічній літературі узагальнено існу-
ючі методи визначення інтегральних показників в на-
ступні групи: індексний метод; бальний (рейтинговий) 
метод; графічний метод; статистичний метод [7, с. 199]. 

Виділяємо бальний метод, суть якого полягає у 
визначені кожного показника певної кількості балів 
відповідно до його фактичного значення за спеціаль-
но розробленою шкалою оцінювання і результатом 
розрахунку є сума балів. 

Показники фінансового стану підприємства

НОРМАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЙНІ

Показники ліквідності

Показники фінансової 
стійкості

Показники ділової 
активності

Показники рентабельності

Рис. 1. Нормативні та тенденційні показники фінансового 
стану підприємства

Даний метод побудований на такому принципі: у 
неточних науках думки експертів і суб’єктивних су-
джень через необхідність мають замінити точні за-
кони причинності, що відбиваються природничими 
науками [8, с. 36]. 

Як видно з табл. 1. для оцінки фінансового стану 
є показники нормативні, які мають оцінювальні па-
раметри, та тенденційні показники, які їх не мають.

Отже, під нормативними показниками розумі-
ють такі показники, для яких встановлено оціню-
вальні (рекомендаційні) параметри. Під тенденцій-
ними показниками фінансового стану підприємства 
слід розуміти такі показники, для яких не встанов-
лено загальноприйнятих значень та які оцінюються 
бажаним вектором направлення (збільшення або ж 
зменшення).

Для проведення інтегральної оцінки фінансового 
стану підприємства пропонуємо сукупність показників 
фінансово-господарського стану підприємства поділити 
на дві групи: нормативні та тенденційні (рис. 1).

Доцільність такого поділу показників пояснюєть-
ся зменшення міри фінансового ризику при визна-
ченні рейтингу підприємства. Оскільки відповідність 
встановленим нормативам діяльності має бути пер-
шочерговою вимогою для оцінки фінансового стану, 
а динаміка тенденційних показників має бути похід-
ною від нормованих значень.

Групування показників і визначення мінімально 
граничного значення за критеріями оцінки фінансо-
вого стану, визначеними експертним шляхом пред-
ставлено в табл. 2.

Таблиця 2
Групування показників за критеріями оцінки фінансового стану (бальний метод)

Показник
Границі класів згідно з критеріями (бал)

1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас 5-й клас 6-й клас

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Більше 0,25-
15б 0,2-12б 0,15-10б 0,1-8б 0,05-4б 0,04-0б

Коефіцієнт поточної 
ліквідності Більше 1,0-13б 0,9-11б 0,8-10б 0,7-9б 0,6-6б 0,5-0б

Коефіцієнт поточної 
ліквідності Більше 2,0-13б (1,9-1,7) – 

(12-11)б
(1,6-1,4) – 
(10,5-7,5)б

(1,3-1,1) – 
(6-3)б 1,0-2б Менше 1-0б

Коефіцієнт власної 
платоспроможності Більше 1 – 15б (0,9-0,8) – 

(14-12)б
(0,7-0,5) – 
(11-8,5)б

(0,4-0,3) – 
(7-4)б 0,2-1,5б Менше 1-0б

Коефіцієнт фінансової 
незалежності Більше 0,6-12б (0,59-0,54) –

(11-10)б
(0,53-0,43) – 

(9-7,4)б
(0,42-0,41) – 

(6,8-2,8)б 0,4-1,5б Менше 0,3-0б

Коефіцієнт фінансової 
залежності Більше 0,5-12б 0,4-10б 0,3-9б 0,2-6б 0,15-3б Менше 0,1-0б

Коефіцієнт співвідношення 
мобільних та іммобільних 
активів (Кма/іма)

Більше 1,0-10б 0,9-9б 0,8-7б 0,7-6б 0,6-3б Менше 0,5-0б

Коефіцієнт постійного 
активу (Кпа) Більше 0,5-10б 0,4-9б 0,3-7 0,4-6 0,3-3 Менше 0,2-0б

Мінімальне значення 
границі 100б 88-84б 73,5-66,4б 54,8-44,8б 24б 0б
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Отже, інтегральну оцінку фінансового стану під-

приємства можна провести на основі зіставлення гра-
ничних (критичних і нормальних) та фактичних зна-
чень індикаторів.

Експрес-оцінка фінансового стану є досить ефектив-
ною і може здійснюватися із застосуванням графічного 
підходу. При його використанні нормальні значення 
індикаторів обмежують зону нормального рівня фінан-
сового стану підприємства, критичні – зону критично-
го рівня, критичні плюс дельта – передкризову зону.

Нормування варто проводити стосовно нормаль-
ного значення показника:

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання

 

(Кзл) = 
оборотні активи  

поточні зобов’язання
 

(Квпл) = 
оборотні активи −поточні  зобов’язання 

поточні зобов’язання
 

 

Коба = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість активів 
 

Кобз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)

середня вартість запасів 
 

Кодз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня дебіторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

Кокз = 
дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)
середня кредиторська заборгованість  

 

Кокз = 
середня кредиторська заборгованість 

дохід від реалізації товарів (робіт,послуг)∗365
 

 

Кфнз= 
власний капітал
обсяг балансу

/ 

Кфз= 
власний капітал
залучений капітал 

 

Кіма/ма= 
необоротні активи 
оборотні активи 

 

Кпа= 
необоротні активи 
власний капітал 

 

 

Рп = 
чистий прибуток  

дохід від реалізації товарів  
 

Ра = 
чистий прибуток  
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b – показник ступеня (для показника типу «міні-

мум» дорівнює 1, для показника типу «максимум» 
дорівнює -1).

Нормоване значення критичного показника ви-
значається за формулою:
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 – критичне значення вихідних показників.
Таким чином, у якості індикаторів рівня фінан-

сового стану компанії можуть виступати нормовані 
значення показників, розраховані на базі нормаль-
них (граничних) значень вихідних показників. На-
приклад, якщо критичне значення коефіцієнта аб-
солютної ліквідності дорівнює 0,2, а нормальне 
0,5, то значення індикатора відповідно будуть рівні  
Х

кр
 = 0,2/05=0,4 і Х

н
=1.

Графічна інтерпретація отриманих оцінок допо-
магає кращому сприйняттю і характеризує не тільки 
поточний фінансовий стан компанії, але і той стан, 
до якого варто прагнути. Проілюструємо розгляну-
тий метод, використовуючи дані фінансової звітності 
великої групи компаній (ГК) виробничого спряму-
вання.

На підставі даних форми 1 Баланс (Звіт про фі-
нансовий стан) та форми 2 Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід) розраховано показни-
ки ліквідності та платоспроможності (табл. 3). 

Можна побачити, що найбільші значення показ-
ники ліквідності були у 2011 році, у 2012 році вони 
значно знизились, але майже усі відповідали нор-
мальним значенням, а у 2013 році підвищились на 
такий рівень: абсолютна ліквідність – 0,98; поточна 
ліквідність – 4,16; загальна ліквідність – 5,54; влас-
на платоспроможність – 4,54, такі результати свід-
чать про ліквідність та фінансову платоспроможність 
підприємства. 

Також проаналізовано показники фінансової стій-
кості підприємства (табл. 4).

Аналіз фінансової стійкості за 2011–2013 рр. по-
казав, що протягом аналізованого періоду підпри-
ємство було фінансово стійким, оскільки показники 
фінансової незалежності були вище 0,5, що свідчить 
про достатність власних коштів; показники фінансо-
вої залежності – більше 1, що свідчить про можли-
вість покриття залучених кошти за рахунок власних 
ресурсів; показники співвідношення мобільних до 
іммобільних активів – більше 1, свідчить достатність 
оборотних активів, що актуально для виробничого 
підприємства; показники постійного активу більше 

Таблиця 3
Показники ліквідності та платоспроможності ГК за 2011–2013 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Відхилення

2012–2011 рр. 2013–2012 рр. 2013–2011 рр.

Запаси, тис. грн. 10645 10648 12096 3 1448 1451

Дебіторська заборгованість за звітний 
період, тис. грн. 10688 13187 12702 2499 -485 2014

Грошові кошти та їх еквіваленти, 
тис. грн. 21541 1152 8608 -20389 7456 -12933

Оборотні активи, тис. грн. 45382 34121 48566 -11261 14445 3184

Поточні зобов’язання, тис. грн. 6254 9698 8774 3444 -924 2520

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(Кабс) 3,44 0,12 0,98 -3,33 0,86 -2,46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 5,55 2,42 4,16 -3,13 1,74 -1,40

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 7,26 3,52 5,54 -3,74 2,02 -1,72

Коефіцієнт власної платоспроможнос-
ті (К впл) 6,26 2,52 4,54 -3,74 2,02 -1,72

Таблиця 4
Показники фінансової стійкості ГК за 2011–2013 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Відхилення

2012–2011 рр. 2013–2012 рр. 2013–2011 рр.

Необоротні активи, тис. грн. 47539 85677 110948 38138 25271 63409

Оборотні активи, тис. грн. 45382 34121 48566 -11261 14445 3184

Власний капітал, тис. грн. 84063 108099 139326 24036 31227 55263

Залучений капітал, тис. грн. 8858 11699 20898 2841 9199 12040

Сума балансу, тис. грн. 92921 119798 159514 26877 39716 66593

Коефіцієнт фінансової незалежності 
(Кфнз) 0,90 0,90 0,87 0,00 -0,03 -0,03

Коефіцієнт фінансової залежності 
(Кфз) 9,49 9,24 6,67 -0,25 -2,57 -2,82

Коефіцієнт співвідношення мобільних 
до іммобільних активів (Кіма/ма) 1,05 2,51 2,28 1,46 -0,23 1,24

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) 0,57 0,79 0,80 0,23 0,00 0,23
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0,5, що свідчить про фінансування власних ресурсів 
у розвиток підприємства. 

Для побудови діаграми індикаторів рівня оцінки 
фінансового стану визначено нормовані значення від-
повідних показників (табл. 5). 

Результати аналізу показали, що фактичні (2013 
року) показники абсолютної, поточної та загальної 
ліквідності мають значення 0,98; 4,16; 5,54, а нор-
мальні їх значення 0,25; 1; 2 це означає, що підпри-
ємство є абсолютно ліквідним, оскільки фактичні ре-
зультати значно перевищують їх нормальні значення.

Показники фінансової незалежності та залежнос-
ті у 2013 році мали такі значення: 0,87; 6,67; 2,28, 
а нормальні їх значення 0,6; 0,5, це означає, що під-
приємство повністю забезпечене власним капіталом і 
є фінансово незалежним, оскільки фактичні резуль-
тати значно перевищують їх нормальні значення. 

Графічно критичні, нормальні і фактичні значен-
ня наведено на діаграмі індикаторів оцінки фінансо-
вого стану ГК за 2013 рік (рис. 2).
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Рис. 2. Діаграма індикаторів оцінки фінансового 
стану ГК за 2013 рік

Як видно із діаграми, ГК має дуже добрий фінан-
совий стан у 2013 рік, фактичні результати більші 
від критичних та нормованих, що їх майже не видно. 

Отже, для інтерпретації інтегральної оцінки роз-
межуємо значення з використанням методом рей-
тингової оцінки. В основі визначення класу (рівня) 
фінансового стану лежать граничні значення показ-
ників (табл. 5) та їхній рейтинг. Якщо оцінка має 
значення вище нормального, то їй присвоюють І 
клас, нижче нормального, але вище критичного – 
присвоюють ІІ клас, нижче критичного – ІІІ клас. 
Модель шкали, що включає показники ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості, подана у 
табл. 6

Таблиця 6
Шкала для оцінки фінансового стану компанії 

Найменування 
показника І клас ІІ клас ІІІ клас

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Більше 
0,25 0,1 0,04

Коефіцієнт поточної 
ліквідності

Більше 
1,0 0,7 0,5

Коефіцієнт загальної 
ліквідності

Більше 
2,0 1,3-1,1 Менше 1

Коефіцієнт власної 
платоспроможності Більше 1 0,4-0,3 Менше 1

Коефіцієнт фінансової 
незалежності

Більше 
0,6 0,42-0,41 Менше 

0,3

Коефіцієнт фінансової 
залежності 

Більше 
0,5 0,2 Менше 

0,1

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних та 
іммобільних активів 

Більше 
1,0 0,7 Менше 

0,5

Коефіцієнт постійного 
активу 

Більше 
0,5 0,4 Менше 

0,2

Загальна оцінка дається у балах, які визначають-
ся як добутки рейтингу кожного показника на клас, 
а рейтинг кожного показника встановлюється в за-
лежності від цілей дослідження і важливості показ-
ника для обраного напрямку дослідження:

К абл = 
грошові кошти та їх еквіваленти

поточні зобов’язання
 

(Кпл) = 
оборотні активи − запаси 
поточні зобов’язання
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оборотні активи  
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Б=∑Реі × Клі   ,                         (3)
де Б – сума балів; Р

еі
 – рейтинг і-го показника; 

К
лі
 – клас і-го показника.
Практичне відображення оцінки фінансового ста-

ну ГК за 2013 рік згідно розробленої шкали наведена 
(табл. 7). 

В результаті аналітичних розрахунків видно, що 
інтегральна оцінка фінансового стану ГК за 2013 рік 
склала 100 балів, що відповідає І класу і дозволяє 
оцінити фінансовий стан компанії вище нормально-
го, що свідчить про високий рівень показників лік-
відності, платоспроможності і фінансової стійкості. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, в результаті використання інтегральної оцін-
ки фінансового стану можливо побачити проблемні 
сторони фінансового стану підприємства та розроби-
ти заходи щодо підвищення ліквідності, платоспро-
можності, виявити резерви підвищення ефективності 
функціонування підприємства та попередити виник-
нення фінансової кризи. 

Запропонована методика може використовуватися у 
діяльності вітчизняних підприємствах України, так і за 
кордоном. Це пояснюється її універсальністю, повнотою 
множини оцінювальних параметрів, а також просто-
тою розрахунків. Виходячи з проведеного дослідження, 

Таблиця 5
Вихідні дані для побудови діаграми індикаторів оцінки фінансового стану ГК за 2013 р. 

Показники

Граничне значення 
показника

Граничне значення 
індикатора Фактичне значення

критичне 
Ркр

нормальне 
Рн

критичне 
Хкр

нормальне 
Хн

показника 
Рф

індикатора 
Хф

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,25 0,16 1 0,98 6,13

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,5 1 0,5 1 4,16 8,32

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,9 2 0,45 1 5,54 12,31

Коефіцієнт власної платоспроможності 0,9 1 0,9 1 4,54 5,04

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,2 0,6 0,33 1 0,87 2,64

Коефіцієнт фінансової залежності 0,1 0,5 0,2 1 6,67 33,35

Коефіцієнт співвідношення мобільних 
та іммобільних активів (Кма/іма) 0,5 1 0,5 1 2,28 4,56

Коефіцієнт постійного активу (Кпа) 0,15 0,5 0,3 1 0,8 2,67
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Таблиця 7
Інтегральна оцінка фінансового стану ГК

за 2013 рік 

Показники
Рейтинг 

показників, 
%

Фактичне 
значення 
показника

Клас Бали

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

15 0,98 1 15

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності

13 4,16 1 13

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності

13 5,54 1 13

Коефіцієнт власної 
платоспроможності 15 4,54 1 15

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності

12 0,87 1 12

Коефіцієнт 
фінансової 
залежності 

12 6,67 1 12

Коефіцієнт 
співвідношення 
мобільних та 
іммобільних 
активів 

10 2,28 1 10

Коефіцієнт 
постійного активу 10 0,8 1 10

Інтегральна оцінка 
фінансового стану 100 Х Х 100

можна стверджувати, що універсальність та адекват-
ність запропонованої моделі дозволяє покласти її в осно-
ву прогнозування фінансового стану підприємства, тому 
подальшої розробки потребує методика прогнозування 
фінансового стану виробничих підприємств.
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ханізму еколого-економічного регулювання в авіаційної галузі пропонується впровадження системи екологічного менеджменту. 
Наведено напрямки розвитку та сутність еколого-економічного регулювання. 

Ключові слова: регулювання, управління, механізм регулювання, еколого-економічне регулювання, авіаційна галузь, еко-
логічний менеджмент.

Латышева Е.В. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
В статье предложен механизм эколого-экономического регулирования в авиационной отрасли. Для формирования оптималь-
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Постановка проблеми. Сьогодні стрімкі процеси 
євроінтеграції та ринкові вимоги змушують вітчиз-
няні підприємства різних галузей активізувати свою 
діяльність щодо впровадження системи екологічного 
менеджменту та сертифікації відповідно стандартів 
ДСТУ ISO 14001-97. 

В сучасних умовах екологічної кризи все більшого 
значення набувають питання ефективного вирішення 
проблеми захисту повітря від забруднення двигуна-
ми повітряних суден; захисту від електромагнітних 
полів радіочастот аеропортів; впровадження техноло-
гії захисту ґрунтів та води від забруднення стоками 
аеропортів та ін. 

Для збереження своєї життєздатності та конкурен-
тоспроможності на міжнародному ринку повітряних 
перевезень вітчизняні авіакомпанії мусять врахувати 
у власної діяльності міжнародні екологічні стандарти 
та вимоги міжнародної організації цивільної авіації 
«International Civil Aviation Organization». Ці вимо-
ги змушують підприємства авіаційної галузі активі-
зувати свою діяльність щодо впровадження інтегро-
ваної системи менеджменту відповідно стандартам 
ISO 9001:2008 (Система управління якістю) та ISO 
14001:2004 (Система екологічного менеджменту –  
СЕМ) [1, с. 1-4], що надає певні конкурентні переваги 
та дозволяє вийти на новий рівень розвитку на ринку 
повітряних перевезень, у т.ч. за рахунок зниження 
негативного впливу на навколишнє середовище. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням екологізації господарської діяльності вітчизня-
них підприємств приділяється багато уваги в сучас-
них наукових розробках, зокрема в дослідженнях: 
Г.О. Білявского, Е.В. Гірусова, В.І. Данілова-Дані-
льяна, В.Я. Шевчука та ін., питанням зниження не-
гативного впливу на довкілля у галузі цивільної авіа-
ції – у роботах О.І. Запорожця [2], О.В. Коновалової 
та ін., питанням розробки методології управління 

та регулювання національної економіки присвячені 
роботи багатьох відомих українських і зарубіжних 
вчених, таких як Ю. Бажал, В. Герасимчук, С. До-
рогунцев, Д. Хеннінг, Т. Тайтенберг, М. Фрідмен та 
ін. [3, с. 19-21], в яких багато уваги приділяється 
проблемам підвищення ефективності функціонуван-
ня систем управління національною економікою та 
інструментам її регулювання, у т.ч. з врахуванням 
екологічного фактору.

Зміни поглядів наукової спільноти щодо необхід-
ності еколого-економічного регулювання та управ-
ління на різних ієрархічних рівнях відбувались під 
впливом зростання екологічних проблем у світі, які 
зумовили осмислення ситуації взаємодії людини і 
навколишнього природного середовища, а також не-
обхідність пошуку дійових підходів та інструментів 
екологічно орієнтованого регулювання та управлін-
ня. Це пов’язано, перш за все, з масштабами про-
яву екологічних проблем, що виходять за межі однієї 
країни і потребують їх вирішення тільки зусиллями 
всього світового співтовариства.

Аналіз тексту Закону України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» [4] дозволяє 
визначити, що нині в Україні економічні важелі еко-
лого-економічного регулювання та управління ре-
презентовано наступними складовими елементами 
податкового регулювання:

– збори за забруднення навколишнього середови-
ща (ст. 44), збори за спеціальне використання при-
родних ресурсів (ст. 43) та за погіршення якості при-
родних ресурсів (ст. 45); 

– стимулювання в системі охорони навколишньо-
го природного середовища шляхом надання податко-
вих та кредитних пільг, інших фінансових механіз-
мів (ст. 48); 

– організація і діяльність екологічних фондів (ст. 
47) та екологічне страхування (ст. 49). 
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Ринкові методи регулювання, які у розвинутих 

країнах спрямовані на активізацію та спонукання 
природокористувачів до поліпшення стану навко-
лишнього природного середовища, в Україні отри-
мують все більший розвиток та потребують вдоско-
налення механізму реалізації природоохоронних 
програм на всіх рівнях.

Українським законодавством передбачені мож-
ливості використання таких інструментів: пільги 
зі сплати природно-ресурсних платежів, податкові 
пільги, кредитна підтримка, фінансова допомога у 
реалізації заходів з раціонального природокористу-
вання [5].

В сучасних ринкових умовах розвитку національ-
ної економіки України в зв’язку з прийняттям кра-
їною міжнародних природозахисних програм та сві-
тових конвенцій актуальним питанням стає пошук 
дієвого комплексу заходів управління та регулюван-
ня національної економіки екологічно спрямованого 
характеру.

Постановка завдання. Варто зазначити, що, не-
зважаючи на актуальність питання екологічно спря-
мованого управління та регулювання національною 
економікою та значну кількість розробок щодо його 
вирішення, залишаються дискусійними питання об-
ґрунтування механізму регулювання екологічно зба-
лансованого розвитку авіаційних підприємств, що 
обумовлює проведення подальших наукових дослі-
джень. На сучасний момент актуальною проблемою 
є формування механізму екологічно спрямованого 
регулювання та управління авіаційної галузі та її 
адаптація до умов конкретного авіаційного підпри-
ємства відносно його потенціалу і фінансового стану 
та специфічних рис та інших факторів внутрішнього 
та зовнішнього оточення. 

Саме на засадах міжнародних екологічних про-
грам та міжнародного досвіду використання СЕМ 
необхідно формування в авіаційної галузі системи 
регулювання та управління в області охорони навко-
лишнього природного середовища (надалі – НПС) і 
раціонального природокористування. 

Зазначені обставини зумовили мету даної статті, 
присвяченої дослідженню сутності еколого-економіч-
ного регулювання та визначення складових механіз-
му еколого-економічного регулювання авіаційної га-
лузі у контексті необхідності виконання екологічних 
стандартів та вимог ІСАО. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регу-
лювання є класичною функцією управління і здій-
снюється через економічні регулятори (економічні 
важелі) з метою отримання необхідних показників, 
але, на відміну від управління, регулювання – це 
управлінська діяльність, спрямована лише на лікві-
дацію відхилень від заданого режиму функціонуван-
ня та приведення об’єкту регулювання в необхідний 
стан [5].

Для подальшого дослідження та розуміння існую-
чого стану еколого- економічного регулювання в наці-
ональній економіці в Україні необхідно, перш за все, 
з’ясувати сутність поняття «регулювання» (табл. 1.1)

Отже, регулювання передбачає процес формуван-
ня та реалізацію корегуючих заходів, що забезпечу-
ють своєчасне і безумовне усунення виявлених про-
блем (відхилень). 

З приводу визначення сутності еколого-економіч-
ного регулювання на рівні держави існують різні точ-
ки зору учених-економістів [3; 9; 10; 11], серед яких 
можна виділити два окремих підходи: прихильників 
ринкового регулювання (в основному на мікрорівні) 
неокласичної школи (М. Фрідмен, Р. Солоу, А. Низ, 

Таблиця 1.1
Сутність регулювання

Зміст поняття «регулювання» Джерело 

у широкому сенсі використовується, означа-
ючи будь-які встановлені державою прави-
ла, що регламентують діяльність фірми або 
галузі, особливо в області техніки безпеки і 
захисту довкілля.

[6, с. 74]

форма цілеспрямованої управляючої дії, орієн-
тованої на підтримку рівноваги в керованому 
об’єкті і в його розвитку за допомогою введен-
ня в нього регуляторів (норм, правил, цілей, 
зв’язків).

[7, с. 15]

форма приведення в належній порядок: кори-
гування, координування, налагодження, впо-
рядкування

[8, с. 23]

(*узагальнено автором)

Д. Макінтош, Т. Тайтенберг), які «втручання держа-
ви вважали виправданим лише у випадках провалів 
ринку, тобто тоді, коли ринок не здатний забезпе-
чити максимум суспільного добробуту» [5] та при-
хильників нормативного макроекономічного регулю-
вання у відносинах між суспільством та природою 
(зокрема, прямого державного втручання), представ-
ників кейнсіанського вчення та його послідовників 
(Т. Самуельсон, Б. Коммонер, Ж. Севедж, М. Берк, 
Дж. Кунн, Д. Хеннінг та ін.), основні ідеї яких пред-
ставлено у табл. 1.2.

Таблиця 1.2
Основні наукові підходи 

щодо еколого-економічного регулювання

Наукова школа
Основні ідеї 

щодо еколого-економічного 
регулювання

Представники 
неокласичної 
школи 
(М. Фрідман, Р. 
Солоу, 
А. Низ, 
Д. Макінтош, 
Т. Тайтенберг)

Прихильники чисто ринкового регулю-
вання пропонували вирішувати еколо-
гічні проблеми шляхом ринкового ре-
гулювання, в основному на мікрорівні: 
1) розглядали особливі випадки «про-
валів» ринку, конкретно не пов’язуючи 
їх з навколишнім середовищем. Втру-
чання держави вважали виправданим 
лише у випадках «провалів» ринку, 
тобто тоді, коли ринок не здатний 
забезпечити максимум суспільного до-
бробуту. При цьому уряду відводить-
ся роль охоронця моралі, що вирішує 
протиріччя між поведінкою індивідуу-
мів і громадською етикою; 
2) пропонували проводити прямі пере-
говори та операції між сторонами, 
«забруднювачем» і «забрудненим», 
застосовувати систему компенсаційних 
платежів, покриваючий збиток від «за-
бруднювача», купівлю-продаж прав на 
забруднення; 
3) розглядали екологічну проблему з 
точки зору загальних умов досягнення 
ринкової рівноваги між екологічни-
ми цілями суспільства та інтересами 
суб’єктів господарювання і пропонува-
ли введення «квазіціни» на природні 
ресурси та різке обмеження втручання 
в конкретні процеси.

Неокейнсіанці 
(Т. Самуельсон, 
Б. Коммонер,
Ж. Севедж, 
М. Берк, Дж. 
Кунн, 
Д. Хеннінг та 
ін.)

Прихильники нормативного макро-
економічного регулювання, зокрема 
прямого державного втручання: 
вважали за необхідне пряме державне 
регулювання у відносинах між сус-
пільством та природою за допомогою 
адміністративно розпорядчих інстру-
ментів, а саме: заборони, дозвільні про-
цедури, нормативи, стандарти тощо, в 
поєднанні з економічними важелями 
стимулювання і примушення природо-
користувачів.

(*узагальнено за: [3; 5; 9; 10; 11])
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Отже, представники цих наукових підходів (табл. 
1.2) щодо еколого-економічного регулювання в наці-
ональній економіці підходили з точки зору викорис-
тання методів нормативного (примусового) або рин-
кового характеру. 

Зміни поглядів наукової спільноти щодо необхід-
ності еколого-економічного регулювання та управ-
ління на різних ієрархічних рівнях відбувались під 
впливом зростання екологічних проблем у світі, які 
зумовили осмислення ситуації взаємодії людини і 
навколишнього природного середовища, а також не-
обхідність пошуку дійових підходів та інструментів 
екологічно орієнтованого регулювання та управлін-
ня. Саме в умовах зміни поглядів світової спільно-
ти на екологічні проблеми й розвиваються підходи 
щодо еколого-економічного регулювання. На сучас-
ний момент існують майже тотожні по змісту визна-
чення термінів «екологічне регулювання» та «еколо-
го-економічне регулювання» (табл. 1.3).

Дослідження сутності термінів «екологічне ре-
гулювання» та «еколого-економічне регулювання» 
(табл. 1.3) дозволяє визначити їх майже тотожній 
зміст, що зумовлено обов’язковим поєднанням еконо-
мічної та екологічної складових цього регулювання. 

Сучасні механізми еколого-економічного регулю-
вання в національній економіці складаються (табл. 
1.4): з державного та громадянського еколого-еко-
номічного регулювання, а також ринкового само-
регулювання, що здійснюються адміністративними 
та державними органами, а також регулювання, що 
складається під впливом ринкових процесів та еко-
логізації громадської свідомості [6, с. 186].

Отже, складові державного регулювання методи 
регулювання еколого-економічних процесів (табл. 
1.4) реалізується через дію певних еколого-економіч-
них регуляторів (інструментів, важелів – пропону-
ється використовувати ці поняття, як синонімічні), 
однак не зводиться лише до них.

Державне регулювання у цій сфері не може іс-
нувати без ефективної системи адміністративних та 
юридичних заходів впливу держави на суб’єктів гос-
подарювання. 

Таблиця 1.4
Складові еколого-економічного регулювання в національній економіці

№
Еколого-економічне регулювання (ЕЕР) в національній економіці

Складові Сутність Інструменти Значення для ЕЕР в націо-
нальній економіці

1 Державне регулювання 
еколого-економічних 
процесів

Загалом державне регулю-
вання еколого-економіч-
них процесів — це система 
державних заходів, спрямо-
ваних на забезпечення нор-
мального процесу суспільно-
го відтворення, сприятливих 
екологічних умов для функ-
ціонування національної 
економіки. 

Нормативно-правова база; 
екоменеджмент; екоконтро-
линг; екоаудит; екомарке-
тинг, екологічні податки, 
податкові пільги, фінансові 
санкції, субвенції, субсидії, 
прискорена амортизація при-
родоохоронного обладнання, 
екологічні стандарти, пла-
тежі, ліцензування забруд-
нень; еко кредитування 

впливатиме на національну 
еколого-економічну політику 
завдяки підсиленню норма-
тивно-правової екологічної 
бази

2 Ринкове 
еколого-економічне 
саморегулювання

Ринкове еколого-економіч-
не саморегулювання сприяє 
зростанню ресурсозабезпе-
чення та ресурсовіддачі, кон-
курентоспроможності про-
дукції, формуванню системи 
позабюджетних екологічних 
фондів.

Продаж екоправ, еколі-
цензії, екосертифікати, 
екоінвестиції та інновації, 
страхування екоризику, еко-
інфраструктура

 сприятиме підвищенню рів-
ня ековиробництва, екологі-
зації системи оподаткування; 
прогресу екологічного ринку

3 Громадянське 
екологічне 
регулювання

Громадянське екологіч-
не регулювання пов’язане 
з діяльністю громадських 
організацій, спрямованою на 
подолання еколого-економіч-
них суперечностей. 

Екоосвіта, пропогандування 
у ЗМІ екопрограм, недержав-
ні екофонди, екомоніторинг, 
екокультура

сприятиме створенню недер-
жавних екофондів, здійснен-
ня суспільної еко експертизи 
та екомоніторингу, форму-
ванню екокультури та удо-
сконаленню екоосвіти.

(*узагальнено за [5, с. 186-188])

Таблиця 1.3
Сутність екологічного 

та еколого-економічного регулювання

Зміст поняття Джерело 

Екологічне регулювання – це комплекс за-
ходів, спрямованих на поліпшення природо-
користування і зменшення негативної дії на 
довкілля шляхом переважного використан-
ня загальноекономічних важелів.

[12, с. 116]

Еколого-економічне регулювання – це су-
купність форм впливу органів влади та орга-
нів управління, що включає: 1) застосуван-
ня заходів, спрямованих проти підприємств 
і фізичних осіб, що негативно впливають на 
природне довкілля, шляхом відшкодування 
завданого екологічного збитку, накладення 
штрафу за порушення природоохоронного 
законодавства; 2) стимулювання проведення 
природоохоронних заходів шляхом надання 
підприємствам (організаціям), а також окре-
мим громадянам кредитних і інших пільг, 
відстрочення і зменшення екологічних пла-
тежів при впровадженні ними ресурсозбе-
рігаючих технологій, будівництві і рекон-
струкції природоохоронних споруд і т. д..

[7, с. 178]

Еколого-економічне регулювання – це сис-
тема заходів, спрямованих на забезпечення 
сприятливих екологічних умов для функціо-
нування національної економіки. 

[6, с. 72]

Еколого-економічне регулювання – це фор-
ми державного та ринкового регулювання з 
використанням примусових інструментів та 
інструментів матеріального стимулювання 
та підтримки екологічної безпеки

[13]

Екологічне регулювання – це регулювання, 
що здійснюється спеціальними адміністра-
тивними та державними органами, а також 
регулювання, що складається під впливом 
ринкових процесів та екологізації громадь-
ської свідомості.

[14, с. 186]

(*узагальнено автором за: [5; 6; 7; 12; 13; 14])

Серед пріоритетів еколого-економічне регулюван-
ня в національній економіці в Україні особлива роль 
має належати державному регулюванню ринку еко-
логічних прав, товарів та послуг, який сприятиме 
переходу України до міжнародних екостандартів. 
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довкілля, екологічних ліцензій та екосертифікатів 
зв’язано друга складова еколого-економічне регулю-
вання в національній економіці – ринкове еколого-
економічне саморегулювання. 

Таким чином, еколого-економічне регулювання 
припускає вплив державних та недержавних органів 
на функціонування та розвиток національної еконо-
мічної системи за допомогою певної сукупності ін-
струментів та важелів впливу еколого-економічної 
спрямованості. 

В цьому ракурсі при формуванні еколого-еконо-
мічних відношень в національній економіці необхід-
но, перш за все, враховувати наявність протиріччя в 
них (у ракурсі відношень «економіка – екологія»), 
будувати їх на основі пошуку компромісу між еко-
номічним зростанням і екологічними обмеженнями. 
Також варто враховувати, що в сучасних умовах має 
місце активізація інтеграції України до світової гос-
подарської системи, що вимагає ставлення у якості 
першочергової мети перед підприємством авіаційної 
галузі – підвищення конкурентоспроможності, як 
на внутрішніх, та і на зовнішніх ринках авіаційних 
перевезень. Це, в свою чергу, неможливо без враху-
вання екологічного фактору в діяльності компаній, 
регулювання національної економічної системи, що 
направлено на забезпечення: екологічно-економіч-
ної безпеки підприємства, галузі, національної еко-
номічної системи. Отже, якість та рівень послуг на 
ринку авіаперевізників, забезпечення безпеки (у т.ч. 
екологічної) є сьогодні на основними чинниками 
утримання авіакомпаніями позицій на ринку. 

Все це формує гостру необхідність впровадження в 
авіаційної галузі механізму еколого-економічного ре-
гулювання авіаційної галузі для управління екологіч-
ними процесами, які відбуваються в екологічної сис-
темі національної економічної системи під впливом 
факторів внутрішнього та зовнішнього оточення та 
які направлені на впровадження екологічно спрямо-
ваних технологій для підвищення конкурентоспро-
можності підприємства, галузі, національної еконо-
міки. Механізм еколого-економічного регулювання 
авіаційної галузі у загальному вигляді являє собою 
комплекс процедур, яка базується на системі еко-
логічного менеджменту для забезпечення ефектив-
ного функціонування на авіаційних підприємствах 
стосовно питань охорони НПС, ресурсозбереження 
і раціонального природокористування, контролю за 
впливом господарської діяльності на стан навколиш-
нього середовища (НС) і їх регулювання (плануван-
ня еко заходів, попередження негативного впливу на 
НПС). Отже, побудова механізму еколого-економіч-
ного регулювання авіаційної галузі спрямована на 
формування, впровадження комплексу інноваційних 
заходів, орієнтованих на попередження, зниження, 
запобігання, ліквідацію негативного впливу на НПС 
та раціональне природокористування. 

Для вдалого вирішення завдань, направлених 
на завоювання і удержання ринкових позицій, 
забезпечення екологічно безпечної господарської 
діяльності авіакомпанії велике значення має ви-
користання маркетингових принципів в систе-
мі управління. Завдяки чому в авіаційній галузі 
з’являється можливість не тільки отримання при-
бутку, але і забезпечити довгострокове стійке та 
прибуткове функціонування в умовах глобаліза-
ції світової господарської системи (яка у сучасних 
умовах має екологічну орієнтацію) при максималь-
ному забезпеченні потреб не тільки окремих спо-
живачів, а і суспільства взагалі. 

Таким чином, впровадження СЕМ в механізм 
еколого-економічного регулювання в галузі, що спря-
мовано на створення умов ефективного управління 
господарською діяльністю підприємства, а також на 
забезпечення його конкурентоспроможності, є специ-
фікою запропонованого підходу щодо еколого-еконо-
мічного регулювання та управління. Для досягнення 
переваг на ринку і підвищення рівня конкуренто-
спроможності в сучасних умовах екологічної кризи 
необхідно формування механізму екологічно-спрямо-
ваного управління та регулювання на базі СЕМ та 
маркетингових інструментів (зокрема, екологічного 
маркетингу). На вирішення питань забезпечення пе-
ретворення екологічних обмежень у додаткові мож-
ливості підвищення ефективності галузі спрямовано 
механізм управління еколого- економічними проце-
сами на базі СЕМ і маркетингових інструментів. 

Висновки з проведеного дослідження. Оптималь-
ний механізм еколого-економічного регулювання 
авіаційної галузі пропонується розглядати як комп-
лекс засобів, прийомів і підходів вдосконалення сис-
теми регулювання та управління авіаційної галузі в 
контексті сталого розвитку, а саме: створення і впро-
вадження в галузі екологічно спрямованих інновацій-
них проектів; удосконалення форм регулювання та 
управління екологічною діяльністю авіапідприємств. 

Таким чином, ефективне управління в межах ме-
ханізму еколого-економічного регулювання авіацій-
ної галузі на базі СЕМ надає можливість оптимально 
забезпечити ефективність функціонування підпри-
ємств в конкурентному середовищі при максимально-
му забезпеченні задоволеності цільових споживачів, 
що відповідає принципам екологічного маркетингу. 

Подальшого вирішення потребують питання роз-
робки заходів (на базі системного і ситуаційного під-
ходів) управління екологічними процесами та фор-
мування критеріїв комплексної оцінки ефективності 
їх результатів в авіаційної галузі.
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Постановка проблеми. На сьогодні в Україні все 
більшої актуальності набуває проблема створення 
ефективної системи оподаткування, яка була б здат-
на забезпечити відповідний рівень стимулювання ін-
вестиційно-інноваційної діяльності. При цьому по-
даткове стимулювання інвестиційно-інноваційної 
активності повинно стати важливою складовою дер-
жавної інвестиційної політики. У зв’язку з цим по-
стає необхідність дослідження механізму державного 
впливу на формування та стимулювання розвитку ін-
вестиційно-інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням впливу податків на обсяги інвестиційної діяль-
ності присвячено чимало наукових праць вітчизняних 
економістів. В. Коваленко розглядає можливості удо-
сконалення податкової політики стимулювання інвес-
тиційної діяльності в Україні. Є.І. Бойко та В.П. Мі-
кловда в своїх працях виділяють основні напрямки 
підвищення ефективності інвестиційної діяльності, 

зокрема і завдяки ефективному впливу на неї подат-
ків. М.І. Стегней серед регуляторів інвестиційної ді-
яльності виділяє податки як інструменти підвищення 
або пригнічення інвестиційної активності залежно від 
кон’юктури інвестиційного ринку. Також питанням 
регулювання інвестиційної діяльності за допомогою 
податкових важелів присвячено роботи А.П. Гайдуць-
кого, В.І. Грушка, які виділяють інструменти подат-
кового регулювання інвестиційної активності. 

Стратегічні орієнтири податкового стимулювання 
інвестиційних процесів на регіональному рівні окрес-
лює О. Мітал та інші сучасні економісти. Разом з тим 
не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми 
з’ясовані і отримали належне обґрунтування. Тому 
складність даного питання та ряд специфічних ас-
пектів вимагають подальших наукових пошуків.

Постановка завдання. Здійснити аналіз наявних 
податкових важелів впливу на активізацію інвести-
ційної діяльності, дослідити складові, що формують 
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податкову політику держави в сфері інвестування та 
на основі отриманих результатів сформулювати ви-
сновки щодо виокремлення ефективних інструментів 
стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності 
в аспекті впливу податкової системи для України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Подат-
кова підтримка – це ефективний інструмент держав-
ного впливу на інвестиційну діяльність. 

Кожна країна прагне врегулювати економіку з 
метою захисту її від циклічних криз та забезпечення 
стійкого економічного зростання. Щоб покращити 
становище в економіці, необхідна наявність інвести-
ційного інтересу та, звичайно, коштів, що забезпе-
чили б перехід господарства країни із занепаду до 
стабільного і розвиненого існування. Отже, одним 
із основних предметів регулювання в економіці ви-
ступає інвестиційна активність суб’єктів господарю-
вання, а важелів регулюючого впливу – податкова 
система.

Тому головним напрямком в інвестиційній діяль-
ності, яким держава може ефективно керувати, за-
лишається податкове стимулювання.

Зазначимо, що під податковим регулюванням 
інвестиційної діяльності слід розуміти здійснення 
державою з допомогою механізмів оподаткування 
певних заходів, спрямованих на поліпшення умов 
інвестування, зокрема на впорядкування обсягів, 
якості й напрямів інвестування суб’єктів господарю-
вання всіх форм власності. Відповідно, суб’єктом по-
даткового регулювання виступає держава, об’єктом 
– інвестиційна діяльність індивідуальних та інсти-
туціональних інвесторів будь-яких форм власності й 
організаційно-правових форм господарювання [1].

В свою чергу, потрібно досягнення рівноваги між 
попитом та пропозицією на інвестиційному ринку. 
Така рівновага може досягатися шляхом стимулю-
вання інвестицій (коли попит перевищує пропозицію 
інвестиційних ресурсів), стримування інвестиційної 
активності (якщо спостерігається надлишок пропо-
зиція) та стабілізацією інвестиційних потоків (у разі 
високої варіативності інвестування в короткі про-
міжки часу). 

Слід відзначити і те, що регулювання здійснюєть-
ся за допомогою комплексу спеціальних інструмен-
тів [2]. Під таким інструментами слід розуміти змі-
ну елементів податку або реформування податкової 
системи країни з метою підвищення або пригнічення 
інвестиційної активності залежно від кон’юктури ін-
вестиційного ринку. 

Водночас державне регулювання інвестиційної 
активності стає можливим завдяки зміні суб’єктів і 
об’єктів оподаткування, податкової бази, податкової 
ставки, джерела сплати податку, податкового періо-
ду тощо [3].

Найважливішим елементом цього переліку є по-
даткова ставка, зниження, підвищення або диферен-
ціація якої для різних видів діяльності, суб’єктів 
господарювання чи територіальних одиниць впливає 
на умови інвестування.

 Зменшення податкової ставки має позитивний 
вплив на діяльність підприємств, а це призводить до 
підвищення інвестиційної активності. При застосу-
ванні такого інструменту, як підвищення податко-
вих ставок необхідно ретельно обґрунтувати спів-
відношення ставки податку і очікуваної динаміки 
інвестиційної активності, а також розв’язання про-
блем імовірного профіциту державного бюджету. 

Ще одним важливим елементом, із допомогою 
якого здійснюється регулювання інвестиційної ак-
тивності, є база оподаткування. Науковці часто за-

уважують, що саме податкова база, а не ставка, є 
вирішальною складовою у визначенні податкового 
платежу, а, отже, має сильний регулюючий вплив. 
Інструментами такого впливу на інвестиційну актив-
ність є звуження, розширення або диференціація по-
даткової бази для різних видів діяльності або плат-
ників податків.

Звуження бази оподаткування здійснюється 
шляхом виключення з неї певних видів доходів, 
розширення складу валових витрат та ін. способи. 
В Україні звуження бази оподаткування податком 
на прибуток здійснюється шляхом виключення з 
її складу валових доходів емісійного доходу, вклю-
чення до складу валових витрат суми коштів, вико-
ристаних на формування страхових резервів тощо. 
У перспективі зазначений інструмент може викорис-
товуватись лише в окремих випадках, зокрема для 
стимулювання інновацій. Розширення бази оподат-
кування зазвичай відбувається внаслідок зростання 
обсягів підприємницької діяльності, зменшення ви-
падків ухилення від оподаткування та скасування 
окремих видів пільг.

Диференціація бази оподаткування для окремих 
видів діяльності або платників податків покликана 
не так вплинути на загальні обсяги інвестицій у еко-
номіці, як оптимізувати розподіл капіталу між її га-
лузями. Вона здійснюється шляхом вирізнення бази 
оподаткування для різних видів діяльності або окре-
мих продуктів, платників і т.д.

Традиційними методами податкового регулю-
вання, а особливо прибуткового, вважаються два 
основних інструменти податкової системи: ставки і 
пільги. Якщо їх порівняти між собою як податко-
ві підйоми, то можна стверджувати, що ставки здій-
снюють загальний (прямий) вплив на економіку, а 
податкові пільги – це цільовий стимулюючий, тобто 
непрямий вплив. Поєднання таких інструментів ак-
тивно використовується як засіб впливу на інвести-
ційний процес.

Податкове регулювання може здійснюватися з до-
помогою диференціації умов оподаткування для різ-
них платників, зокрема через звільнення деяких ка-
тегорій суб’єктів господарювання від сплати певних 
податків та надання дозволів на застосування спро-
щених режимів оподаткування [4].

В свою чергу, у зв’язку з імовірністю виникнен-
ня дефіциту обігових коштів у процесі реалізації ін-
вестиційних проектів великого значення набувають 
інструменти регулювання інвестиційної активності 
через встановлення оптимальних термінів сплати 
податків. Таке регулювання, на дкмку В.І. Грушко 
зазвичай не веде до зниження податкового наванта-
ження, зате надає платникам можливість підвищити 
свою маневреність щодо формування й використан-
ня оборотних активів, адже податок може сплачу-
ватись до, під час та після завершення події або гос-
подарської операції, яка підлягає оподаткуванню, а 
також із відстроченням терміну сплати податкового 
зобов’язання [5].

Водночас такий інструмент податкового стимулю-
вання інвестиційної активності, спрощення порядку 
ведення податкового обліку і складання звітності на-
дає платникам можливість заощаджувати кошти на 
адміністративних витратах, оплаті консультативних 
послуг. Як правило, його застосування веде до під-
вищення інвестиційної і загалом підприємницької 
активності.

Одним з найважливіших важелів, які можуть 
вплинути на інвестування, є механізм оподаткуван-
ня прибутку підприємств. 
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Більшість інвестицій в економіці здійснюється 
суб’єктами господарювання. Підприємства здійсню-
ють інвестицій використовуючи прибуток, який за-
лишається після виплати дивідендів. Суб’єкт госпо-
дарювання отримує прибуток в результаті діяльності 
пов’язаної з виробництвом та збутом продукції, яка 
має забезпечувати отримання доходів, достатніх для 
відшкодування витрат виробництва й обігу та отри-
мання певного прибутку. В Україні для визначен-
ня доходу підприємств застосовується метод нара-
хувань. До інших доходів підприємства належать: 
отримана орендна плата за майно, надане у тимча-
сове користування іншим особам; дооцінка вартос-
ті запасів матеріальних цінностей, що знаходяться 
на складі підприємства; дохід від зростання курсу 
валюти, якою володіє підприємство на банківських 
рахунках.

Концепція реформування податкової системи 
України, передбачає проведення цілісної та систем-
ної реформи у сфері оподаткування підприємств, 
виходячи із стратегічної мети – побудови конку-
рентоспроможної ринкової економіки та інтеграції 
у європейське співтовариство. Для досягнення по-
ставлених цілей пріоритетного значення набуває 
використання податкової системи для активізації 
інвестиційної діяльності. Разом з тим чинний меха-
нізм оподаткування прибутку, що володіє найбільш 
суттєвими регулятивно-стимулюючими характерис-
тиками, сьогодні не відповідає пріоритетам стра-
тегічного курсу. Тому ми погоджуємось з думкою  
О. Мітал стосовно того, що у зв’язку з цим особливо-
го значення набуває вдосконалення цього механізму 
з метою підвищення ефективності його впливу на ін-
вестиційну діяльність підприємств [6].

На нашу думку, стимулювання прибутку під-
приємств є досить важливим для держави, тому що 
якщо буде розвиватися підприємницька діяльність, 
то буде розвиватися і держава. Тобто чим прибутко-
віше підприємство, тим більше воно зможе сплачува-
ти податків. У свою чергу, українська держава ще й 
досі залишається далеко позаду в своєму технологіч-
ному розвитку порівняно з багатьма країнами світу. 
Тому задля покращення рівня економічного розви-
тку їй слід звернутися до досвіду та напрацювань ін-
ших країн у відповідних галузях, формулюючи при 
цьому власну стратегію розвитку.

Отже, головною метою податкового регулювання 
є стимулюючий або стримуючий вплив на ті госпо-
дарські процеси, які відбуваються в державі. При 
цьому визначається вимога: податкове регулювання 
повинно бути економічно доцільним, обґрунтованим 
та виваженим. По своїй суті – це найбільш мобіль-
ний елемент всієї системи податкового менеджменту 
та досить ефективний важіль впливу на економічний 
стан підприємства так і держави в цілому. Головною 
складовою частиною податкового регулювання є сис-
тема податкових пільг. На сьогодні податкові пільги 
вважаються суперечливим інструментом державного 
регулювання економіки, користуватися яким треба 
дуже обережно, так як вони викликають негативні 
наслідки. Такі як викривлення у розподіл ресурсів, 
створюючи переваги для одних видів економічної ді-
яльності перед іншими і впливаючи тим самим на 
відносні ціни; призводять до ускладнення податко-
вого законодавства; спричиняють збільшення адмі-
ністративних витрат, пов’язаних із контролем за до-
триманням податкового законодавства; спричиняють 
нерівномірний розподіл податкового тягаря і поси-
люють, таким чином, несправедливість в оподатку-
ванні. Крім того, податкові пільги сприяють ухи-

ленню від сплати податків; породжують ланцюгову 
реакцію боротьби інших галузей і суб’єктів господа-
рювання за пільги, спонукаючи останніх використо-
вувати наявні ресурси не на підвищення ефективнос-
ті господарювання, а на лобіювання своїх інтересів 
в уряді і парламенті з метою отримання податкових 
пільг; мають низьку адресність і виходять за межі 
початкових цілей їх надання.

Досліджуючи дану проблему, відмітимо, що реа-
лізація політики надання податкових пільг завжди 
супроводжується значними економічними ризиками, 
що обумовлені неточністю оцінок відхилень від опти-
муму. У разі відсутності точної інформації державне 
втручання в ринкові умови господарювання негатив-
но впливатиме на використання ресурсів економіки 
та суспільний добробут. Для цього представники ор-
ганів державної влади повинні мати у своєму розпо-
рядженні повну інформацію про поточні прогнози й 
показники попиту та пропозиції на ринках товарів і 
факторів виробництва.

Щоб створити і ефективно використовувати по-
тенціал інвестиційно-інноваційного розвитку еко-
номіки України, необхідно сформувати систему 
ефективного податкового стимулювання інвестицій-
но-інноваційної діяльності. І одним з найсуттєвіших 
засобів впливу на інвестиційно-інноваційний клімат 
є Податковий кодекс [7].

Так, Податковий кодекс передбачає відновлення 
спеціального режиму оподаткування для суб’єктів 
господарювання, які реалізують інвестиційні про-
екти на основі інноваційних технологій, пов’язаних 
з модернізацією діючих та створенням нових вироб-
ництв (підприємств). Крім того, Кодекс передбачає 
відновлення спеціального режиму оподаткування 
для технологічних парків. Податковий кодекс також 
переслідує мету унормувати використання такого 
стимулюючого інструменту, як інвестиційно-інно-
ваційний податковий кредит та закріплення низки 
інших законодавчих норм, важливих з точки зору 
стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів в 
національній економіці.

Також відповідний розділ Кодексу передбачає ви-
користання у вітчизняній практиці господарювання 
низки популярних у розвинутих країнах світу подат-
кових інструментів, а саме: 

– інвестиційного податкового кредиту;
– оновлення основних фондів за прискореним ме-

тодом амортизації; 
– зменшення або тимчасове скасування податку 

на прибуток та ПДВ для підприємств і технопарків 
при реалізації інноваційних проектів та ввезенні ви-
сокотехнологічного обладнання для реалізації відпо-
відних проектів тощо. 

І, що важливо, Податковий кодекс України пе-
редбачає чіткі та різноманітні штрафні санкції для 
суб’єктів господарювання в разі не цільового вико-
ристання наданих пільг. Також істотним здобутком 
для вітчизняної економіки стане поетапне зменшен-
ня податкового тягаря, а це, в свою чергу, сприятиме 
підприємницькій діяльності у цілому.

Стане серйозним здобутком державного регулю-
вання інвестиційно-інноваційних процесів повер-
нення Кодексом системи надання податкових пільг 
суб’єктам інноваційної діяльності та підвищення 
питомої ваги пільг, які забезпечують сприятливий 
інвестиційний клімат. В свою чергу, більш ради-
кальних змін у Податковому кодексі потребують по-
ложення, які спрямовані на пожвавлення інвестицій-
но-інноваційної активності технопарків, насамперед 
тих, на базі яких розробляються і здійснюються про-
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екти в пріоритетних сферах національної економіки. 
Для цього необхідно застосувати принцип диферен-
ціації податкового стимулювання.

В цілому аналіз норм Податкового кодексу, які 
присвячені податковому стимулюванню інвестицій-
но-інноваційної діяльності в Україні, дозволяє нам 
стверджувати, що останні, з одного боку, включили 
в себе раніше скасовані або діючі положення законо-
давчих актів, які стосувалися інноваційної сфери, а 
з іншого, – включили в себе низку податкових важе-
лів, ефективність яких доведена іноземним досвідом. 

Вважаємо, що підвищення ефективності податко-
вого стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ності варто розглядати не лише як спосіб формуван-
ня державних доходів, а, перш за все, як інструмент 
регулювання економічних відносин, який поклика-
ний забезпечувати інтенсивний господарський розви-
ток країни на основі досягнення на її території пев-
ного рівня інвестиційно-інноваційної активності. 

Раціональним та логічним, на нашу думку є до-
свід європейських країн у застосуванні механізму по-
даткової пільги, яка передбачає вилучення від опо-
даткування частини прибутку компаній шляхом її 
зарахування до неоподатковуваних резервних фондів 
з метою фінансування в майбутньому визначеного 
кола потреб. Один з основних напрямів застосуван-
ня цієї пільги – створення резерву для здійснення 
інвестицій.

До переваг інвестиційної пільги у формі резервів 
слід віднести:

– адаптованість механізму пільги для вибіркового 
і загального підходу при застосуванні;

– стимулювання підприємств до реінвестування 
прибутку, з одночасним забезпеченням потреб у роз-
ширеному відтворенні. При цьому, на відміну від 
інших інвестиційних податкових пільг, механізм 
резерву здатен забезпечити пряму мотивацію до ін-
вестування;

– створення опосередкованої зацікавленості під-
приємств, оскільки на етапі формування резерву 
збільшується оборотний капітал, що сприяє прирос-
ту масштабів діяльності, а також прискорює темпи 
нагромадження фінансових ресурсів для інвестицій.

Що ж до української практики, то прийнятий  
2 грудня 2010 р. Податковий кодекс значно в деяких 
аспектах погіршив ситуацію податкового стимулю-
вання інвестиційно-інноваційної діяльності. 

З метою підвищення ефективності податкової 
політики стимулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності доцільно внести зміни у прийнятий По-
датковий кодекс і запровадити інвестиційний подат-
ковий кредит, який був передбачений у проекті, од-
нак в остаточній його редакції його проігнорували.

Загальним принципом надання підприємствам 
України податкових кредитів на інвестиційні цілі є 
узгодження величини зазначеної податкової пільги з 
масштабами прояву новаторської активності та гли-
биною, революційністю запроваджуваних суб’єктами 
господарювання прогресивних нововведень. Це пе-
редбачає, у свою чергу, застосування диференційо-
ваного підходу з боку держави до організацій, які 
впроваджують інновації.

Ми підтримуємо думку, що на нинішній день в 
Україні вкрай важливою постає потреба розробки 
обґрунтованого механізму надання інвестиційно та 

інноваційно активним підприємствам податкових 
кредитів та різного роду пільг і можливе зниження 
ставки податку на прибуток, що закріпив би потен-
ційні об’єкти впливу такої податкової пільги безпо-
середньо в законодавстві країни [2; 4; 5].

Основні преваги такого механізму полягають у 
тому, що:

– по-перше, у силу автоматизму дії відповідної 
законодавчої норми підприємства, що впроваджують 
прогресивні інновації, стають об’єктами впливу за-
значеної податкової пільги незалежно від волі чинов-
ників;

– по-друге, на відміну від практики індивідуаль-
ного підходу до надання податкових кредитів інно-
ваційно та інвестиційно активним підприємствам, 
забезпечується комплексний підхід до вирішення 
цього завдання (коли податкова пільга застосовуєть-
ся не до тих чи інших конкретних суб’єктів господа-
рювання, інтереси яких часто можуть лобіюватись, а 
щодо підприємств, які відповідають чітко встановле-
ним для цього законодавством вимогам).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ефек-
тивними інструментами стимулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності в аспекті впливу податкової 
системи для України є такі:

– варто було б розширити перелік податків, за ра-
хунок яких може бути виданий інвестиційний подат-
ковий кредит, зокрема, у цей перелік можна вклю-
чити акцизи, податок на додану вартість і податок на 
видобуток корисних копалин;

– одночасно доцільно встановити терміни надан-
ня інвестиційного податкового кредиту, які б відпо-
відали терміну окупності інвестиційного проекту на 
основі укладення відповідних договорів із податко-
вими органами;

– не менш важливим є створення неоподаткову-
ваного резерву, який є менш відомою формою по-
даткової пільги порівняно з іншими, що можуть за-
стосовуватися в системі прибуткового оподаткування 
юридичних осіб (прискорена амортизація, знижена 
ставка оподаткування, податковий кредит і знижка).

Запропоновані ефективні інструменти податково-
го стимулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ності могли б активізувати інвестиційно- інновацій-
ну діяльність в Україні. 
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Постановка проблеми. Будь-яка держава прагне 
забезпечити свій розвиток, зокрема і соціальний. Не-
зважаючи на різноманітність підходів до соціального 
розвитку держави, усі існуючі теорії визнають факт 
природної нерівності людей і відповідно прагнення 
уряду створити ефективний механізм соціального за-
хисту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам формування та функціонування соціально орі-
єнтованої ринкової економіки присвяченні роботи 
видатних іноземних вчених К. Аденауера, Ф. Бема, 
А. Мюллер-Армака, В. Ойкена. Сучасним проблемам 
функціонування даної економічної системи присвя-
ченні публікації економістів Т. Гесса, Ш. Граділа, 
Р. Кенінга, Р. Клапхана, Х. Ламберта, К. Херрманн-
Піллата.

Представники німецької соціально-економічної 
школи політичної економії В. Рошер, Б. Гильдерб-
ранд, К. Книс, Г. Шмоллер, К. Бюхер і В. Зомбарт 
присвятили свої дослідження взаємозв’язку економі-
ки, релігії, етики і політики, а також заклали методо-
логічну базу, на основі якої згодом М. Вебер створив 
теорію соціальної економіки, а також ввів в економіч-
ний лексикон термін «соціальна економіка».

Постановка завдання. На основі вище зазначено-
го можна сформулювати завдання статті узагальни-
ти концептуальні підходи до соціального розвитку та 
розглянути особливості побудови соціально орієнто-
ваної ринкової економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соці-
альний розвиток – це спроба пов’язати соціальну по-
літику та соціальні програми держави безпосередньо 
з процесом економічного розвитку. Його метою є не 
лише турбота про тих, хто потребує соціального за-
хисту, а саме інвалідів, пенсіонерів, осіб з особливи-

ми потребами. Пріоритетним, на нашу думку, має 
бути створення таких умов, в яких особа, незважаю-
чи на свої обмежені можливості, змогла б ефектив-
но функціонувати. Тобто соціальна функція держави 
має поширюватись не лише на найменш захищені 
верстви населення, а на всю соціальну спільноту, 
тобто на всіх громадян держави. 

Підхід соціального розвитку є усебічним та уні-
версальним і, на відміну від соціальної філантропії 
та соціальної роботи, не обслуговує тільки потреби 
людей, але прагне збільшити соціальне благополуч-
чя всього населення. Він є також динамічним, його 
супроводжує процес зростання і зміни. На відміну 
від інших підходів, які, перш за все, зацікавлені в 
підтримці відповідних рівнів добробуту, соціальний 
розвиток спрямований не на подолання цього ста-
тичного положення, а на постійне підвищення рівня  
добробуту.

Але хоча підхід соціального розвитку і відрізня-
ється істотно від інших підходів, він також має і за-
гальні риси з ними. Як усі ці підходи (філантропії, 
соціальної роботи та соціального адміністрування), 
соціальний розвиток як головну мету ставить перед 
собою забезпечення добробуту населення. Як і вони, 
даний підхід також підкреслює необхідність у зо-
внішніх інтервенціях, він не визнає, що зростання 
соціального благополуччя відбувається автоматично 
як результат «природних» процесів. 

Та поряд з тим необхідно врахувати, що одним 
з найзначніших недоліків соціального розвитку дер-
жави є досить високі витрати на соціальні заходи, 
спрямовані на виконання притаманних їй завдань, 
що може стати для держави просто непосильним тя-
гарем, і не тільки для України, а й для досить пост-
соціальних країн.
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Як зазначав Р. Дарендорф, «соціальна держава в 

один і той же час нагромадила стільки питань, скіль-
ки вирішила... Соціальна держава коштує дорого. 
Ще важливіше те, що вона цілком зайнята перероз-
поділом, а всі заходи з перерозподілу за самою своєю 
природою стають все дорожчими» [1, с. 32].

Визначаючи конкретну модель для України, слід 
зазначити, що в перші роки своєї незалежності полі-
тичною елітою була обрана «залишкова» модель роз-
витку соціальної держави. На підтвердження цього в 
Концепції соціального забезпечення населення Укра-
їни, схваленої Постановою Верховної Ради України 
від 21 грудня 1993 року, зазначалось, що «держа-
ва має забезпечувати за рахунок бюджетних коштів 
лише мінімально гарантований рівень медичного, 
культурного, побутового і соціального обслуговуван-
ня населення і, насамперед, найменш соціально за-
хищених громадян» [2, с. 4].

Але, на нашу думку, обрана модель не була реа-
лізована на практиці, тому на сьогоднішній день на-
гальною проблемою стоїть питання розробки націо-
нальної моделі соціального розвитку. Приєднуючись 
до думки Н. Біггарта про недоцільність копіювання 
моделі соціального розвитку інших країн, а також 
вітчизняних науковців О.І. Амоші, М.Д. Прокопен-
ка та Є.Т. Іванова, вважаємо, що національна модель 
має бути не копією моделі якоїсь розвинутої країни 
чи механічним «змішуванням» елементів різних мо-
делей. Тому необхідно, спираючись на кращий світо-
вий досвід розробити та впровадити в життя особли-
ву, унікальну модель, враховуючи власні національні, 
історичні, політичні, ментально-психологічні особли-
вості. Така модель має виключити крайності патерна-
лізму, з одного боку, а з іншого,– сформованої тенден-
ції до надзвичайної диференціації доходів населення, 
що нівелює вплив доходів від кількості і якості праці 
та підприємницьких здібностей.

Донині не існує єдиної думки про ступінь втру-
чання держави в соціальну сферу за умови побудо-
ви соціально орієнтованої ринкової економіки. При-
хильники активного втручання в соціальну сферу 
доводять об’єктивну необхідність соціального рефор-
мування суспільства, що означає обов’язок держави 
проводити соціальну політику, а також вирівнювати 
«соціальні нерівності» [3, с. 700]. Противники ство-
рення соціально орієнтованої ринкової держави вва-
жають, навпаки, що згладжування «соціальної не-
рівності» призводить до порушення законів ринку, 
обмеження прав громадян і до створення окремого 
пасивного класу населення, які покладаються на до-
помогу держави і не бажають створювати вільну кон-
куренцію на ринку. 

Оскільки будь-яка держава, що прагне отрима-
ти статус з соціально орієнтованою ринковою еконо-
мікою, має вирішити три стратегічні питання: по-
перше, ліквідувати бідність і забезпечити стабільне 
зростання рівня і якості життя населення; по-друге, 
гарантувати економічну, правову, а також соціальну 
безпеку і стабільність; по-третє, спрямувати еконо-
мічну політику держави (бюджетно-податкову, гро-
шово-кредитну, інвестиційну) на реалізацію соціаль-
ної функції держави.

Відомий російський дослідник В. Торлопов ствер-
джував, що «перед соціально орієнтованою держа-
вою і соціальною політикою, в рамках якої здій-
снюються її принципи, не стоїть завдання створення 
абсолютної соціальної справедливості, вони поклика-
ні забезпечити соціальну компенсацію у такій мірі, 
аби внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів не 
виникали соціальні конфлікти, нестатки, аби не від-

бувалась правова, соціальна й культурна ізоляція 
певних соціальних груп» [4, с. 123].

З погляду Н. Біггарта, соціальна організація має 
глибокі корені і важко піддається змінам. Автор вва-
жає, що недоцільно копіювати моделі економічного 
розвитку країн, навіть якщо вони продемонструва-
ли виняткову ефективність. Будь-які зміни, на його 
думку, «повинні починатися з дослідження місце-
вої моделі соціальної організації, найбільш значу-
щих соціальних угрупувань і організацій логіки»  
[5, с. 261]. Аналогічної думки дотримуються і ві-
тчизняні економісти О.І. Амоша, М.Д. Прокопенко й  
Є.Т. Іванов, які відзначають, що «переймаючи за-
кордонний досвід і досягнення, економісти повинні 
діяти так, щоб не порушувався сформований баланс 
суспільних інтересів на школу соціальної складової 
економічного зростання» [6, с. 476].

Практичною спрямованістю щодо конкретизації 
проблем, пріоритетних напрямів, основних засад та 
шляхів забезпечення соціальної орієнтації економіки 
України характеризуються наукові публікації доне-
цької наукової школи О. Амоши, О. Новікової, І. Бу-
лаєєва та ін. [7]. Автори обґрунтовують, що для ство-
рення соціально орієнтованої економіки необхідно 
не тільки включення її до кола пріоритетних націо-
нальних інтересів, але й розробити механізм держав-
ного регулювання цими процесами. Забезпечення 
соціальної орієнтації економіки можливе лише при 
поєднанні стабільного економічного зростання і під-
вищення рівня життя населення, оскільки економіка 
на різних рівнях господарювання не може ефективно 
функціонувати, якщо вона не забезпечує соціальний 
розвиток і добробут населення [8].

Дніпропетровські вчені та фахівці, представника-
ми яких є Н.Д. Дієва, Л.М. Тимошенко, В.О. Гриш-
кін та інші створили наукову школу, що відрізня-
ється оригінальністю й новизною вирішення проблем 
соціальної орієнтації економіки, теоретичного та на-
уково-методичного її обґрунтування та розв’язання. 
Вони подають проблему соціальної орієнтації еконо-
міки в контексті практичної реалізації прагнень до 
певних дій щодо її досягнення, тобто розкриваються 
процеси її становлення та перспективи розвитку та 
наголошуються акценти на гарантуванні споживан-
ня благ у межах прожиткового мінімуму, що визна-
чається як найнижчий обов’язок держави, а створен-
ня умов для підвищення рівня життя та включення 
ринкових механізмів до цього визначається як по-
треба державного регулювання цих процесів [9].

Київські наукові школи, які представлені такими 
науковцями, як В. Геєць, М. Єременко, Ю. Зайцев, 
М. Зверяков, Б. Кваснюк, В. Лагутін, при розкритті 
сутності соціальної орієнтації економіки підкреслюють 
значущість та цінність людського капіталу. Це роз-
кривається у монографії «Трансформація моделі еко-
номіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи». 
Автори монографії визнають, що соціальна орієнтація 
економіки є «… достатньо високим рівнем економіки, 
коли людські якості, інтелект, здібності перетворю-
ються на визначальні фактори виробництва. Соціальна 
орієнтація економіки стає економічним імперативом. 
І лише на цій основі починають розвиватися соціаль-
ні програми, спрямовані на розширене відтворення 
не лише як фактор виробництва, а як самоцінності»  
[10, c. 449]. За думкою цих авторів, через систему дер-
жавного регулювання повинно прискорюватись насе-
лення, від діяльності якого залежать перспективи еко-
номічного розвитку в цілому» [10, c. 457].

Львівські науковці також мають особисті обґрун-
тування щодо сутності соціальної орієнтації економі-
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ки. Вони вважають [11, с. 340], що така економіка 
повинна бути спрямованою на розвиток людини, на 
задоволення її потреб, що ця економіка функціонує 
для людини, а не навпаки, що вдосконалення соці-
ального середовища є пріоритетом державної полі-
тики. На думку М.І. Долішнього, метою сучасного 
етапу формування соціальної орієнтації економіки 
є перетворення державного забезпечення в систе-
му «створення можливостей», тобто залучення рин-
кових механізмів суспільного перерозподілу через 
зміцнення позиції середнього класу як найбільш 
активного внутрішнього економічного інвестора со-
ціальної сфери [11]. У монографії «Регіональна по-
літика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети» 
зазначено, що формування середнього класу є важ-
ливою складовою при забезпеченні соціальної орієн-
тації економіки, що передбачає регулювання збалан-
сованості та створення сприятливих умов в цілому 
для якісної життєдіяльності населення. Стверджен-
ня щодо «створення можливостей» і сприятливих 
умов є недостатнім, воно може бути доповнено по-
требами щодо підвищення соціальної і економічної 
активності та здійснення процесів самореалізації і 
самоорганізації. Тобто всі вітчизняні наукові школи 
визнають необхідність соціальної орієнтації економі-
ки, а також єдині у тому, що соціальний розвиток 
можливий лише за умови стабільного економічного 
зростання та підвищення життєвого рівня для всього 
населення країни.

Отже, соціальна орієнтована ринкова економіка – 
це форма організації, що забезпечує становлення та 
функціонування економіки в умовах ринкового само-
регулювання за умов регулюючої ролі держави в соці-
альній сфері. В свою чергу, державне регулювання со-
ціальної орієнтації економіки – це взаємопов’язані та 
послідовні дії уряду, що визначають методи та інстру-
менти впливу органів державної влади на всіх рівнях 
управління на соціально-економічні процеси з метою 
забезпечення соціальної орієнтації економіки країни.

Розглядаючи сутність і зміст соціального розви-
тку держави, неможливо глибоко дослідити дане 
питання, не розглянувши соціальної політики. На 
сьогоднішній день і досі не має чіткого загально-
прийнятого визначення «соціальна політика». Різні 
дослідники включають в дане поняття різноманітний 
зміст та завдання. Таке різноманіття виходить з до-
триманням науковцями різних підходів до визначен-
ня соціальної політики.

Перший підхід полягає в ототожненні двох понять 
«соціального» та «суспільного», тому за цим підхо-
дом соціальна політика – це суспільні дії щодо ви-
рішення загальносуспільних проблем [15]. На нашу 
думку, даний підхід є утопічним і зовсім не розкри-
ває змісту соціальної політики, оскільки за даного 
підходу особисті проблеми особи відходять на другий 
план в порівнянні в потребами всього суспільства.

Другий підхід виходить з необхідності вирішення 
питань захисту соціально вразливих та потенційно 
малозабезпечених верств населення через систему дер-
жавних допомог та доброчинної діяльності. Але даний 
підхід обмежує можливості соціальної політики лише 
захистом найбільш незахищених, тоді як зовсім не 
враховує інтереси та потреби більшості суспільства.

В основу третього підходу покладено принцип со-
ціальної справедливості та соціального партнерства 
як головна цінність сучасного громадянського сус-
пільства.

Четвертий підхід має на меті пом’якшення нега-
тивних наслідків індивідуальної та соціальної нерів-
ності через систему перерозподільних заходів. Його 

застосування можливе лише за умови ефективної 
бюджетної політики, а також визначення чітких ін-
струментів розподілу та перерозподілу доходів дер-
жави, підприємств та громадян.

Отже, всі вище зазначені підходи мають раціо-
нальне підгрунття, але, на нашу думку, жоден з них 
не може функціонувати як самостійний та самодос-
татній. Тому ми вважаємо, що лише раціональне по-
єднання даних підходів дасть можливість визначити 
суть та цілі соціальної політики. 

Усі без винятку країни світу досліджують питання 
соціальної політики, існує величезна кількість науко-
вих досліджень та державних документів, та на сьо-
годнішній день досягнуто згоди лише в тому, що со-
ціальна політика – це сукупність державних заходів, 
спрямованих на підвищення суспільного та індивіду-
ального добробуту населення країни, шляхом підви-
щення якості та рівня їх життя в умовах соціальної, 
економічної та політичної безпеки і стабільності. При 
цьому найбільш дискусійним залишається питання 
інструментів реалізації соціальної політики. 

Оскільки ринкова економіка передбачає врегулю-
вання відносин за допомогою лише попиту та пропо-
зиції, тому, на нашу думку, надмірне і непродумане 
втручання держави в життя суспільства та окремих 
громадян може призвести до дисбалансу між ринко-
вим попитом та пропозицією. Але й повна відмова 
держави від підтримки громадян може призвести до 
дикунського суспільства, де панують лише індивіду-
альні потреби та виживає сильніший.

Таким чином, в різних державах сформувалися 
власні підходи до змісту та ролі соціальної політики. 
Суттєва відмінність між ними – це різний ступінь 
розподілу відповідальності за життя людини між са-
мою нею та державою. Так, в одному випадку дер-
жава максимально бере на себе відповідальність за 
долю своїх громадян (патерналістська держава), а в 
іншому цю відповідальність майже повністю покла-
дено на людину (ліберальна держава). 

На нашу думку, питання найкращої моделі со-
ціальної політики є досить суперечливим, оскільки 
кожна держава формує свою соціальну політику, ви-
ходячи зі своїх особливостей: історичних, національ-
них, економічних, політичних та ментальних. Але 
розвиток економіки України в умовах перехідного 
періоду пов’язаний з падінням обсягів виробництва 
в усіх галузях господарювання, що спричинило ви-
сокий рівень інфляції та безробіття. І, як наслідок, 
суттєве зниження рівня життя переважної більшос-
ті населення. Непослідовна бюджетно-податкова по-
літика уряду призвела до скорочення можливостей 
держави в реалізації її соціальної функції. Досвід 
провідних країн світу свідчить про те, що основним 
джерелом виконання соціальних зобов’язань держа-
ви є бюджетно-податкова політика даної країни. 

На сьогоднішній день в Україні, за словами А. 
Русначенка, склалася ситуація, коли ідея абсолют-
ного колективізму поступилась ідеї абсолютного ін-
дивідуалізму, що є однією з головних причин небла-
гополуччя в країні. Вітчизняна система соціального 
захисту перебуває на стадії поетапного становлення 
та розвитку. Перехід України до ринкових умов при-
звів до серйозних соціальних загострень, оскільки 
в суспільстві постійно зростає кількість населення, 
яке має потребу в соціальному захисті. Система то-
тального захисту всього населення вже не може ви-
правдати себе. Тому постала нагальна потреба пере-
творень у соціальній сфері країни.

Основною характеристикою ринкової економіки 
є конкуренція. Та не все населення може витрима-



245ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ти боротьбу за гідне існування та самостійно забез-
печити себе необхідними засобами. Тому завданням 
соціальної держави в ринкових умовах є захист цих 
громадян. На сьогоднішній день існує велика кіль-
кість теорій та підходів до реалізації соціальної по-
літики. Але, на наш погляд, держава може прово-
дити ефективну соціальну політику лише за умови 
стабільності в економіці країни. Соціальна та еко-
номічна функції держави мають бути невід’ємними 
одна від одної, і лише за системного підходу є мож-
ливість забезпечити ефективне виконання соціальної 
функції. Так, В.О. Торлопов підкреслює: «Перед со-
ціальною державою і соціальною політикою, в рам-
ках якої здійснюється її принципи, не стоїть завдан-
ня створення абсолютної соціальної справедливості, 
вони покликані забезпечити соціальну компенсацію 
у такій мірі, аби внаслідок нерівномірного розподілу 
ресурсів не виникали соціальні конфлікти, нестатки, 
аби не відбувалась правова, соціальна й культурна 
ізоляція певних соціальних груп». А А.О. Сіленко, в 
свою чергу, визначає, що «сучасну концепцію соці-
альної держави можна сформулювати таким чином: 
відкритість, демократизм і лібералізм влади; громад-
ський мир і соціальна злагода; адресний соціальний 
захист населення».

На нашу думку, одним з головних питань в про-
цесі дослідження сутності та призначення соціальної 
держави має бути питання про те, чиї потреби має 
задовольняти держава, а найголовніше, які інстру-
менти використати задля задоволення цих потреб. 
Соціальна держава повинна створити всі необхідні 
умови для громадян, щоб вони мали змогу забезпе-
чити себе та свою сім’ю гідним існуванням, не вда-
ючись до державної допомоги, і лише ті особи, що 
з тих чи інших причин не можуть утримувати себе, 
повинні отримувати від держави допомогу. Для ви-
конання поставленого завдання держава має прово-
дити активну і ефективну соціальну політику, але 
не допускати перетворення суспільства в постійних 
отримувачів допомоги, оскільки отримувати допомо-
гу вигідніше, ніж працювати. 

Як підтвердження цієї думки вітчизняний науко-
вець В.М. Селіванов зазначав: «Держава не повинна 
виконувати так називані патерналістські функції, як 
це, наприклад, було за часи радянської організації 
державної влади, жорстко детермінувати поведінку 
людини у соціальній сфері, набір послуг у соціаль-
ній сфері, який може або навіть повинен отримати 
громадянин».

Висновки з проведеного дослідження. Отже, як 
показало дослідження концептуальних засад соці-
ального розвитку, в умовах соціально орієнтованої 
ринкової економіки державне втручання необхідне 

лише там, де ринковий механізм не спрацьовує, по-
стійно згладжуючи соціальні нерівності та конфлік-
ти. І хоча за своєю суттю будь-яка держава вже є 
соціальною, оскільки діє в інтересах свого соціуму 
(населення), та в реальності цей статус має підкрі-
плюватися ефективною соціальною політикою, яка 
має ліквідувати бідність, забезпечити стабільне зрос-
тання рівня та якості життя населення, гарантувати 
національну, економічну, правову, соціальну безпе-
ку та стабільність.
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СИСТЕМНЕ РОЗУМІННЯ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ 

Стаття присвячена з’ясуванню питань, пов’язаних з методологією дослідження власності, виробленню теоретико-методоло-
гічного базису здійснення практичної діяльності з перетворення системи власності у сучасній перехідній українській економіці. 
Викладені результати авторського дослідження інституту власності як системи, підходів до дослідження інституту власності як 
самостійної одиниці аналізу і основної складової інституціональної системи суспільства. 
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Миночкина О.Н. СИСТЕМНОЕ ПОНИМАНИЕ ИНСТИТУТА СОБСТВЕННОСТИ
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с методологией исследования собственности, разработке теоретико-ме-

тодологического базиса для практической деятельности по преобразованию собственности в современной переходной украинской 
экономике. Изложены результаты авторского исследования института собственности как системы, подходов к исследованию институ-
та собственности как самостоятельной единицы анализа и основной составляющей институциональной системы общества.
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Minochkina O.M. SYSTEMIC UNDERSTANDING OF THE INSTITUTION OF PROPERTY
The article discusses issues related to the methodology of the study of property, development of theoretical and methodological basis 

for the practical activity to transform the property in modern Ukrainian transitional economy. Presents the results of the author’s research 
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Постановка проблеми. Нинішній кризовий стан 
економіки України є наслідком дуже важкої «кризи 
народження» самостійної демократичної держави з 
соціально орієнтованою ринковою економікою. До-
нині в країні здійснювалися проби проведення еко-
номічних реформ, які у своїй основі не мали науко-
во обґрунтованої імперативної соціально-економічної 
концепції та були підпорядковані політико-ідеоло-
гічним цілям і особистим інтересам можновладців. 
Такий підхід до реформування об’єктивно не дозво-
ляє розробити стратегію економічного зростання і в 
цілому розширеного відтворення економіки на ін-
вестиційній основі. Оскільки відносинам власності 
відводиться ключова роль у системі соціально-еко-
номічних відносин, то саме процеси перетворення 
власності спричинили загострення існуючих проблем 
і виникнення нових протиріч у всіх сферах суспіль-
ного життя новоствореної країни. Система власності, 
як ядро соціально-економічної системи, безпосеред-
ньо впливає на процеси формування в Україні основ 
індустріального і постіндустріального суспільства, 
тому потребує глибокого дослідження внутрішньої 
логіки її трансформації та відповідних методів ре-
формування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
тягом усіх часів філософи і науковці створювали і 
розвивали теорію власності. Теоретичні погляди на 
природу, виникнення та еволюцію власності, проце-
сів її реалізації, форм функціонування, методології 
досліджень та інші питання, пов’язані з відносинами 
власності, висвітлені у творах класиків Ф. Гегеля, 
Ф. Енгельса, І. Канта, Ф. Кене, Дж. Кейнса, П. Ла-
фарга, Дж. Локка, К. Маркса, Дж. Мілля, Р. Оуена, 
П. Прудона, Д. Рікардо, К. Сен-Симона, А. Сміта, 
І. Шумпетера та ін. Теоретичні концепції і практичні 
аспекти вирішення досліджуваної проблеми наведені 
у фундаментальних працях зарубіжних вчених пред-
ставників різних теоретичних шкіл і напрямів, серед 
них А. Алчіан, Дж. Гелбрейт, Г. Демсець, Д. Ком-

монс, Р. Коуз, В. Леонтьєв, Г. Маркович, А. Мар-
шалл, Л. Мізес, Д. Норт, Дж. Робінсон, В. Ростоу, 
П. Самуельсон, Е. Фуруботн, О. Уільямсон та ін. Су-
часні тенденції розвитку власності як наукової осно-
ви практичних дій суспільства на шляху його роз-
витку розглянуті в працях українських і російських 
учених: Л. Абалкіна, Ю. Архангельського, В. Ба-
зилевича, А. Бойка, В. Ворони, А. Гальчинського, 
В. Жукова, Іноземцева, Р. Капелюшнікова, Г. Клим-
ка, Ю. Киндзерського, М. Колєсова, Р.Левіти, І. Лу-
кінова, А. Мамалуя, С. Мочерного, В. Нестеренка, 
О. Ожерельєва, Я. Паппе, О. Пасхавера, М. Петрако-
ва, О. Радигіна, О. Радзієвського, Г. Родіної, С. Сте-
паненко, В.Тікіна, М. Файнгольда, М. Федоренка, 
Г. Черкасова, А. Чухна та ін. 

Таким чином, світова економічна наука накопи-
чила багато розробок і значні ідеї, які сформували 
сучасну теорію власності. Проте, гідно оцінюючи до-
сягнення науковців з досліджуваної проблематики, 
можна зазначити, що залишається багато недостатньо 
вивчених аспектів і дискусійних питань. У сучасній 
економічній літературі вважається, що методологія 
дослідження власності є вже достатньо розробленою, 
проте дотепер «... спірними залишаються питання, 
пов’язані з визначенням сутності і характеристикою 
системи власності ...» [1, с. 13], практично неви-
вченою є діалектика філософсько-етичних, соціаль-
но-економічних та інституційних основ і чинників 
формування, розширеного відтворення різних форм, 
способів привласнення та ін. Перед вченими постав-
лені завдання комплексного теоретичного осмислен-
ня тих інституціональних процесів, які відбуваються 
у трансформаційних постсоціалістичних економіках 
та повинні включати формування одночасно сучасної 
конкурентно-ринкової економіки і основ постінду-
стріального суспільства. В. Полтерович, розміркову-
ючи стосовно проблем інституційного конструювання 
у країні, привертає увагу науковців до них та кон-
статує: «Ми не володіємо повним описом більшості 
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реальних інститутів» [2, с. 139], що безпосередньо 
стосується і інституту власності. 

Постановка завдання. Метою статті є викладення 
результатів авторського дослідження інституту влас-
ності як системи. Теоретико-методологічну основу 
запропонованого дослідження становлять як загаль-
новизнані досягнення вітчизняної і світової еконо-
мічної науки, так і останні дослідження і розробки, 
спрямовані на вивчення окремих проблемних питань 
в галузі соціально-економічної і інституціональної 
теорії власності. Необхідною умовою розробки нових 
підходів щодо дослідження власності автор визна-
чила поєднання (синтез) методології загальної теорії 
власності, нової інституціональної економічної тео-
рії, теорії економічних систем на основі системного 
та еволюційних підходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поді-
ляючи точку зору російських дослідників на те, що 
системний підхід поєднує у собі всі відомі засоби, 
прийоми і методи пізнання та відповідно до нада-
ної вченими сучасної характеристики системному 
методу дослідження власності [1, с. 40-41], ми та-
кож доходимо висновку стосовно недостатності ви-
користання потенціалу цього методу в дослідженнях 
проблеми власності. Тобто у існуючих точках зору 
стосовно сутності власності виокремлюються певні 
аспекти її багатого змісту, що мають прояв у «комп-
лексі» або «спектрі» соціальних і соціально-еконо-
мічних відносин, що виникають у зв’язку і з приводу 
привласнення та наступного забезпечення належнос-
ті благ, і це розуміння є безперечним, але при цьому 
ці відносини не розглядаються як «система» та не 
виявляються внутрішні джерела розвитку тих про-
цесів, які саме й відображає категорія «власність». 

Одним з найбільш ґрунтовних і цільних дослі-
джень власності можна вважати колективну моно-
графію російських учених під редакцією В. Жуко-
ва, у якій розглядаються теоретико-методологічні 
аспекти власності з позиції класичного («традицій-
ного»), інституціонального і відтворювального під-
ходів. Дослідження авторів цієї праці базується на 
найбільш повному застосуванні системного методу, 
принципів, законів і парних категорій діалектики, 
методу наукової абстракції, взаємозв’язку онтоло-
гії, логіки і гносеології. Вчені проводять деталь-
ний аналіз існуючих теоретичних підходів до до-
слідження сутності власності та роблять наголос на 
об’єктивній необхідності якісного оновлення мето-
дології і логіки вивчення глибинних основ цієї про-
блеми. Специфіка методології дослідження власності 
пов’язується з її онтологією, тобто з трудовим спо-
собом привласнення благ. Дослідники розглядають 
внутрішнє протиріччя власності як взаємодію двох 
протилежностей у її сутності: «економічної форми 
привласнення, обумовленої «способом роботи над 
продуктом», що фіксує конкретний рівень реально-
го усуспільнення виробництва, і суспільної форми 
привласнення, що складається з взаємопов’язаної 
єдності безпосередньо суспільних та офіційних норм 
і правил, що регулюють відносини у процесі при-
власнюючої діяльності» [1, с. 371-372]. Відповідно 
до вимог принципів системного підходу та творення 
російські вчені визначають: «Сутність власності по-
лягає у діалектичній єдності її природної субстан-
ції (трудового та іншого способу присвоєння блага) 
та суспільної субстанції (створених, апробованих і 
відтворювальних інститутів присвоєння та прина-
лежності блага) або суспільній формі відносин, що 
виникають у процесі присвоєння і забезпечення 
приналежності блага» [1, с. 46-47]. 

Слід зазначити, що в сучасних економічних до-
слідженнях точка зору стосовно того, що власність 
є досить складною системою, у якій фокусуються не 
тільки економічні, але і в цілому суспільні відноси-
ни, є відомою [1, с. 41]. Проте вимогам системно-
го підходу стосовно визначення змістовної сутності 
системи власності, її структури та взаємозв’язків 
складових, цілеспрямування, визначення принципів 
функціонування та ін., що стосується опису систе-
ми власності, не відповідає жодна з діючих сьогод-
ні теоретико-методологічних парадигм. Найчасті-
ше вчені вивчають впливи власності як «ядра» та 
«основи» сучасної соціально-економічної системи на 
економічні процеси, що в ній здійснюються. Росій-
ські дослідники вказують на «багатоплановий вплив 
конкретної системи власності на певну господарську 
систему, причому під системою власності розумієть-
ся взаємопов’язана єдність усіх її елементів і ланок, 
яка постійно розвивається» [1, с. 371]. Наводяться 
основні вимоги системного методу до дослідження 
власності, насамперед «історизм і цілісність, тобто 
єдність політико-економічного, інституціонального 
і техніко-економічного підходу». Вчені акцентують 
увагу на важливості «компонентної повноти як єд-
ності усіх ланок системи власності», водночас ви-
словлюються, що «очевидно, що ця система включає 
якесь «ядро» – традиційні об’єкт і суб’єкт власності, 
інституційних підприємців на всіх рівнях формуван-
ня норм і правил присвоєння цінностей, спектр со-
ціально-економічних та інших відносин, що виника-
ють у процесі оволодіння благом» [1, с. 41-42]. Тобто 
система власності вивчається, проте немає чіткої 
уяви щодо складу її елементів. 

Здійснюючи власні дослідження ми дійшли ви-
сновку, що аналітична і логіко-гносеологічна програ-
ма вивчення сутності власності і будь-яких проблем, 
пов’язаних із власністю, закладається саме системою 
власності і тільки за умови визначення її підсистем 
або елементів та розгляду їх взаємозв’язків «явище 
виступає природною «функцією» сутності, форма 
стає видимою характеристикою змісту, тобто «ле-
жить на поверхні» практичної соціально-економічної 
та суспільних взаємодій» [1, с. 43]. 

Автор дослідив методологічне підґрунтя сучасних 
підходів до інтерпретації власності на основі науко-
вого аналізу поглядів представників різноманітних 
економічних шкіл та філософських течій. Викорис-
тання загальної теорії систем і системного підходу у 
дослідженні еволюції наукових підходів до аналізу 
сутності і структури економічної системи, до феноме-
ну власності, як фундаментальної категорії господа-
рювання, зумовило побудову структури економічної 
системи суспільства з виокремленням системи влас-
ності у взаємодії і взаємозв’язках з іншими підсис-
темами [3, с. 255-278]. Слід зазначити, що провід-
на роль у дослідженнях власності майже одностайно 
відводиться політико-економічному підходу в розу-
мінні «ключової ролі власності в історико-економіч-
ному процесі» і того, що «у будь-яку епоху власність 
виступає як сутнісний елемент економічної системи. 
Тому трансформація форм власності… зумовлює і со-
ціальну специфіку, і динаміку розвитку останньої» 
[4]. Проте традиційна методологія економічної на-
уки (економічний мейнстрим) не задовольняє вимо-
гам вирішення проблем трансформаційних перетво-
рень у постсоціалістичних країнах, що пов’язане з 
інноваційною перебудовою структури їх економік на 
основі налагодження ефективних механізмів функ-
ціонування та інвестування. Новаторські результати 
практичного застосування можна отримати від роз-
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витку методологічних підходів і теоретичних кон-
цепцій інституціоналізму і еволюціонізму на основі 
системного підходу та єднанні структурного, функ-
ціонального і генетичного аспектів у дослідженні су-
часних соціально-економічних систем. 

Базуючись на застосуванні еволюційного підходу 
до розвитку господарських систем з позиції вияв-
лення їх генетичної суті і специфіки, що є об’єктом 
дослідження нового аспекту еволюційної економіки 
еволюційної генетики, систему власності можна вва-
жати живим організмом господарства та елементар-
ною основою господарської діяльності. Таким чином, 
стає можливим відповісти на одне з основних пи-
тань цього нового наукового напряму, що стосуєть-
ся місцезнаходження в економіці її генетичного рів-
ня, тобто розуміння того, «де слід почати вивчення 
властивостей спадковості і мінливості господарських 
організмів, визначити той вихідний рівень, де почи-
нає з’єднуватися природне і суспільне, польове і ре-
човинне, де зароджується саморозвиток, формують-
ся і успадковуються генетичні ознаки господарства»  
[5, с. 12]. Прихильники сучасної еволюційної еко-
номіки розглядають економічні процеси в господар-
ській системі як відкриті і незворотні, що зазнають 
постійні впливи зовнішнього середовища та необхід-
ність реагувати на них, тобто економіка змінюєть-
ся і сам процес змін та його закони повинні бути 
об’єктом дослідження [6, с. 19], що стосується і сис-
теми власності. Можна вважати, що саме у системі 
власності закладені механізми спадковості і мінли-
вості, які і складають генетичний рівень еволюції. 

Власність як феноменальна сутність, що має 
прояв у системі соціально-економічних відносин, 
пов’язаних із привласненням, органічно вміщує в 
собі зміст системоутворюючої соціально-економічної 
категорії і базового інституту суспільства. Звідси ви-
пливає розуміння сутності власності одночасно як 
ендогенного та екзогенного фактору економічної сис-
теми [7, с. 115] та доцільність включення відносин 
власності в розроблену О. Іншаковим модель «ядра» 
розвитку економічної системи [8]. Тоді, відповідно 
до запропонованого вченим підходу, продукт Q вза-
ємодії ендогенних факторів може бути виражений як 
виробнича функція:

Q = F(A, T, M, V, Ins, O, Inf),

де А – людський фактор,
Т – технічний,
М – природній, матеріальний,
V – відносини власності,
Ins – інституціональний,
О – організаційний, 
Inf – інформаційний фактори його створення.
«Група перших трьох факторів (A, T, M), «транс-

формує предмети природи та включає людину, тех-
ніку, природні ресурси, залучені до виробничих про-
цесів з метою задоволення потреби людини в товарах 
і послугах»; група факторів (Ins, O, Inf) «забезпе-
чує трансакції створених продуктів, пов’язуючи їх 
виробників і споживачів загальними відносинами 
в процесі розподілу і обміну та соціально інтегру-
ючи їх через інституції, організації, інформацію»  
[8, с. 17] та саме система власності, виступаючи у 
ролі і трансформаційного, і трансакційного факто-
рів, займає своє ключове місце як «вихідний рівень, 
де починає з’єднуватися природне і суспільне, польо-
ве і речовинне» [5, с. 12], тим самим і виявляє свою 
феноменальну сутність. Більш того, зважаючи на ви-
знану всіма економічними школами і течіями фун-
даментальність відносин власності, які пронизують 

усі сфери соціально-економічного життя суспільства 
і є всеохоплюючими, можливо навіть визначитись 
і з тим, що систему власності у повному складі її 
структурних елементів (власність як сутність відно-
син привласнення через відносини приналежності, 
володіння, розпорядження, використання; об’єкти 
та суб’єкти власності; сукупність функціональних 
форм, типів, видів власності; механізм функціону-
вання відносин власності) [3] можна ототожнювати з 
економічною системою. Тобто економічна система і є 
системою власності (та навпаки), звідси 

Q = F(SV),

де SV – система власності відповідно до природної 
субстанції власності (економічні відносини).

Слід зазначити, що на проблему привласнення іс-
нують різні погляди, що дозволяє констатувати відсут-
ність цільної теорії привласнення. В багатьох моногра-
фічних виданнях привласнення як ключове поняття 
соціально-економічної теорії власності практично не 
розкривається, власність в одних положеннях розгля-
дається як привласнення, а в інших з ним не ототож-
нюється. На думку українських вчених, авторів відо-
мої праці з теорії власності В. Рибалкіна і І. Лазні, 
суперечності різних позицій виключаються, «якщо 
підходити до розмежування власності і процесу її ре-
алізації…. фактичне (те, що відбулося) привласнення 
виступає як власність, а привласнення є процесом ре-
алізації власності… процесом утворення власності»  
[9, с. 57]. Грунтуючись на методологічних положен-
нях класиків (Маркс К., Локк Дж.) вчені зазначають, 
що «… привласнення обумовлює і тому виступає як 
відчуження, а відчуження – як привласнення. Тобто 
привласнення і відчуження є двома сторонами одного 
й того ж відношення, а тому парними категоріями»  
[9, с. 58] та «…процес праці є первинним привласнен-
ням… Привласнення за допомогою соціально-економіч-
них відносин є вторинним привласненням» [1, с. 75-76]. 
Ототожнюючи за змістом обидва види привласнення із 
змістом поняття «реалізація власності», В. Рибалкін 
і І. Лазня пропонують структуру та механізм реаліза-
ції власності, завершальним ступенем якого «є перехід 
конкретних економічних форм виробничих відносин 
в систему останніх – господарський механізм, який 
є виразом різноманітності видів та форм власності»  
[9, с. 72-96]. 

Автори монографічного видання під редакцією  
В. Жукова, визнаючи важливість розуміння суті 
привласнення та його значення у відтворенні влас-
ності і кінцевого продукту, як у індустріальній 
системі соціально-економічних відносин, так і для 
інформаційного суспільства, що набирає оберти, сис-
тематизують існуючі положення в галузі теоретич-
них основ концепції привласнення. Вчені характе-
ризують привласнення як соціально-економічний 
феномен та «субстанціональний атрибут» власності, 
який виявляється виключно в рамках певної істо-
ричної суспільної форми» і відмічають, що «сучасна 
економічна цивілізація характеризується не окре-
мими способами привласнення, а саме системою 
привласнення, в якій труд об’єктивно виступає як 
основа усієї діяльності з привласнення» [1, с. 64]. 
Важливим висновком, який витікає з розуміння діа-
лектичної єдності інтересів людини одночасно як 
особистості та члена суспільства, є те, що «ключовою 
соціально-економічною основою системи привласнен-
ня вбачається процес привласнення особистістю своєї 
здатності до праці» [1, с. 67]. 

Означена група російських дослідників підкрес-
лює методологічне значення запропонованого ними 
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підходу до визначення сутності власності. Розгля-
даючи діалектичий аспект сутності власності, вчені 
акцентують увагу на її рухливості та здатності до са-
морозвитку. «При цьому природна субстанція влас-
ності виступає як матеріальний базис цього самороз-
витку та основа об’єктивної трансформації власності. 
Суспільна субстанція власності володіє більшою мі-
рою «надбудовними» ознаками і рисами, виступа-
ючи при цьому як «ділянка» суб’єктивного рефор-
мування власності. ... Розвиток власності є процес 
взаємодії природної і суспільної субстанції, є єдність 
об’єктивної її трансформації і суб’єктивного рефор-
мування» [1, с. 48]. Вчені вводять в дослідницьку 
програму «чотирьохланкову генетичну структуру 
власності» [1, с. 94]. Із запропонованої російськими 
дослідниками логіки розуміння сутності власності 
витікає, що «… власність є певна форма (інститу-
ти) відносин з приводу привласнення цінностей…» 
[1, с. 322], а саме «внутрішніх, іманентних інсти-
тутів привласнення» і «інститутів суспільної форми 
привласнення», «…норми і правила, що виникають 
в рамках природної субстанції власності, можуть 
розглядатися як природний базис суспільної форми 
привласнення, тобто кінцевих інститутів, прийнятих 
на суспільному рівні впроваджуваних в практику 
соціально-економічних взаємодій» [1, с. 50-51]. Ви-
ходячи з того, що «…розвиток сутності виступає не 
просто як взаємодія природною і суспільної субстан-
цій власності, а як взаємодія існуючих в них сис-
тем протиріч» [1, с. 49], визнається і об’єктивний 
характер протиріччя між економічним і інституціо-
нальним власником, інструментом вирішення якого 
може бути інноваційна діяльність, пов’язана із ви-
робництвом інститутів, які визначають зміст і логі-
ку процесу привласнення благ та регулюють відноси-
ни між господарюючими агентами з приводу такого 
привласнення» [1, с. 50]. Таким чином, як справед-
ливо підкреслюють автори монографічного видання, 
дослідивши методологічні підходи до дослідження 
проблеми власності, «…інституційну теорію власнос-
ті логічно і доцільно розглядати не як самостійну до-
слідницьку програму, а лише як частину або аспект 
її загальної теорії, частину єдиного відтворення влас-
ності, присвоєння і кінцевого продукту». У якості 
висновку далі вчені визначають: «У цьому випадку 
мова повинна швидше йти про структурні рівні влас-
ності, насамперед соціально-економічний та інститу-
ціональний, і їх теоретичний аналіз, ніж про різні 
теорії власності як такі». Тоді, на нашу думку, ви-
никає протиріччя у поєднанні розуміння визначених 
структурних рівнів власності з виокремленням «вну-
трішніх, іманентних інститутів привласнення» і «ін-
ститутів суспільної форми привласнення» [1, с. 51], 
які вочевидь і формують інститут власності. 

І тут знову мають прояв проблеми, пов’язані з 
неоднорідністю підходів основних течій інституціо-
нальної теорії до аналізу економічних систем і еконо-
мічної діяльності, які характеризуються істотними 
методологічними відмінностями, у тому числі щодо 
визначення базових категорій інституціоналізму [7]. 

Як зазначає Дж. Серл, один з найбільш автори-
тетних представників сучасної аналітичної філосо-
фії, «в літературі з інституціоналізму як і раніше 
присутня неясність щодо того, що ж в точності пред-
ставляє собою інститут. Яка онтологія, який спосіб 
існування інституційної реальності?» [10, с. 6].

Сам термін «інституціоналізм», по словам  
Е. Майбурда, «заснований на поняттях «інституція» 
(звичай, заведений порядок) і «інститут» (порядок, 
закріплений у формі закону чи установи). Втім час-

то «інститутами» називають і те, і інше» [11]. На 
думку Дж. Ходжсона, учасника постійних методоло-
гічних дискусій і дебатів стосовно природи інститу-
тів, з якою не можна не погодитись, «…проводити 
будь-який аналіз функціонування інститутів (органі-
зацій), не маючи адекватного уявлення про те, що 
це таке, неможливо… У нас є можливість усунувши 
деякі перешкоди, знайти такі дефініції, які могли 
б задовольнити всіх вчених». Дж. Ходжсон прово-
дить детальний огляд західної літератури на цю тему 
та в своїх дослідженнях, «не порушуючи загально-
прийняті у науковій літературі традиції», базуєть-
ся на визначенні інститутів «як системи усталених 
і загальноприйнятих соціальних правил, які струк-
турують соціальні взаємодії» [12, с. 28]. У роботах 
лідерів інституціонального напрямку соціально-еко-
номічної теорії визначення інституту базується за-
звичай на понятті норми або правила, які визначають 
ті чи інші аспекти соціально-економічної діяльності 
суб’єктів або їх груп [13]. 

Доцільно зупинитися на критичній оцінці вітчиз-
няного економічного інституціоналізму російських 
вчених. Відповідно до думки Д. Фролова «формуван-
ня системи категорій інституціональної економічної 
теорії не завершено, а розробку законів навіть і не 
розпочато, ніби їх взагалі не існує. ... відсутня на-
укова основа системного підходу до проектування 
«вирощування» і «трансплантації» економічних ін-
ститутів» [2, с. 138], – що також можна віднести і до 
недоліків інституціоналізму в Україні. Об’єктивну 
необхідність посилення системності інституціональ-
ного аналізу обґрунтовують в своїх роботах, присвя-
чених розкриттю найбільших невизначеностей інсти-
туціоналізму та шляхів їх вирішення, О. Іншаков і 
Д. Фролов [14, c. 41]. Критично оцінюючи межі ін-
ституціоналізму А. Московський також підкреслює 
надзвичайну актуальність системного аналізу інсти-
туціональних відносин і процесів «оскільки… воче-
видь існує тенденція дроблення, фрагментування 
уяви про інститути, яке супроводжується втратою ці-
лісної картини суспільства і зниженням визначенос-
ті самого поняття інституту» [15, с. 77]. Російськими 
вченими справедливо визнається, що у системному 
аналізі конкретних економічних інститутів зроблено 
тільки перші кроки, і «цей напрямок досліджень за-
лишається «слабкою ланкою» вітчизняної інституці-
ональної теорії» [2, с. 139]. 

Ми вважаємо більш аргументованим і логічним 
запропонований О. Іншаковим і Д. Фроловим варі-
ант визначення та виявлення взаємозв’язку базових 
категорій інституціоналізму, що дає можливість ней-
тралізувати полісемантичність поняття «інститут» і 
нечіткість категоріального відображення інституціо-
нальної реальності, та сприймаємо за основу у влас-
ному дослідженні інституту власності. 

Ретельно досліджуючи спроби категоріальної спе-
цифікації інституцій і інститутів з багатьох науко-
вих публікацій О. Іншаков наводить багато доводів 
на користь ототожнення цих понять та, аналізуючи 
різні позиції, робить висновок: «…ми наполягаємо 
на необхідності розмежування інституцій та інсти-
тутів» [16, с. 65]. Доводячи різницю у розумінні ін-
ститутів і інституцій вчені конкретизують розуміння 
еволюційної ролі інститутів як «твердих структур» 
в господарських системах на відміну від «м’яких» 
інституцій, які, тільки «затвердівши», передаються 
і зберігаються» та визначають інститути «як складні 
чинники виробництва, що є видовими комплексами 
взаємодії інституцій і організацій, які закріплюють 
ефективні інституції у рамках суспільної системи. 
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Інститути – це типові комплекси інституцій, що ви-
ступають функціональними генотипами організацій, 
моделями їх функціональної структури, що еволю-
ційно склалися. Кожен інститут має в розпоряджен-
ні унікальний склад формування і функціонування 
інституцій, що забезпечує можливість різноманітних 
форм організації людської діяльності» [16, с. 72]. 

Ми вважаємо наведене положення ключовим як з 
точки зору обґрунтованості висновків, що містяться 
в ньому, так і в плані наявності тут методологічно-
го потенціалу для подальшого дослідження інституту 
власності. Шляхом розуміння економічної еволюції 
як процесу системного характеру та дослідження від-
носин власності у системі зводяться відповідні до кла-
сичного та інституційного підходів точки зору в єдину 

ІНСТИТУТ    ВЛАСНОСТІ

І           н          с         т         и         т         у         ц         і           ї

Е    К    О    Н    О   М    І    Ч    Н    А                          С    И    С    Т     Е    М     А
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концепцію формування і функціонування форм і спо-
собів привласнення. Відомо, що у результаті еволю-
ційної диференціації економічного інституціоналізму 
на сьогодні сформувалися три його основні течії: лібе-
ральний (неоінституціоналізм), радикальний (тради-
ційний інституціоналізм), помірний («новий» інсти-
туціоналізм) [16, с. 76], які досить суттєво різняться в 
підходах до дослідження власності. На наш погляд, в 
інституціональній теорії можна дійти «порозуміння» 
шляхом формування єдиного методологічного підходу 
на основі системного підходу і, відповідно, розглядати 
інститут власності як систему та досліджувати його в 
рамах системної парадигми аналізу взаємопов’язаної 
єдності підсистем або елементів, що невпинно розви-
вається, тобто інституцій, які і формують цей інсти-

тут. Авторська розробка 
«анатомічної» структу-
ри інституту власності як 
фундаментального інсти-
туту соціально-економіч-
ної системи схематично 
наведена на рис. 1. 

В запропонованому ва-
ріанті інституціонального 
розуміння системи влас-
ності стає очевидним те, 
що саме система власності 
формує інституціональну 
реальність соціально-еко-
номічної системи. Необ-
хідно звернутись до мір-
кувань Дж. Серла щодо 
суті поняття «інститут», 
підходів до осмислення 
інституційної реальнос-
ті і наданих ним реко-
мендацій, та визнати, що  
«…інституціональна онто-
логія суб’єктивна» і «слід 
самому подумки вжитися 
в інститут, щоб зрозумі-
ти його», а також врахо-
вувати в дослідженнях, 
що «суспільство володіє 
логічною структурою… 
Однак суспільство по-
части складається з уяв-
лень, репрезентацій, а ці 
репрезентації володіють 
логічними структурами, 
і будь-яка теорія, в якій 
розглядаються такі фе-
номени, повинна містити 
логічний аналіз їх струк-
тур» [10, с. 27]. Звідси ви-
тікають логічні питання 
бачення інституціональ-
ної структури суспіль-
ства у цілому як живого 
організму з уявленням 
інституту власності як 
його хребта, тобто осно-
ви, та необхідності ви-
вчення взаємозалежності 
і комплементарності різ-
них інститутів, що скла-
дають інституціональну 
систему суспільства, яка 
перебуває у постійному 
русі і розвитку. 

Рис. 1. Інститут власності як система
Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень
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Рис. 2 Інституційна структура суспільства 
Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень
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Запропоноване системне розуміння інституту влас-

ності за сформованим підходом використаємо в де-
фініційній частині аналізу інститутів. Визначене за 
наведеною логікою поняття інституту як системи та 
дослідження його в рамах системної парадигми ана-
лізу взаємопов’язаної єдності підсистем або елемен-
тів, тобто інституцій, які формують цей інститут, дає 
можливість наблизитись до моделювання інститутів 
як самостійних динамічних об’єктів дослідження. 

У авторському розумінні інституціональної систе-
ми сучасного суспільства її формують економічні, соці-
ально-економічні та соціальні інститути [7, с. 115-116] 
як системи, створені із визначених елементів –   
інституцій, склад яких схематично наведено на рис. 2.  
Таким чином, ми приходимо до узагальненого ро-
зуміння інституту як відносно автономної цілісної 
системи та вирішуємо проблему з встановленням 
її меж, що відповідає поняттю окремого інституту. 
Крім того, запропонований підхід до визначення ін-
ституту може сприяти вирішенню в ідейному і де-
фініційному відношенні питань, які стосуються су-
бординаційних зв’язків між основними поняттями 
інституціоналізму, наприклад, такими, як інститут 
і інституції, інститут і організації та ін. Для назви 
інституту доцільно використовувати ключову кате-
горію, яка є засновлюючою для окремого інституту 
і формує його. 

Система власності як елемент економічної систе-
ми та базовий інститут суспільства, безперервно роз-
вивається, реагуючи на зміни в соціальній, культур-
ній, політичній та ін. сферах суспільного життя, у 
тому числі і на свідомі дії людини, та водночас вона 
сприяє забезпеченню стабільності у соціально-еконо-
мічній системі. Відповідно до синергетичного підхо-
ду системі власності характерна властивість до са-
моорганізації та визначення параметрів порядку, до 
яких пристосовуються всі інші складові соціально-
економічного середовища. Самоорганізація системи 
власності дає можливість протистояти деструктив-
ним процесам, що можуть протікати в цій системі, 
а також змінювати свою структуру або збільшувати 
свій порядок (ступінь складності) заради збільшення 
надійності системи у цілому. Синергетичний підхід 
може стати дійовою основою для творчої взаємодії 
вчених різних спеціальностей в напрямку розвитку 
теоретичної бази для важливого і складного феноме-
ну – самоорганізації системи власності.

Висновки з проведеного дослідження. Необхідною 
умовою розробки нових підходів щодо дослідження 
власності автор визначила поєднання (синтез) ме-
тодології загальної теорії власності, нової інститу-
ціональної економічної теорії, теорії економічних 
систем на основі системного, еволюційного та синер-
гетичного підходів. Процеси реформування системи 
власності обов’язково повинні відображати вимоги 
її трансформації зважаючи на те, що зміни системи 
відносин в рамках природної субстанції власності 

кореспондують із змінами системи відносин в рам-
ках її суспільної субстанції та здійснюються в кон-
кретному інституційному середовищі. Формування 
інституціональної структури суспільства на основі 
системи власності як базового інституту суспільства 
створює передумови для забезпечення своєрідної си-
нергії інститутів інституціональної системи країни в 
трансформаційний період її розвитку. Дослідження 
інституту власності як самостійної одиниці аналізу і 
як складової інституціональної системи суспільства 
можна вважати основними напрямками подальших 
досліджень. 
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ОЦІНЮВАННЯ НЕРЕАЛІЗОВАНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Стаття присвячена проблемі оцінювання трудового потенціалу регіонів. Трудовий потенціал є рушійною силою економіки 
регіонів України. Запропонований метод оцінювання трудового потенціалу дозволяє визначати рівень нереалізованого трудового 
потенціалу регіону, використання якого буде сприяти зростанню обсягу валового регіонального продукту.
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Миронова Л.Г., Макаренко Е.И. ОЦЕНКА НЕРЕАЛИЗОВАНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
Статья посвящена проблеме оценки трудового потенциала регионов. Трудовой потенциал является движущей силой 

экономики регионов Украины. Предложенный метод оценки трудового потенциала позволяет определить уровень нереализо-
ванного трудового потенциала региона, использование которого позволит увеличить объем валового регионального продукта.

Ключевые слова: экономически активное население, оценка, регион, резерв, трудовой потенциал.

Mironova L.G., Makarenko O.I. UNREALIZED LABOUR POTENTIAL ASSESSMENT OF THE UKRAINIAN REGIONS
The article deals with the problem of labour potential assessment of the regions. Labour potential is a driving force for the economy 

of the Ukrainian regions. The proposed method of the labour potential assessment allows us to define unrealized labour potential of a 
region, the use of which will contribute to the growth of gross regional product.

Keywords: economically active population, assessment, region, reserve, labour potential.

Постановка проблеми. Історично, з часів існуван-
ня Радянського союзу, Україні було притаманне цен-
тралізоване управління, та події кінця 2013 р. та по-
чатку 2014 р. довели, що централізоване управління 
державою взагалі та економікою зокрема не сприяє 
економічному піднесенню України, і тому, на думку 
вчених та державних службовців, саме децентраліза-
ція влади буде сприяти оздоровленню та стабілізації 
економічної ситуації в Україні. В таких умовах ви-
никає потреба в оперативному моніторингу показни-
ків економічного розвитку регіону, який дасть змогу 
виявляти можливі резерви зростання економіки ре-
гіону. Трудовий потенціал регіону є одним із най-
важливіших економічних показників, оскільки без 
людини, без її праці, неможливо створення ніяких 
суспільних, економічних та інших благ. Якісне ви-
користання трудового потенціалу забезпечує сталий 
економічний розвиток регіону та сприяє підвищенню 
соціальної стабільності суспільства. 

На якість прийняття управлінських рішень міс-
цевими органами управління впливає можливість 
оперативного виявлення резервів використання тру-
дових ресурсів за рахунок оцінювання рівня трудово-
го потенціалу регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням теоретичних засад становлення і функці-
онування трудового потенціалу та його регіональ-
них аспектів займалися українські вчені, зокрема, 
В. Лич [1, с. 53] аналізував взаємозв’язок трудово-
го потенціалу і ринку праці. Проблеми формуван-
ня трудового потенціалу досліджував А. Криклій  
[2, с. 231]. С. Гринкевич [3, с. 55] та З. Варналій  
[4, с. 167] розглядали питання кількісного оціню-
вання трудового потенціалу. Порівняльний аналіз 
основних якісних характеристик трудового потенці-
алу проведено в роботах О. Михайленко [5, с. 46]. 
Передумови формування та використання трудового 
потенціалу, як складової економічного потенціалу 
України досліджено в роботах О. Сем’ян [6, с. 88]. 
У працях А. Михайлюк [7] досліджено якісні показ-

ники трудового потенціалу. Окремі аспекти оцінки 
трудового потенціалу аналізували такі науковці, як 
І. Бажан, В. Щербак, Н. Слівінська, Т. Перехрест та 
інші. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, 
що, незважаючи на значну кількість методів оцінки 
трудового потенціалу, не існує загальноприйнятого 
методу, який дозволяв би оперативно визначати ре-
зерви збільшення продуктивності праці, використан-
ня яких дозволить збільшити обсяги виробництва, а, 
отже, сприяти зростанню валового регіонального про-
дукту і національного доходу, що зрештою дає мож-
ливість підвищити якість життя населення регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
методичних підходів до оцінювання рівня, ефектив-
ності використання та відтворення елементів тру-
дового потенціалу дозволив зробити висновок про 
відсутність такого підходу до оцінювання рівня тру-
дового потенціалу, який би давав можливість опера-
тивно визначати цей показник та приймати тактичні 
управлінські рішення щодо використання трудових 
ресурсів. 

Оцінювання рівня трудового потенціалу регіонів 
потребує застосування адекватних методів оцінки, 
які дадуть змогу точно, всебічно і водночас, порівня-
но легко фіксувати його поточний стан та тенденції 
розвитку. Враховуючи ці зауваження, в роботі за-
пропоновано удосконалення методу оцінки трудово-
го потенціалу за рахунок введення показників, які 
максимально наближено характеризують трудовий 
потенціал регіонів. Кількісні та якісні характерис-
тики трудового потенціалу представлено на рис. 1.

На рис. 1. всі характеристики розглядаються для 
економічно активного населення взагалі та окремо 
для працюючих. Основна ідея, що закладена в осно-
ву такого розподілу, полягає в наступному: трудовий 
потенціал визначається з урахуванням наявних трудо-
вих ресурсів та прихованих або нереалізованих можли-
востей. Так, працююче населення характеризує наяв-
ні реалізовані ресурси, а непрацююче – нереалізовані 
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дить до зменшення інтегральної оцінки ре-
гіону). До стимуляторів віднесено освіту та 
населення, а до дестимулятора – здоров’я. 
Показники стимулятори нормуємо за фор-
мулою:
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де Sij – нормоване значення і-го показ-
ника-стимулятора в j-му регіоні, xij – зна-
чення і-го показника в j-му регіоні, 
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мінімальне значення і-го індикатора у су-
купності, що аналізується.

Показники дестимулятори нормуємо за 
формулою:

min
i

ij
ij x

x
S =

min
ix

ij

i
ij x

xD
min

=

норм
j

норм
j

норм
jj ЗОНТП ⋅+⋅+⋅= 321 ααα

норм
jН

норм
jО

норм
jЗ

jjj РТПТПНТП −=

норм
j

норм
j

норм
jj ЗпОпНпРТП ⋅+⋅+⋅= 321 ααα

норм
jНп
норм
jОп
норм
jЗп

,                          (2)

де Dij – нормоване значення і-го показ-
ника-дестимулятора в j-му регіоні.

Інтегральна оцінка трудового потенціалу j-ого ре-
гіону здійснюється за формулою:
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де TПj – трудовий потенціал j-ого регіону, 
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 –  
нормоване значення кількості економічно-активного 
населення j-ого регіону, 
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 – нормоване значен-
ня освітнього потенціалу економічно-активного насе-
лення j-ого регіону, 
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 – нормоване значення ста-
ну захворюваності економічно-активного населення 
j-ого регіону, α1, α2, α3 – вагові коефіцієнти відповід-
них показників. Слід зазначити, що α1+α2+α3=1.

Використання інтегральної оцінки трудового по-
тенціалу регіону дозволяє проводити зіставлення 
окремих регіонів між собою та аналізувати динаміку 
розвитку певного регіону, що є надзвичайно цінним 
для здійснення оцінки ефективності регіонального 
управління. Звісно, порівняння регіонів є достатньо 
умовним, оскільки кожен регіон має свої особливості.

Однією з проблем при застосуванні інтегрально-
го методу оцінки є визначення вагових коефіцієнтів. 
Для вирішення цього завдання запропоновано ви-
користовувати принцип «золотого перетину», тобто 
гармонійного поділу [8, с. 64]. Відповідно, для по-
казника нормованого значення економічно актив-
ного населення, ваговий коефіцієнт становить 0,62, 
для нормованого значення освітнього потенціалу на-
селення, ваговий коефіцієнт дорівнює 0,24, для нор-
мованого значення стану захворюваності, ваговий 
коефіцієнт складає 0,14.

Запропонований метод оцінювання трудового по-
тенціалу можна використовувати для визначення 
рівню нереалізованого трудового потенціалу. Так, 
нереалізований трудовий потенціал j-ого регіону 
(НТПj) визначається рівнянням:

НТПj = ТПj – РТПj,                   (4)
де РТПj – реалізований трудовий потенціал j-ого 

регіону.
Інтегральна оцінка реалізованого трудового по-

тенціалу j-ого регіону здійснюється за формулою:
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 – нормоване значення кількості працю-
ючого населення j-ого регіону, 
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 – нормоване 
значення освітнього потенціалу працюючого населен-
ня j-ого регіону, 
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захворюваності працюючого населення j-ого регіону.
Результати розрахунків інтегральної оцінки тру-

дового потенціалу, інтегральної оцінки реалізовано-
го трудового потенціалу та нереалізованого трудово-
го потенціалу за регіонами у 2012 р. представлено в 
табл. 1.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Якісні характеристики Кількісні характеристики

Освіта Здоров’я Населення

з вищою 
освітою

з них 
працюючих

ек. активне 
населення

працюючі

кількість 
захворювань

серед  
працюючих

Рис. 1. Кількісні та якісні характеристики
трудового потенціалу регіону

можливості. Причиною нереалізованості можливостей 
трудового потенціалу є прогалини системи професійної 
підготовки і перепідготовки кадрів, існування диспро-
порції між кількістю здобувачів спеціальностей у за-
кладах початкової, середньої, вищої професійної освіти 
і запитами економіки відносно обсягів і профілів під-
готовки. Виникає ситуація, коли відбувається вихід на 
ринок випускників з необхідними навичками і знання-
ми, але без можливості реалізувати свої можливості. 
Тому оцінка трудового потенціалу повинна враховува-
ти освіту та кваліфікаційні вимоги.

Місце здоров’я у характеристиках трудового по-
тенціалу визначається широким діапазоном і значу-
щістю притаманних йому ознак, а також значенням 
здоров’я як інтенсивного чинника розвитку населен-
ня, його економічної продуктивності. Здоров’я як 
якісний показник трудового потенціалу оцінюєть-
ся за певними показниками, серед яких найбільш 
інформативною характеристикою є рівень загаль-
ної захворюваності. Високий рівень захворюваності 
ускладнює процеси якісного відтворення трудового 
потенціалу, перешкоджає його збереженню, можли-
вості розвитку і ефективного використання.

Під кількісною оцінкою трудового потенціалу бу-
демо розуміти кількість економічно-активного насе-
лення регіону. 

Отже, реалізація запропонованого методу оціню-
вання трудового потенціалу передбачає п’ять етапів: 

1. Формування вихідної інформаційної бази пер-
винних показників для проведення аналізу;

2. Стандартизація показників;
3. Розрахунок вагових коефіцієнтів показників; 
4. Визначення інтегрального індексу рівня трудо-

вого потенціалу за регіоном;
5. Інтерпретація отриманих результатів. 
Однією з головних вимог при виборі кількісних 

та якісних характеристик трудового потенціалу при 
розробці методу була вимога доступності інформації. 
Тому при формуванні вихідної інформаційної бази 
первинних показників для проведення аналізу ви-
користовуємо загальнодоступні статистичні данні, 
а саме: освіту характеризує чисельність населення з 
певним рівнем освіти (тис. осіб), здоров’я – кількість 
випадків захворювань економічно активного насе-
лення (тис. осіб), населення – кількість економічно 
активного населення (15-70 років) (тис. осіб).

Стійкість статистичних оцінок забезпечується 
на етапі стандартизації показників. Тому показни-
ки поділено за напрямом впливу на інтегральну ха-
рактеристику на стимулятори (такі, для яких більше 
абсолютне чи відносне значення підвищує загальну 
інтегральну оцінку рівня розвитку території) і дес-
тимулятори (такі, кількісне зростання яких призво-
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Найвищій рівень трудового потенціалу у 
2012 р. мають Донецька та Дніпропетровська об-
ласті, достатньо високий рівень мають м. Київ, 
Харківська, Львівська, Луганська, Запорізь-
ка, Одеська області. Ці області є промисловими 
центрами України. Найнижчі показники розви-
тку трудового потенціалу мають Закарпатська, 
Черкаська, Рівненська, Тернопільська, Микола-
ївська, Хмельницька, Чернігівська, Житомир-
ська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Во-
линська Херсонська, Чернівецька області. При 
цьому важливо виокремлювати регіони з практич-
но повністю реалізованим трудовим потенціалом –  

Таблиця 1
Результати оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України, 2012 р.

Регіон Інтегральна оцінка трудового 
потенціалу

Інтегральна оцінка реалізова-
ного трудового потенціалу

Нереалізований трудовий по-
тенціал

АРК 0,407 0,401 0,006

Вінницька 0,38 0,353 0,027

Волинська 0,289 0,266 0,023

Дніпропетровська 0,697 0,684 0,013

Донецька 0,876 0,871 0,005

Житомирська 0,299 0,28 0,019

Закарпатська 0,344 0,312 0,032

Запорізька 0,428 0,401 0,027

Івано-Франківська 0,298 0,284 0,014

Київська 0,383 0,363 0,02

Кіровоградська 0,295 0,27 0,025

Луганська 0,459 0,453 0,006

Львівська 0,501 0,500 0,001

Миколаївська 0,312 0,296 0,016

Одеська 0,468 0,465 0,003

Полтавська 0,354 0,330 0,024

Рівненська 0,327 0,301 0,026

Сумська 0,361 0,340 0,021

Тернопільська 0,323 0,319 0,004

Харківська 0,582 0,581 0,001

Херсонська 0,274 0,257 0,017

Хмельницька 0,309 0,294 0,015

Черкаська 0,334 0,312 0,022

Чернівецька 0,252 0,247 0,005

Чернігівська 0,303 0,276 0,027

м. Київ 0,596 0,590 0,006

М. Севастополь 0,325 0,311 0,014

це Львівська та Харківська області, та ті, в яких є 
значний нереалізований потенціал, зокрема Закар-
патська, Запорізька, Вінницька області тощо.

Сучасні реалії розвитку економіки України та її 
регіонів доводять доцільність створення регіональної 
системи управління трудовим потенціалом. На нашу 
думку, така система має враховувати реалізовану та 
нереалізовану складові трудового потенціалу, що до-
зволить розробляти програми економічного розвитку 
з урахуванням потенціальних можливостей еконо-
мічно-активного населення та в кінцевому разі буде 
сприяти ефективному використанню трудових ресур-
сів регіонів.

Запропонований підхід до оцінки трудового по-
тенціалу дає змогу, по-перше, мінімізувати витра-
ти на розрахунок показника, як грошові, так і ви-
трати часу, по-друге, врахувати кількісні та якісні 
характеристики трудового потенціалу, по-третє, 
визначити нереалізований трудовий потенціал, 
який, фактично, є резервом використання трудо-
вих ресурсів регіону.
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Постановка проблеми. Виробництво круп’яних 
культур в Україні традиційно тривалий історичний 
період посідає одне з основних місць у розвитку сіль-
ського господарства як галузі, якій належить пріо-
ритетне значення у досягненні продовольчої безпеки 
країни. Воно слугує сировинною базою для виго-
товлення багатьох продовольчих товарів, належить 
до важливих джерел створення побічної продукції, 
зокрема, кормових ресурсів для розвитку галузей 
тваринництва, має значну роль у формуванні екс-
портних поставок продовольчих товарів держави. 
Це зумовлено наявністю сприятливих ґрунтово-клі-
матичних і соціально-економічних умов та ресурсів 
для розвитку круп’яного господарства, вигідним гео-
політичним розташуванням країни на Європейсько-
му континенті. Завдяки значному конкурентному 
потенціалу Україна належить до провідних держав-
виробників круп’яних культур світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різ-
ні періоди розгляду питань розвитку виробництва 
круп’яних культур присвятили свої праці вчені: 
С.С. Бакай, В.І. Бойко, М.Г. Лобас, Г.М. Калетнік, 
І.І. Лукінов, П.Т. Саблук, Л.М. Худолій, В.М. Ціха-
новська, О.М. Шпичак та ін. У їх роботах визначені 
особливості виробництва та реалізації круп’яних та 
зернових культур, зміни у їх організації, інституцій-
ні регулятори вказаних процесів. Проте проблеми 
розвитку круп’яної галузі в умовах євроінтеграції, 
глобальних впливів потребують подальших розробок.

Метою статті є виявлення структурних зрушень 
та змін у виробництві круп’яних культур та обґрун-
тування їх регуляторів і напрямів оптимізації.

Виклад основного матеріалу. За роки незалеж-
ності в круп’яній галузі України відбулися значні 
структурні зрушення та зміни. В результаті прове-
дення земельної реформи в країні була введена при-
ватна власність на сільськогосподарські землі. У 

теперішній час круп`яне господарство в країні ве-
деться переважно на землях, які належать на пра-
вах земельних паїв громадянам і окремим приват-
ним підприємствам [1, с. 28]. Значно зменшилась 
роль держави в організації виробництва, зберігання, 
переробки і збуту круп’яної продукції – приватний 
капітал відіграє все більшу роль у круп`яному сек-
торі економіки України, як на національному, так і 
регіональному рівнях. Держава продовжує володіти 
і управляти незначними активами в цій сфері через 
сільськогосподарські державні підприємства, а та-
кож структури ДАК «Хліб України», яким продо-
вжують належати біля 90 елеваторів і зерносховищ. 
У власності держави залишаються також біля 15 еле-
ваторів системи Держрезерву України. 

Відзначимо, що при активній участі приватного 
капіталу в країні пройшов суттєвий розвиток екс-
портної інфраструктури галузі. Це дозволяє Укра-
їні зберігати стабільні позиції на світовому ринку 
круп’яних. За останні десять років Україна вивозила 
в середньому біля 10 млн. тонн зерна щорічно (пе-
реважно пшеницю, ячмінь і кукурудзу). Нарешті, 
країна проводить активну політику, направлену на 
європейську інтеграцію, що викликає необхідність 
приведення у відповідність різних нормативних і 
регулюючих актів України до вимог світової орга-
нізації торгівлі, особливо у сфері оцінки і контролю 
якості круп’яної продукції. 

Зрештою, сьогодні суттєво змінюється психоло-
гія учасників круп’яного сектору сільського госпо-
дарства країни, – через скорочення державної участі 
в круп’яній галузі практично всім учасникам ринку 
(виробникам, трейдерам, переробникам) доводиться 
постійно стикатись в своїй господарській діяльності 
з новими категоріями ризиків, – перш за все, ви-
кликаних значними коливаннями цін, як на засоби 
виробництва (сільськогосподарська техніка, насіння, 
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ні сфери економіки. Їх доповнюють майже 20 тис. 
неурядових міжнародних організацій. Особливе зна-
чення в цій сфері має діяльність Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ), Організації ООН по торгівлі 
й розвитку (ЮНКТАД), Світової організації торгівлі 
(СОТ), основне завдання якої є регулювання міжна-
родного торговельного порядку.

Вищевикладене, звичайно, не означає, що на-
ціональна держава як регулюючий механізм вну-
трішньоекономічних і міжнародних відносин (за 
наявності великої кількості міжнародних організа-
цій) уже втратила свій вплив. Він зберігається, але 
вже як одна (нехай навіть досить важлива) ланка 
складного глобального механізму, що регулює гло-
бальні економічні відносини. Тому у міру нарос-
тання темпів глобалізації дедалі більша частина 
державного суверенітету перерозподіляється між 
локальними, регіональними й всесвітніми регулю-
ючими інститутами.

Глобалізаційні процеси ведуть до поглиблення й 
уніфікації економічних інтеграційних процесів, ви-
кликаючи до життя нові форми організаційної єд-
ності держав у даній сфері міжнародних відносин, 
у тому числі за допомогою впровадження наднаціо-
нальних органів регулювання [4, с. 10]. На наш по-
гляд, ефективність наддержавного втручання біль-
шою мірою залежить не від того, яку частину свого 
суверенітету держави-члени делегують глобальним 
інститутам (це також стосується членства України в 
СОТ), а від того, як всі держави дотримуються спіль-
но вироблених правил не тільки у своїй зовнішньое-
кономічній діяльності, а й у внутрішній економічній 
політиці (як правило, розвинені країни, на відміну 
від країн, що розвиваються, дозволяють собі знева-
жати цими вимогами).

Особливої актуальності в цьому контексті набу-
ває проблема вивчення досвіду тих країн, які ма-
ють схожі з Україною виробничі умови та ресурси 
щодо характеру організації виробництва чи специфі-
ки економічних перетворень, схожості умов показ-
ників функціонування та ємності власного ринку, 
та, врешті-решт, щодо створення стратегічно важ-
ливих умов співробітництва на міжнародному рів-
ні. На рис. 1 показані обсяги експорту круп’яних 
культур та найбільші країни – експортери. До країн, 
чий досвід, на нашу думку, міг би бути корисний 
для України з вище перелічених позицій, слід від-
нести: визнаних лідерів світового ринку круп, таких 
як США, Канада, Австралія, Аргентина, країни ЄС; 
пострадянські країни, які займають схожі позиції на 
світовому круп’яному ринку – Російську Федерацію 
та Казахстан; постсоціалістичні країни, які мають 
вдалий досвід ринкових перетворень в аграрній сфе-
рі – Східна Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, 
Румунія, Естонія тощо.
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Рис. 1. Основні країни-експортери круп та гречки  
за підсумками 2010-2011 маркетингового року, 
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хімікати і т.д.), так і на круп`яну продукцію. Все 
це призводить до активного пошуку нових підходів 
до управління економічними ризиками на ринку 
круп’яних України, до їх мінімізації, до прагнення 
знижувати втрати виробництва і торгівлі, а також 
підвищувати ефективність роботи окремих складни-
ків круп`яної галузі країни.

Підвищення ефективності виробництва за раху-
нок удосконалення організаційної структури управ-
ління визначається тим, що вона повинна інтегру-
вати, пов’язувати різні елементи виробництва й 
управління, які мають часто різні інтереси, в єдине 
ціле, надаючи їм єдність, упорядковуючи зв’язки 
і відносини [2, с. 178]. Це сприяє узгодженості, 
злагодженості і ритмічності виробничих і управ-
лінських процесів, стійкості функціонування всі-
єї системи та узагальненню економічних інтересів. 
Розвиток всіх організаційних форм господарювання 
вимагає створення адекватної економічної сфери і 
відповідної системи управління, в тому числі струк-
тури управління.

Таким чином, за рахунок організаційного факто-
ра має досягатися зростання ефективності круп`яної 
галузі загалом. При цьому важливе завдання орга-
нів управління на різних рівнях полягає в тому, щоб 
відповідно до потреб виробництва забезпечити опти-
мальне поєднання централізації управління і само-
стійності товаровиробників.

В останні десятиліття ХХ ст. економічна відкри-
тість більшості країн переступила рубіж, після якого 
принципово міняється співвідношення ендогенних і 
екзогенних факторів розвитку національних еко-
номік. Якщо в минулому вирішальну роль відігра-
вали перші, то тепер ця роль стала переходити до 
других. Частки національних економік усе більше 
визначаються зовнішньоекономічним середовищем  
[3, с. 195]. Причому в країн, що розвиваються, сту-
пінь відкритості значно вищий, ніж у розвинутих 
країнах. Економічна лібералізація характеризується 
глибокими змінами в системі регулювання світової 
економіки.

Протягом багатьох століть захисником національ-
них економічних інтересів і регулятором внутрішніх 
господарських відносин країн, а також між націо-
нальними суб’єктами й зовнішнім світом виступа-
ла держава. Вона встановлювала правила соціаль-
но-економічних відносин й примушувала фізичних і 
юридичних осіб їх дотримуватись. У міру розвитку 
ринкових регуляторів економіки складався симбіоз 
державного й ринкового регулювання.

Однак в умовах глобалізації економіки держава 
як управлінська підсистема стикнулася із принципо-
во новою ситуацією. Держава дедалі більше втрачає 
можливість ефективно використати такі традиційні 
важелі макроекономічного регулювання, як імпортні 
бар’єри й експортні субсидії, курс національної ва-
люти. В умовах досить високої й усе більш нароста-
ючої взаємозалежності національних економік уряд 
змушений користуватися ними з оглядом на інші 
держави, інтереси яких можуть бути при цьому за-
чеплені, і на поводження впливових недержавних 
суб’єктів міжнародних економічних відносин (ТНК), 
які своїми відповідними діями можуть звести нані-
вець очікуваний ефект від запроваджених заходів, 
або використати їх на шкоду даній країні.

Про масштаби й інтенсивність процесу перемі-
щення регуляторних повноважень із державного на 
міждержавний рівень свідчать наступні цифри. Із 
середини 40–х рр. ХХ ст. дотепер виникло близько 
3 тис. міжурядових організацій, що регулюють різ-
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буток або одиницю худоби, відповідно до затвердже-
них програм.

Зелений кошик (Green box) включає заходи, які 
не призводять до підтримки цін виробників і май-
же не спотворюють результати торгівлі. В більшості 
випадків – це спеціальні програми, які не націлені 
на конкретний товар, і включають пряму підтрим-
ку прибутку орендарів, а також екологічний захист і 
регіональні програми розвитку. Внаслідок політики 
лібералізації світових ринків сільськогосподарської 
продукції було значно зменшено обсяги жовтого ко-
шика і збільшено обсяги зеленого.

Одним з факторів, що впливає на систему еко-
номічних відносин і сприяє стабілізації виробництва 
круп’яних культур та його подальшому ефективно-
му й конкурентоспроможному розвитку, є інтегра-
ція сільськогосподарських підприємств з підприєм-
ствами переробки та торгівлі продуктами круп’яних.  
У зерновиробництві країни створено багато організа-
цій і об’єднань, але жодна із них не може забезпечити 
взаємозв’язок інтересів усіх суб’єктів господарюван-
ня для досягнення єдиної цілі [7, с. 102]. Прикладом 
таких організаційних структур можуть бути зернові 
та круп’яні компанії, які, діючи в аграрному секторі 
країни, не є однорідними утвореннями. Вони відріз-
няються між собою за ступенем спеціалізації, наяв-
ності основних ланок технологічного ланцюга «від 
сировини – до кінцевого продукту» тощо. Як відо-
мо, інтеграція обумовлена тими ж причинами, що й 
кооперація, тобто посиленням спеціалізації, яка має 
взаємозв’язок зі стабілізацією, розширенням вироб-
ництва, узгодженістю дій у всій об’єднаній системі 
виробництва круп’яних культур з метою його конку-
рентоспроможного розвитку.

Інтеграція є процесом посилення зв’язків між ви-
робництвом (товаровиробниками), зберіганням, пере-
робними організаціями та споживачами продукції. 
Її характерною особливістю в сучасних умовах є ви-
сокий ступінь розвитку форм суспільної організації 
виробництва. Її сутність полягає також в поєднан-
ні виробничих зусиль підприємств різних галузей, 
що дозволяє подолати відірваність товаровиробни-
ків зерна від кінцевого споживача хлібопродуктів, 
посилити можливості комплексного використання 
матеріально-технічних засобів, організувати масове 
виробництво круп’яних культур з найменшими за-
тратами та розподілити кінцеві результати праці.

Практика господарювання показує, що ефек-
тивними формами агропромислової інтеграції є 
об’єднання виробників круп’яних з переробними 
підприємствами та створення таких підприємств на 
основі горизонтальної інтеграції. Нині поширюється 
й така форма інтеграції, як створення переробними 
підприємствами сировинних зон на основі оренди 
землі та сільськогосподарської техніки. Одним із за-
ходів, спрямованих на формування нормального рин-
кового середовища для товаровиробників, гуртових і 
роздрібних покупців, є створення агроторгівельних 
домів в регіонах, що є гуртовими організаціями тор-
гівлі крупами не тільки на внутрішньому, а й на зо-
внішньому ринку. Така регіональна організація най-
більшою мірою наближена і до товаровиробника, і до 
споживача й є альтернативою монополізованому гур-
тово-роздрібному державному агенту – ДАК «Хліб 
України». Це значною мірою сприятиме розвитку 
конкуренції на круп’яному ринку. 

Вирішення проблеми сировинного забезпечення 
для переробних підприємств є однією з рушійних 
сил для ефективного функціонування підприємств 
круп’яної галузі, що займаються зовнішньоеконо-

Круп’яний ринок світу останнім часом пережи-
ває значні зміни у своїй структурі. Це спричине-
но приєднанням до світового економічного простору 
таких раніше ізольованих держав як Китай, кра-
їн СНД та Балтії, а також інших країн постсоціа-
лістичного табору. При чому найбільшими змінами 
досліджуваний ринок завдячує саме Китаю, Росії, 
Україні та Казахстану. Росію та Україну об’єднує 
багато спільних рис, які, полягають в тому, що всі ці 
країни тільки виходять на світовий ринок [5, с. 30].  
Це спричиняє первісний пошук ринків збуту, а та-
кож пов’язане із ним формування експортної інф-
раструктури. За ринки збуту Росія та Україна кон-
курують в більшій мірі між собою, ніж з іншими 
країнами, що викликано низькими, у порівнянні 
з традиційними експортерами, цінами на крупи. 
Остання обставина дозволяє стверджувати, що про-
дукція цих двох країн позиціонується однаковим 
чином і задовольняє потреби однакового або схожо-
го сегменту ринку.

Загальні тенденції світового виробництва сіль-
ськогосподарських культур зазнали вагомих змін, 
які були спричинені більш жорсткою політикою СОТ 
по відношенню до державного захисту сільськогоспо-
дарських виробників, а також новою аграрною полі-
тикою Європейського союзу. Результатом цього став 
Уругвайський раунд (Uruguay Round - UR), проведе-
ний спільно з великої кількості країн для домовле-
ності про спільну політику в галузі торгівлі сільсько-
господарською продукцією. Україна, в свою чергу, 
прийняла участь у підписанні декількох угод, які 
стосуються доступу до сільськогосподарських рин-
ків, продовольчої безпеки та інших аспектів аграрної 
політики. До таких угод, зокрема, належать:

- угода по сільському господарству (Agreement of 
Agriculture – AoA);

- угода по додаткових санітарних і фітосанітарних 
заходах (Agreement on the Application of sanitary and 
Phitosanitary Measures – SPS);

- угода по технічних бар’єрах у торгівлі (Agreement 
on Technicals Barriers to Trade – TBT);

- угода по основних аспектах торгівлі правами на 
інтелектуальну власність (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Right – TRIPS);

- домовленість щодо можливих негативних ре-
зультатів програми реформи в найменш розвине-
них країнах і країнах, що розвиваються, які є ім-
портерами продовольства (Decision Concerning the 
Possible Negative Effects of the Reform Programme on 
Least-Developed and Net Food-Importing Developing 
Countries – Marrakesh Decision).

До цього часу основними напрямками аграрної по-
літики більшості країн були цінова підтримка, екс-
портні субсидії, обмеження та бар’єри для вільного 
доступу товарів на ринки, що в певній мірі сприяло 
розвитку сільського господарства у високорозвине-
них країнах. У процесі підписання Угоди по сіль-
ському господарству було визнано, що місцева під-
тримка сільського господарства може спотворювати 
реальні показники торгівлі [6, с. 125]. В той же час 
зрозуміло, що не всі місцеві заходи підтримки ви-
кликають істотне спотворення. Відповідно до цього 
різні види підтримки відносять до різних „кошиків”:

Жовтий кошик (Amber box) – включає місцеву 
підтримку у формі підтримки ринкової ціни і вхід-
них субсидій. Ця підтримка підлягає лімітам: для 
країн що розвиваються – 10,0% і для розвинених 
країн – 5,0%. Синій кошик (Blue box), включає в 
себе заходи підтримки, що передбачають прямі пла-
тежі на певний фіксований показник – площу, при-
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мічною діяльністю. Саме із повного забезпечення си-
ровинної бази починається процес планування для 
керівництва як підприємств, так і окремих їх підроз-
ділів. Виробничий цикл включає повне забезпечення 
круп’яними культурами і додатковими поживними 
речовинами та добавками їх вирощування. 

Вважаємо, що створення якісно нових міжга-
лузевих виробничих відносин у виробництві круп, 
об’єднання науково-дослідних установ, товарови-
робників продукції круп’яних із заготівельними, 
переробними та торговельними партнерами можли-
ве за умов вертикальних інтеграційних формувань  
[8, с. 4]. Під вертикальною інтеграцією у виробництві 
круп’яних слід розуміти об’єднання підприємств та 
виробництв у суміжних і взаємопов’язаних галузях, 
які сприяють об’єднанню всіх або основних стадій 
виробництва продукції круп’яних, заготівлі, тран-
спортування, зберігання та переробки й реалізації. 
Організація вертикально інтегрованих структур у 
зерновиробництві забезпечує можливість рівномірно-
го розподілу прибутків, обмежує монополію у сфері 
переробки продукції та сприяє розширенню обсягів 
накопичення доданої вартості у сфері виробництва. 
Розподіл кінцевих результатів на основі вертикаль-
ної інтеграції дозволить товаровиробникам ефектив-
ніше реагувати на потреби ринку та брати участь у 
розподілі прибутку не лише від виробництва, але й 
від переробки й реалізації.

Висновки. Ситуація склалася таким чином, що 
виникнення посередницьких структур у торгівлі 
крупами нерідко розглядається в Україні майже як 
антисоціальне явище. При цьому ігнорується зако-
номірне прагнення торговця продати крупи дорожче, 
ніж він його купив у виробника. Якщо розглядати 
розвиток інтеграційних процесів з позиції економіч-
них інтересів виробників зерна та круп`яних культур 
та переробних підприємств, то перші мають більший 
інтерес. Це пояснюється тим, що впродовж багатьох 
років склалося так, що ціни на сировину завжди були 
нижчими, ніж ціни готової до споживання продук-
ції. Економічний механізм таких відносин полягає 
в наступному: виробнику повинна відшкодовуватися 
собівартість продукції і передбачатися нарахування 
прибутку відповідно до середньої норми на вкладені 

у виробництво кошти, які спрямовані на формування 
основних фондів, а також на придбання витрачених 
у виробництві оборотних засобів.

Практика підтверджує, що Україна на зовнішньо-
му круп’яному ринку може й надалі посідати чільне 
місце. Це ще раз вказує на доцільність інтенсифіка-
ції розвитку круп’яного виробництва, передумовами 
чого є місткий внутрішній ринок, вигідне геополі-
тичне розташування для зовнішньої торгівлі, наяв-
ність розгалуженої транспортно-складської інфра-
структури, у т.ч. морські порти. Україна до цих пір 
так і не заявила про себе як про великого експортера 
високоякісного зерна та круп і ще зовсім недавно (на 
початку 1990-х рр.) мала від’ємне сальдо по експорт-
но-імпортних операціях з ними. Такий стан галузі, 
пріоритетної у всіх аспектах для України, є парадок-
сальним і погребує глибокого вивчення з метою під-
вищення ефективності та конкурентоспроможності її 
функціонування.
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