
Економiка та держава
Науково�практичний журнал

№ 10

жовтень 2016

© Економiка та держава, 2016

Журнал засновано у січні 2003 року.
Виходить щомісяця.

Редакційна колегія

Амоша Олександр Іванович, директор інституту Економіки промисловості НАН
України, д�р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович, головний консультант Верховної Ради України,
к�т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович, проректор з наукової роботи Академії муніципаль�
ного управління, д�р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович, професор кафедри управління персоналом та економіки
праці ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович, головний спеціаліст департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації МОН України, д�р екон. наук

Воротін Валерій Євгенович, заступник директора Національного інституту страте�
гічних досліджень, д�р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович, заступник керівника управління платіжних систем
УКР СІБ банка, д�р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович, Радник Президента України, д�р екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович, професор кафедри управління персоналом та
економіки праці  ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович, ректор Київського національного університету
технологій та дизайну, д�р екон. наук, професор, академік  НАПН України, заслуже�
ний працівник освіти України

Гудзинський Олексій Дмитрович, професор кафедри менеджменту і маркетингу
ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович, в.о. ректора Академії муніципального управління, д�р
екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович, професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ,
академік УТА, д�р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович, завідувач кафедри фінансів Хмельницького економіч�
ного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович, директор навчально�наукового інституту економіки і ме�
неджменту Національного університету "Львівська політехніка", д�р екон. наук, про�
фесор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович, ректор КНУБА, д�р екон. наук, професор, лауреат 2х дер�
жавних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна, професор кафедри соціології та соціально�
гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович, перший проректор ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, про�
фесор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної
економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович, ректор ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, професор
Момир Джурович, президент Академії наук та мистецтв Чорногорії
Мордвінов Олександр Григорович, завідувач кафедри, Класичний приватний

університет ( м. Запоріжжя), д�р наук з державного управління, професор
Онищенко Володимир Олександрович, ректор Полтавського національного

технічного університету, д�р екон. наук, професор
Патика Наталія Іванівна, проректор з науково�педагогічної роботи ІПК ДСЗУ,

к�т екон. наук, доцент
Пясківська Марія Станіславівна, провідний економіст статистики та прогнозуван�

ня Київського обласного центру зайнятості
Поважний Олександр Станіславович, ректор Донецького державного університе�

ту управління, д�р екон. наук, професор
Радиш Ярослав Федорович, професор кафедри управління охороною здоров'я

НАДУ при Президентові України, д�р наук з державного управління, професор
Розпутенко Іван Васильович, завідувач кафедри економічної політики НАДУ при

Президентові України, д�р наук з державного управління, професор
Саблук Петро Трохимович, Почесний директор ННЦ "Інститут аграрної економіки",

д�р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України
Сорока Микола Петрович, д�р наук з державного управління, професор, народний

депутат України
Тимошенко Іван Іванович, ректор Європейського  університету, професор
Федоренко Станіслав Валентинович, доцент кафедри інформаційних систем і тех�

нологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент
Чапка Мирослав, ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом

(Польща), д�р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України
Черкасов Андрій Володимирович,  завідувач кафедри управління персоналом та еко�

номіки праці  ІПК ДСЗУ, д�р екон. наук, доцент
Чорна Людмила Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Вінницького торговельно�економічного інститут Київського національного торговель�
но�економічного університету, д�р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович, перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президен�
тові України, д�р наук з державного управління, профессор

Федоренко Валентин Григорович, головний редактор, член Спілки
ректорів Європи, перший віце�президент Спілки будівельників України,
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,
д�р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва
та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна, відповідальний секретар

 Свідоцтво КВ № 9144,
від 09.09.2004 року

ISSN 2306�6806
Передплатний індекс: 01751

Адреса редакції:
м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,

18, к. 29
 Телефон: (044) 223�26�28, 537�14�33

 Телефон/факс: (044) 458�10�73
E�mail: economy_2008@ukr.net

www.economy.in.ua
Засновники:

Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості

України,
ТОВ "Редакція журналу

"Економіка та держава"
Видавець:

ТОВ "Редакція журналу
"Економіка та держава"

Відділ інформації
Стаднік С. Б.

Відділ реклами
Чурсіна А. М.

Коректор
Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка
Полулященко А. В.

Технічне забезпечення
Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за
згодою редакції.

Відповідальність за добір і викладення
фактів несуть автори. Редакція не завжди

поділяє позицію авторів публікацій.

Рекомендовано до друку Вченою Радою
ІПКДСЗУ 27.10.16 р.

Підписано до друку 27.10.16 р.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  20,6.
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення № 2710/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537�14�34

Журнал включено до переліку
наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з

ЕКОНОМІКИ
(постанова президії ВАК України

від 27 травня 2009 р. № 1!05/2,
наказ Міністерства освіти і науки
України № 1081 від 29.09.2014 р.)



Економічна
наука

Кравченко В. І.
20 років грошової реформи в Україні: гривня потребує
реанімації ............................................................................................................................. 4
Демчишак Н. Б.
Національна інноваційна система як об'єкт фінансового
регулювання ........................................................................................................................ 9
Касич А. О., Яковенко Я. Ю.
Сучасні науково�теоретичні підходи до визначення сутності поняття
стійкого розвитку ............................................................................................................. 14
Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В.
Виявлення напрямів розвитку сумлінної ділової практики
в Україні .............................................................................................................................. 21
Богданов Д. С., Гончаренко І. В.
Аспекти регіонального розвитку сільських територій ............................................. 26
Савич О. П.
Удосконалення маркетингових стратегій автомобільних виробників
у сучасних умовах ............................................................................................................. 29
Гайдуцький І. П.
Дуалістична політика державної підтримки сталого низьковуглецевого
розвитку ............................................................................................................................. 34
Самофатова В. А.
Передумови і фактори сталого розвитку агропродовольчої
сфери ................................................................................................................................... 38
Скок П. О.
Ризики впровадження фінансових інновацій
в банках .............................................................................................................................. 41
Кравченко В. М., Алексич К. О.
Системно�динамічне моделювання оцінки рівня конкурентоспроможності
суб'єктів господарювання ............................................................................................... 45
Баранецька О. В.
Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України
та можливі шляхи її зміцнення ...................................................................................... 52
Карюк В. І.
Оцінка соціально�економічних наслідків інноваційного розвитку
підприємств........................................................................................................................ 55
Лендєл О. М.
Державно�приватне партнерство як форма інвестиційної взаємодії органів
державної влади та регіональних бізнес�суб'єктів .................................................... 59
Лапін П. В.
Сутність поняття "загроза економічній безпеці підприємств
залізничного транспорту" ............................................................................................... 63
Шевчук Я. В.
Концептуальні засади програми енергозбереження на регіональному
рівні ..................................................................................................................................... 69
Шатрова К. І.
Управління та аналіз матеріальних потоків через транспортно�логістичні
системи України в умовах євроінтеграції .................................................................... 73
Юхименко В. М.
Необхідність впровадження системи пруденційного нагляду
за страховою діяльністю в Україні ................................................................................ 80
Бороденко Т. М.
Глобальний контекст розвитку спільного інвестування:
уроки для України ............................................................................................................. 83
Переверзєва І. Ф.
Сутність та співвідношення категорій в антикризовому управлінні
підприємством ................................................................................................................... 87
Зайченко К. С.
Роль держави в діяльності малого інноваційно�активного бізнесу:
зарубіжний досвід та вітчизняні реалії ........................................................................ 90

У НОМЕРІ:
Е к о н о м i к а  т а  д е р ж а в а  №  10  / 2 0 16



Еconomy Kravchenko V.
20 YEARS SINCE THE CURRENCY REFORM IN UKRAINE: HRYVNIA SHOULD BE REANIMATED .... 4
Demchyshak N.
NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS OBJECT OF THE FINANCIAL REGULATION ........................ 9
Kasych A., Yakovenko Ya.
MODERN SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE
OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ........................................................................... 14
Sazonetz I., Tadeeva N.
IDENTIFICATION OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GOOD BUSINESS
PRACTICES IN UKRAINE ................................................................................................................................ 21
Bogdanov D., Goncharenko I.
ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS ...................................................... 26
Savych O.
REFINEMENT OF CARS PRODUCERS MARKETING STRATEGIES IN THE MODERN
CONDITIONS ...................................................................................................................................................... 29
Gaidutskiy I.
DUALISTIC POLICY OF STATE SUPPORT OF SUSTAINABLE LOW�CARBON DEVELOPMENT ..... 34
Samofatova V.
PRECONDITIONS AND FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE AGRI�FOOD SPHERE ......................................................................................................................... 38
Skok P.
IMPLEMENTATION OF FINANCIAL RISK IN BANKS INNOVATION ................................................... 41
Kravchenko V., Aleksych K.
SYSTEM�DYNAMIC MODELING ASSESSMENT OF THE ECONOMIC ENTITIES COMPETIVENESS ... 45
Baranetska О.
THE ACTUAL PROBLEMS OF FISCAL SAFETY SUPPORT IN UKRAINE AND POSSIBLE
WAYS OF STRENGTHENING THEM ............................................................................................................. 52
Karіuk V.
EVALUATION OF SOCIO�ECONOMIC IMPACT OF INNOVATIVE ENTERPRISES ........................... 55
Lendiel O.
PUBLIC�PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INVESTMENT INTERACTION OF
GOVERNMENT AND REGIONAL BUSINESS ENTITIES ............................................................................ 59
Lapin P.
ESSENCE OF THE CONCEPT "THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT" ................................................................................. 63
Shevchuk Y.
CONCEPTUAL BASES OF ENERGY SAVING PROGRAM AT THE REGIONAL LEVEL ...................... 69
Shatrova K.
MANAGEMENT AND ANALYSIS OF MATERIAL FLOW THROUGH THE SYSTEM
OF TRANSPORT AND LOGISTICS IN THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE ..................... 73
Yukhumenko V.
THE NECESSITY OF APPLYING PRUDENTIAL SUPERVISION OF INSURANCE IN UKRAINE ....... 80
Borodenko T.
GLOBAL CONTEXT OF COLLECTIVE INVESTMENT DEVELOPMENT: LESSONS FOR UKRAINE ... 83
Pereverzieva І.
ESSENCE AND CORRELATION OF CATEGORIES IN CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ..... 87
Zaichenko K.
ROLE OF STATE IN SMALL INNOVATION ACTIVE BUSINESS: FOREIGN EXPERIENCE
AND DOMESTIC REALITIES ........................................................................................................................... 90

CONTENTS:
E k o n o m i k a  t a  d e r z h a v a  №  10/2016

ПЕРЕДПЛАТА

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ!ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458�10�73);

— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);

 — ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS",  "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",

"ДІАДА",  "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/20164

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведення в Україні грошової реформи і зап�

ровадження національної грошової одиниці гривні
було важливим кроком у становленні нової держави

 УДК 336

В. І. Кравченко,
д. е. н., професор, заслужений економіст України, Президент, Міжнародний Інститут Фінансів

20 РОКІВ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ:

ГРИВНЯ ПОТРЕБУЄ РЕАНІМАЦІЇ

V. Kravchenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of Ukraine, President of International Institute of Finance

20 YEARS SINCE THE CURRENCY REFORM IN UKRAINE: HRYVNIA SHOULD BE REANIMATED

У статті розглядаються проблеми проведення у 1996 році грошової реформи в Україні, а також основX

ні тенденції функціонування гривні протягом 20 років її існування. Визначені чинники стрімкої девальX

вації національної грошової одиниці та наслідки цього для соціальноXекономічного розвитку країни та

рівня добробуту громадян України. Проаналізовано вплив фінансової кризи 1998 року, а також глобальX

ної економічної кризи 2008—2009 років на стан гривні. Досліджено руйнівні наслідки для економіки УкX

раїни та її грошей, соціальноXполітичної кризи наприкінці 2013 — на початку 2014 років, а також анексії

Криму та військової агресії у Донбасі.

Обгрунтовано шляхи зміцнення гривні за умов припинення війни, модернізації країни, зростання ваX

лового внутрішнього продукту, обсягів виробництва, експорту, а також підвищення конкурентоспроX

можності вітчизняної продукції.

Ще не втрачено всі шанси на реанімацію гривні.

In this article the problems of the currency reform conduction in Ukraine in 1996 are considerate. The main

trends of operation of hryvnia during twenty years of it existence are considerate as well. The factors of rapid

devaluation of national currency are define and consequences for socioXeconomic development of the country

and for the level of welfare of population of Ukraine are describe.

The impact of the financial crisis in 1998 and the global economic crisis in 2008X2009 on the hryvnia are

analyze. The devastating effects of socioXeconomic crisis at the end of 2013 — at the beginning of 2014 and the

annexation of Crimea and the military aggression in the Donbas for Ukraine economy and its currency are

investigate in article.

The ways of the strengthening of hryvnia exchange rate justified under conditions of war stop, country

modernization, GDP increase, production growth, volume export increase and the competitiveness of domestic

products increase as well.

The chances for hryvnia reanimation has not lost yet.

Ключові слова: грошова реформа, гривня, курс грошової одиниці, соціально!економічна криза, анексія,
військова агресія, рівень життя, платіжний баланс, валовий внутрішній продукт, експорт, конкурентоспро!
можність продукції, темпи росту економіки, реанімація, модернізація.
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та її економіки. Під впливом як внутрішніх, так і
зовнішніх чинників гривня пройшла непростий шлях,
суттєво знецінилася. Глибока соціально�політична
та економічна криза 2013—2014 років та військова
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агресія проти країни гостро поставили проблему
збереження України як суверенної держави, забез�
печення росту її економіки. Невідкладним завданням
є швидке реформування усіх сфер життя країни її
модернізація. Однією з важливих проблем є також
утримання курсу і збереження спроможності гро�
шей, перехід до позитивної динаміки ціни гривні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою зазначених розробок є аналіз функціону�

вання гривні, обгрунтування необхідності та визна�
чення основних шляхів забезпечення її стабільності.
Доведено небезпеки подальшого падіння гривні.
Охарактеризовано можливості ревальвації націо�
нальних грошей в Україні, проведення реанімації
гривні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика стану грошей в Україні, функціо�
нування гривні, її купівельної спроможності гостро
обговорювалася напередодні 20�ї річниці проведен�
ня грошової реформи. Курс гривні станом на поча�
ток вересня 2016 року знизився у порівняні із почат�
ком вересня 1996 року більше ніж у 15 разів. Це ста�
ло ключовим фактором різкого зниження рівня жит�
тя людей та гостроти соціально�економічної кризи
в країні.

Важливими з точки зору історичної оцінки гро�
шової реформи 1996 року є оприлюдненні Націо�
нальним банком України матеріали круглого столу
на тему: "Як відбувалася грошова реформа України
1996 року", що був проведений 1 вересня 2016 року і
організований Інформаційною агенцією "Фінансовий
клуб" та Українським кризовим медіа центром за
підтримки Національного банку України. Матеріа�
ли під назвою "20 років гривні. Банкіри, які стояли
біля витоків грошової реформи, розповіли про її ус�
піхи" розміщені на сайті НБУ [4]. Учасниками дис�
кусії стали третій Президент України та еск�голова
НБУ Віктор Ющенко, екс�голова НБУ Володимир
Матвієнко, заступник голови НБУ Яків Смолій, екс�
заступнкик голови НБУ Ярослав Солтіс, екс�заступ�
ник голови НБУ Віра Ричаківська та інші учасники і
свідки грошової реформи.

Цікавими є публікації з питань грошової рефор�
ми екс�радника Президента України Анатолія Галь�
чинського. Одна з них присвячена 15 річчю прове�
дення грошової реформи і містить матеріали з анал�
ізом її проблем і суперечностей [6]. Інша опубліко�
вана у день 20�річчя грошової реформи в Україні. У
ній переосмислюються нинішні наслідки проведен�
ня цієї реформи [7]. Конструктивними є пропозиції
третього Президента України Віктора Ющенка щодо
можливостей покращення макроекономічної ситу�
ації в Україні як фактору стабілізації курсу гривні,
зокрема, за рахунок використання коштів, які зна�
ходяться поза банківською системою, а також лега�
лізації тіньового сектора господарювання, що вис�
ловлені ним у інтерв'ю "Главкому", у вересні 2016
року [10].

Заслуговує на увагу аналіз сучасного стану гро�
шового обігу в Україні, проведений "Економічною
правдою" під красномовною назвою: "Гривня: 20
років в слаломі" [9].

Доцільно пригадати у контексті розуміння історії
гривні матеріали науково�практичної конференції
"Грошові реформи в зарубіжних країнах: досвід та
уроки для України", проведеної на передодні грошо�
вої реформи 23—24 травня 1996 року у Національ�
ному банку України за його ініціативою та ініціати�
вою Науково�дослідного фінансового інституту при
Міністерстві фінансів України [5] і опубліковані ред�
колегією на чолі із колишнім Міністром фінансів Ук�

раїни Г.О. П'ятаченком. Не втрачають актуальності
виступи на ній керівників центральних банків кількох
країн, голови правління НБУ В.А. Ющенка "Грошо�
ва реформа в Україні у світлі досвіду зарубіжних
країн", заступника директора НДФІ при Міністерстві
фінансів України В.І. Кравченка " Грошова реформа
в Україні і особливості становлення національної
грошової системи", завідуючого кафедри Київсько�
го національного університету імені Тараса Шевчен�
ка А.А. Чухна "Порівняльний аналіз грошових ре�
форм у Німеччині та Японії у післявоєнний період" ,
радника Прем'єр міністра України Т.Т. Ковальчука
"Ключові принципи здійснення грошової реформи в
Україні", наукового консультанта Президента Ук�
раїни з питань фінансової політики О.Д. Василика
"Грошова реформа як метод фінансової стабілізації".
Ґрунтовними є публікації В.І. Міщенка та С.В. На�
уменкової, зокрема, брошура присвячена валюті і
валютній політиці [12].

Важливий внесок в формування теоретичних за�
сад грошового обігу в Україні, зробили В.М. Пинзе�
ник, М.І. Савлук, А.М. Мороз, В.І. Міщенко, С.В. На�
уменкова, О.М. Шаров, В.Т. Лановий, Н.В. Дорофеє�
ва, І.С. Ястремський, В.К. Черняк, В.П. Нестеренко,
А.А. Гриценко, В.С. Стельмах, В.П. Гетьман, В.П. Мат�
вієнко.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Грошова реформа в Україні проведена відповід�

но до Указу Президента України "Про грошову ре�
форму в Україні" від 25 серпня 1996 року[2] та На�
казу Національного банку України[3] на виконання
цього Указу. Станом на 1996 рік були створені еко�
номічні передумови для проведення цієї реформи,
зокрема, країна досягла піку гіперінфляції. Нагадає�
мо, що у 1992 році 1 амереканський долар в Україні
коштував 208 купоно�карбованців, у 1993 — 4539 ку�
поно�карбованців, 1994 — 31700 купоно�карбо�
ванців, а у 1995 — 147463 купоно�карбованці.

Реформа проводилися протягом двох тижнів з 2
по 16 вересня 1996 року. Національний банк Украї�
ни увів у готівковий обіг 3,1 млрд гривень — нових
національних грошей. Одночасно було вилучено із
обігу 327,9 трлн старих, емітованих до цього часу,
купоно�карбованців. Обмін купоно�карбованців на
гривні здійснювався за курсом 100 тисяч купоно�кар�
бованців на одну гривню. Суми обсягом до 100
мільйонів українських карбованців обмінювалися на
гривню готівкою. Суми понад 100 мільйонів украї�
нських карбованців зараховувалися на вклади в бан�
ках з правом їх вільного використання у гривнях.

 Реформа мала неконфіскаційний характер, за
обмін грошей плати не стягували.

Статус гривні визначений Конституцією Украї�
ни. Відповідно до статті 99 Конституції України
"Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечен�
ня стабільності грошової одиниці є основною функ�
цією центрального банку держави — Національного
банку України" [1].

За двадцять років функціонування гривня бага�
то у чому змінилася. На момент її введення це була
достатньо дорога грошова одиниця. Офіційний курс
гривні складав 1 грн. 76 коп. до 1 долара США. Ста�
ном на 9 вересня 2016 року вартість гривні різко
зменшилася. Офіційний курс її склав 26 грн. 63 коп.
до 1 долара США. За 20 років кількість готівкових
грошей збільшилась більш ніж у 100 разів. З 3,1 млрд
грн. до 313,1 млрд грн. станом на 1 серпня 2016 року.

Значно збільшилась кількість банкнот у обігу.
Станом на 1 січня 1998 року їх було 718,3 мільйони
штук, в основному дрібного номіналу. Станом на 1
серпня 2016 року в обігу перебувало 2 млрд 802,6
мільйони банкнот. Якщо частка банкнот номіналом
"1 гривня" на початку 1997 року складала 38,2% то
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станом на 1 серпня 20016 року — 16,6%. В той же час
частка банкнот номіналом "200 гривень" досягла ста�
ном на серпень 2016 року 19,9%.

За роки існування гривня у результаті багатьох
обставин значно втратила свій авторитет. Колишній
Міністр фінансів України В.Пинзеник у програмі
"Про політику" з Сергієм Руденком в ефірі "TV Есп�
ресо" 2 вересня 2016 року сказав наступне: "Мені в
кошмарному сні не могло наснитися таке майбутнє
гривні через 20 років".

Розглянемо основні проблеми функціонування
гривні, причини та наслідки стрімкого зниження її
вартості як грошової одиниці.

У 1996—1997 роках функціонування гривні відбу�
валося достатньо безпроблемно.  Станом на
01.01.1998 року її офіційний курс складав 1 грн. 90
коп. до долара США, знизившись на 14 копійок за
рік і 4 місяці. Економіка України в цей період все ще
долала наслідки системної кризи початку 90�х років.
Валовий внутрішній продукт 1996 року склав за об�
сягом 90 % до його величини у 1995 році. У 1997 році
97 % до його обсягів у 1996 році.

У світі напередодні 1998 року склалися обстави�
ни, які негативно вплинули на економіку України та
її грошовий обіг.

У 1997—1998 роках розгорнулася фінансово�еко�
номічна криза у Східній Азії. Спочатку вона охопи�
ла Таїланд, Малайзію, а згодом Гонконг, Сінгапур,
Індонезію, Південну Корею, частково Японію.
Азійські "тигри", які високими темпами зростання
уособлювали особливу модель розвитку, зіткнули�
ся з панікою на фондових і валютних ринках, падін�
ням курсу національних валют стосовно долара США
до кінця 1997 року на 50—60 %.

Азійська криза вплинула на економіки Європи та
США, в першу чергу через обмеження їх експортних
можливостей. Паралельно із Азійською кризою фор�
мувалися умови глибокої кризи у Російській Феде�
рації. 17 серпня 1998 року цією країною оголошений
технічний дефолт за основними видами державних
цінних паперів. Крім цього з початку 1998 року в
Росії була проведена грошова реформа в ході якої
рубль був деномінований у масштабі 1 новий рубль
до 1000 старих рублів. Реформа здійснювалася в умо�
вах різкого зростання державного боргу країни,
формування піраміди короткострокових запозичень,
зокрема, державних, гострої напруги у їх обслуго�
вувані, паніці на кредитному і валютному ринках,
дестабілізації банківської системи. В наслідок де�
фолту курс рубля впав в 4 рази. З урахуванням гли�
бокої інфляції ВВП країни зменшився у 3 рази до 150
млрддол. Зовнішній борг зріс до 220 млрддол. США,
що сягало 147% ВВП країни. За оцінками амери�
канських експертів зовнішній борг країни зріс до 300
млрд дол., що досягло 200 % ВВП Росії. В той же час
на Захід виведено 1,2 трлн доларів США російсько�
го походження.

Криза не була тривалою, але мала серйозні на�
слідки і дала уроки. Вже з початку 2000 років Росія
перейшла до етапу економічного зростання.

Маючи значний вплив на сусідні держави, еконо�
міка Російської Федерації спровокувала кризу в Ук�
раїні. Гостро постало питання обслуговування вип�
лат за ОВДП, яке частково було врегульовано їх
відстрочкою на внутрішньому ринку та переукладан�
ням угод із зовнішніми інвесторами. Проте інвесто�
ри відмовилися від купівлі нових ОВДП, та розпро�
давали раніше куплені. Мало місце різке зростання
цін. Заходи із обмеження грошей в обігу для стри�
мання інфляції призвели до грошового голоду. Гро�
шей не вистачало на виплату зарплат, пенсій,
здійснення інших платежів. Виникла платіжна кри�
за. Підприємства втратили обігові кошти. Масово
розвинувся бартер, вексельно�залікові розрахунки.

Підприємства заборгували великі суми один перед
одним, перед бюджетом та пенсійним фондом.

Незважаючи, на антиінфляційні заходи НБУ, ва�
лютний коридор, валютні інтервенції, гривня стрімко
девальвувала. Станом на 1 січня 1999 року її курс ста�
новив 3 грн. 43 коп. до 1 долара США. А станом на 1
січня 2000 року 5 грн. 22 коп. до долара США. Курс
гривні за 2 роки зменшився у 2,75 рази.

Валютні резерви країни з третього кварталу 1997
року до третього кварталу 1998 року скоротилися з
2 млрд 452 млн до 761 млн дол. США.

Золотовалютні резерви за півтора роки зменши�
лися у 5 разів.

Криза 1998—1999 років нанесла великого удару
економі ці  та  г рошам  Укра їни.  Вона змі нила
свідомість керівництва країни, суб'єктів господарю�
вання, громадян. Проте базові причини кризи так і
не були глибоко проаналізовані і враховані з метою
докорінної модернізації економіки країни. Все це
згодом, починаючи із 2008 року дало про себе зна�
ти.

Після кризи 1998—1999 років країна вступила в
новий етап розвитку. Подальші 8 років для України
були часом конструктивного і відносно стабільного
економічного піднесення, незважаючи на події 2004
року, які отримали назву Помаранчевої революції.

З 2000 року почалося зростання валового внутр�
ішнього продукту, яке тривало до 2008 року включ�
но. Темпи зростання ВВП окрім 2005 року і 2008 року
були вищими за 5 %. Швидко і стабільно зростав зов�
нішньоторговельний оборот з 33,2 млрд дол. у 2000
році до 170,7 млрддол у 2008 році.

Збільшувалися міжнародні резерви країни. На
кінець 2007 року до обсягу 32 млрд 462 млн доларів.
У серпні 2008 року, вони досягли 38 млрддол. США.

Стабільне зростання виробництва, експорту, над�
ходжень валюти, доходів громадян, стали основою
для стабільного курсу гривні. Станом на 01.01.2008
року курс гривні складав 5 грн. 05 коп. до 1 дол.
США.

Все це ще раз засвідчило, що гроші є дзеркалом
національної економіки, її масштабів, конкуренто�
cпроможності, обсягів експорту, рівня цін на світо�
вих ринках. Але зовсім не результатом кредитів
міжнародних фінансових організацій.

Подальша доля гривні визначалася явищами, що
виникли в Україні під впливом глобальної економі�
чної кризи 2008—2009 років. Ця криза проявилася
як глобальна рецесія, що болісно вдарила по
світовій економіці, і стала найбільшою за масшта�
бами та наслідками після великої депресії 1929—
1933 років.

Уряди більшості країн, реагуючи на кризу, реал�
ізували як міжнародні так і національні програми її
мінімізації та фінансової стабілізації. Зокрема, це за�
ходи із збільшення грошової бази, програми грошо�
вого пом'якшення, зниження облікової ставки ФРС,
Європейського центрального банку, центральних
банків країн, масштабні  програми фінансової
підтримки бізнесу. Основною метою зазначених про�
грам стало стимулювання попиту, як фактору зрос�
тання виробництва.

Зазначені програми були доповнені заходами
нової четвертої промислової революції. У літературі
вже здійснений грунтовний аналіз цих програм.

В Україні економічна криза проявилася найбільш
болісно, а урядові програми протидії їй були мало�
ефективними, хоча вміщувалися майже у 160 зако�
нах. ВВП країни у 2009 році скоротився на 14,8%. По�
казники падіння виробництва в окремих галузях були
ще більшими. Зовнішньоторговельний оборот змен�
шився з 170,7 млрд дол. США у 2008 році до 99,9 млрд
дол.США у 2009 році. Експорт товарів і послуг ско�
ротився за рік на 29,4 млрд дол. Золотовалютні ре�
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зерви за рік зменшилися на 6 млрд дол. США. Вало�
вий зовнішній борг збільшився за рік на 22 млрд дол.
США.

Це черговий раз завдало удару гривні. Станом на
1 січня 2009 року її офіційний курс знизився до рівня
7 грн. 70 коп. за 1 долар США, а на 1.01.2010 року до
показника 7 грн. 99 коп. за 1 долар США.

У 2010—2011 роках в Україні спостерігалася тен�
денція до стабілізації соціально�економічної ситу�
ації та курсу гривні. ВВП країни у 2010 році виріс на
4,2 %, а у наступному році на 5,2 %. Проте, почина�
ючи з 2013 року, країна входить у полосу економіч�
ної стагнації. У 2012 році приріст її ВВП склав 0,3 %,
2013 рік закінчився нульовими темпами динаміки
ВВП.

Наприкінці 2013 року в Україні розгортаються
події, які призвели до глибокої соціально�політич�
ної та економічної кризи, чергової революції, зміни
політичного режиму. На початку 2014 року був анек�
сований Крим, розпочалася агресія на Сході. Сума
безпосередніх збитків України від анексії Криму,
станом на середину травня 2014 року за оцінками
Міністерства юстиції України перевищувала 1 трлн
гривень.

Значні території на сході України потрапили під
контроль самопроголошених за участю Росії і не виз�
наних ,так званих, "ДНР" і "ЛНР". Територіальні і
економічні втрати та війна призвели до скорочення
економічного потенціалу України. ВВП країни у 2014
році зменшився на 6,8%, а у 2015 році — на 9,9 %. У
2015 році зовнішньо�торгівельний оборот склав 89,13
млрд доларів скоротившись з позначки 173 млрд 701
млн дол. у 2012 році. Експорт товарів і послуг з Ук�
раїни за цей час зменшився на 35,2 млрд дол. США.
Різко зменшилися надходження валюти. Має місце
скорочення товарообороту зовнішньої торгівлі і в
2016 році. У першому півріччі 2016 року у порівняні
із аналогічним періодом 2015 року, експорт товарів
України скоротився на 10,7 %, імпорт — на 5,3 %.
Найбільше скорочення товарообігу має місце із Ро�
сійською Федерацією. Її частка у загальному обсязі
зменшилася з одної третьої до 8—9%.

В країні різко зменшилися міжнародні резерви.
Станом на кінець 2014 року вони досягли показника
7,5 млрд дол. Станом на початок жовтня 2016 року
ці резерви складають 15,5 млрд дол. США.

Значно знизився рівень життя. Лише за офіцій�
ними даними доходи громадян України у 2015 році
скоротилися на 22 %.

Враховуючи складну соціально�економічну ситу�
ацію, неможливість підтримувати курс гривні інтер�
венціями валюти та інші обставини, НБУ 5 лютого
2015 року відмовився від проведення індикативних
валютних аукціонів. Було прийнято рішення про
відмову від фіксованого валютного курсу, який існу�
вав із 2 вересня 1996 року і перехід на плаваючий курс
гривні. Курс долара та інших валют почав визнача�
тися міжбанківським валютним ринком.

Ситуація, що склалася в країні починаючи із
кінця 2013 року негативно вплинула на курс гривні,
її вартість, купівельну спроможність. На 1 січня 2014
року офіційний курс гривні становив 7 грн. 99 коп.
за 1 долар США. Через рік курс був на рівні 15 грн.
77 коп. за 1 долар США. Станом на 6 січня 2016 року
такий курс досяг показника 23 грн. 78 коп. за 1 до�
лар США. За короткий час люди збідніли втричі. Ук�
раїнська гривня стала дешевою і нестабільною.
Навіть фахівці не можуть дати позитивний прогноз
щодо її майбутнього. До проекту Державного бюд�
жету України на 2017 рік її курс спрогнозований на
рівні 27,2 гривні за 1 долар США.

Чому не зовсім вдала історія гривні? Чи є мож�
ливості для отримання Україною гривні у якості
"твердих грошей". Це одне із найбільш важливих пи�

тань від розв'язання якого залежатиме місце Украї�
ни у сучасному світі, її можливості стати конкурен�
тоспроможною і самодостатньою державою. Що
таке тверда валюта? (англ. Hard Currency) Це валю�
та купівельна спроможність і обмінний курс якої за�
лишається стабільним і не схильним до зниження.
Інколи поняття "тверда валюта" ототожнюють із
поняттям "вільноконвертована валюта". Ось не�
обхідні фактори існування таких грошей. По�перше,
це політична стабільність в країні. Це низька інфля�
ція. Це угоджена і послідовна фіскальна та грошво�
кредитна політика. Це достатні запаси дорогоцінних
металів та найбільш ліквідних валют. Це стабільний
курс валюти протягом тривалого історичного часу.
Це стала, технологічно розвинута економіка. Є і інші
обставини, які визначають місце країни у світі. Ва�
люти, які відповідають зазначеним критеріям є
найбільш високоліквідними і входять до групи резер�
вних. Основною резервною валютою є долар США.
Другою за використанням резервною валютою є
євро. До резервних валют належить також фунт
стерлінгів, Японська ієна, Швейцарський франк. З 1
жовтня 2016 року МВФ включив до складу резерв�
них Китайський юань. До резервних також належать
спеціальні права запозичень, штучний резервний і
платіжний засіб, який емітується МВФ. Він має обіг
всередині цієї організації для регулювання сальдо
платіжних балансів, поповнення резервів, розра�
хунків за кредитами МВФ.

До високоліквідних, вільноконвертованих, так
званих клірингових валют, якими здійснюється роз�
рахунок у міжнародній платіжній системі CLS нале�
жить 18 валют. Це долар США, євро, Британський
фунт, Японська ієна, Швейцарський франк, Канадсь�
кий долар, Австралійський долар, Шведська крона,
Датська крона, Норвежська крона, Сінгапурський
долар, Новозеландський долар, Південноафрикансь�
кий ренд, Мексиканський песо, новий Ізраїльський
шекель. З 2015 року до цих валют включений Угорсь�
кий форинт.

В Україні немає умов, щоб нині зробити гривню
вільноконвертованою. Але завдання зробити її та�
кою має ставитися. Нагадаємо після грошової ре�
форми Україна у 1997 році оголосила про часткову
конвертацію гривні за поточними операціями. Про�
те і нині валютний обіг в країні здійснюється із сут�
тєвими обмеженнями, зокрема, купівлі валюти, її
обов'язкового продажу, зняття із рахунків, вивозу
за кордон, тощо.

Мають бути вирішені ключові проблеми без чого
країна не матиме міцних грошей. Українська еко�
номіка є сировинною і потребує докорінної модер�
нізації, про що справедливо зазначає заступник ди�
ректора Інституту економіки та прогнозування
НАН України Сергій Кораблін [11]. Країні не�
обхідні високі темпи збільшення ВВП, росту еконо�
міки за рахунок її оновлення на основі новітніх тех�
нологій. Обсяги експорту в державі необхідно
збільшити в рази, змінивши його структуру на ко�
ристь готової продукції. Необхідно отримати ре�
альну користь у цьому від Угоди про асоціацію Ук�
раїна — ЄС. Мають бути прискорені темпи віднов�
лення достатнього обсягу золотовалютних ре�
зервів. Наприклад, сусідня Польща має резерви об�
сягом 100 млрд дол. США, Туреччина — 111 млрд
дол. США, Чехія — 70,5 млрд дол. США, Румунія —
майже 38 млрд дол. США.

Важливим джерелом і інструментом розвитку
країни є прямі іноземні інвестиції, за рахунок яких
мають бути створені нові конкурентоспроможні сек�
тори економіки. Необхідно прибрати фінансові та
бюрократичні перепони цьому. Докорінного підви�
щення потребує рівень життя людей, їх купівельної
спроможності як головного інвестора країни. На цілі
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економічного розвитку слід задіяти потенційно
значні кошти накопичувальних пенсійних фондів, у
системі обов'язкового пенсійного страхування. По�
трібно обрати курс на ревальвацію гривні. В іншому
випадку країні буде вимушена в майбутньому про�
водити ще одну грошову реформу і здійснювати де�
номінацію гривні. Це у 2016 році робить сусідня Біло�
русь із білоруським рублем. Слід все робити для при�
пинення війни. Це лише окремі проблеми, які необ�
хідно розв'язати, щоб гривня стала твердою і реані�
мувалася.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Грошова реформа сприяла становленню вітчиз�
няної економіки та суспільства в цілому. За період
свого існування гривня втратила свою початкову ку�
півельну спроможність внаслідок системних криз,
гальмування проведення реформ, стагнації  у
більшості сфер життя, а також зовнішніх загроз та
агресії. Потрібно відновити авторитет гривні. Грив�
ня потребує реанімації, шляхом перетворення її у
тверді, конвертовані гроші. Ключовим завданням,
яке має бути розв'язане є системна модернізація
України. Потребують подальших досліджень шляхи
та механізми забезпечення модернізації економіки
її структурної перебудови в умовах нинішньої кри�
зи. Необхідні проривні ідеї щодо радикального
збільшення іноземних інвестицій та експорту, над�
ходження в країну твердих валют задля зупинення
процесу знецінення національних грошей.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтованість підходів до застосування інстру�

ментів фінансового регулювання в економіці країни ви�
значається чітким розумінням об'єкта такого регулюван�
ня. У цьому контексті важливим є дослідження засад фун�
кціонування національної інноваційної системи, в межах
якої реалізується інноваційна діяльність, яка водночас
відображає національну ідентичність та є результатом
впливу чинників інноваційної культури, а також обумов�
люється особливостями економічної системи держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми інноваційної діяльності в цілому та тео�

ретико�методологічні й прикладні засади функціонуван�
ня національної інноваційної системи є предметом пер�
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манентних наукових пошуків, у працях вітчизняних й
зарубіжних вчених, зокрема А. Гальчинського, В. Гейця,
М. Денисенка, М. Диби, А. Дуки, О. Жилінської, Н. Іва�
нова, М. Козоріз, М. Крупки, О. Колодізєва, А. Кузнє�
цової, О. Кузьміна, Л. Федулової, С. Онишко, В. По�
бірченка, А. Пересади, Б. Пшика, Л. Федулової, Д. Чер�
ваньова, Н. Чухрай, Й. Шумпетера, Б. Лундвала, С. Мет�
кальфа, Р. Нельсона, Д. Норта, К. Фрімана, Х. Едкіста,
Ф.Сагасті, Ф. Прада, С. Петерса. Однак необхідність
формування національної інноваційної системи як го�
ловного чинника забезпечення довгострокового зрос�
тання економіки України, побудови інноваційної моделі
розвитку та загалом зміцнення інноваційного потен�
ціалу визначає потребу у продовженні досліджень у цьо�
му напрямі.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — обгрунтування теоретичних та мето�

дологічних основ формування національної інновацій�
ної системи як об'єкта фінансового регулювання.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ідея формування національних інноваційних систем
для активізації інноваційних процесів у розвинутих дер�
жавах почала активно обговорюватись та поступово
реалізовуватись ще у 50—60�х роках ХХ ст. Це було по�
в'язано із їх необхідністю як інституціональної основи
забезпечення інноваційного розвитку економіки. Ок�
ремі аспекти концепції національних інноваційних сис�
тем були предметом наукових пошуків у 70�х рр. ХХ ст.
у роботах відомих західних економістів, що досліджу�
вали процеси дифузії нововведень (С. Девіса, Е. Менс�
філда, А. Ромео), а також вивчали технологічні системи
(К. Фрімена, Д. Кларка, Л. Соете).

Однак теоретичні засади та методологічні принци�
пи концепції національних інноваційних систем закла�
дені уже у 80—90�х рр.ХХ ст. у працях Б. Лундвала, С. Мет�
кальфа, Р. Нельсона, К. Фрімана. Ця концепція сфор�
мувалася головним чином під впливом теорії інституц�
ійних змін Д. Норта, інноваційної теорії Й. Шумпетера
та загальної теорії систем. У спільній монографії "Тех�
нічний прогрес та економічна теорія" Б. Лундвал, К. Фрі�
ман та Р. Нельсон виклали основні засади концепції [15].
Так, у центрі її уваги концепції були національні особ�
ливості організації інноваційних процесів в країнах
світу, функції різних суспільних й приватних інститутів
та форми їхньої взаємодії на різних етапах технологіч�
них інновацій. Зауважимо, що згідно з концепцією виз�
начальне значення у реалізації технологічних змін на�
лежить факторам, які виражають національну специ�
фіку держави, зокрема її культуру, історичний досвід,
національні інтереси, систему освіти та специфіку роз�
витку науки і техніки.

Аналіз праць зазначених учених дає змогу стверд�
жувати, що сформульовані ними методологічні принци�
пи функціонування національних інноваційних систем
по�суті полягали у наступному:

— продовження теорії Й. Шумпетера [16] щодо кон�
курентних переваг на основі інновацій і наукових�тех�
нічних розробок;

— системність у тлумаченні інноваційного процесу,
врахування впливу на нього не лише формальних чин�
ників (безпосередньо діяльності суб'єктів інноваційної
діяльності), а й неформальних (характеру їхньої взає�
модії, фактора інноваційної культури);

— обгрунтувнаня визначальної ролі науки та знань
в інформаційному і високотехнологічному суспільстві,
розширення інституціонального контексту тлумачення
інноваційної діяльності.

У вітчизняній науковій літературі мають місце низ�
ка достатньо звужених підходів до визначення сутності
національної інноваційної системи, згідно з якими ос�
тання тлумачиться з урахуванням по суті лише інфрас�
труктурної складової, як сукупність інститутів (орга�
нізацій), що створюють сприятливі умови для реалізації
інноваційної діяльності в країні. Так, за В. Пономарен�
ком інноваційна система характеризується трьома ос�
новними рисами: ототожнюється з інноваційною інфра�
структурою; є особливими інтегрованими структурами,
яким властива ознака інноваційності та функціями яких
є інноваційна діяльність; базується на механізмі взає�
мозв'язку між елементами системи [11, с. 53]. Також, В.
Білозубенко вважає, що національну інноваційну сис�
тему потрібно розглядати як комплекс взаємозалежних
інститутів організаційного і правового характерів, по�
в'язаних особливою структурою, які забезпечують на�
ціональний інноваційний процес, окремі його стадії, а
також участь і регулюючу роль держави у сфері іннова�
ційного розвитку [1].

Також існує низка інших наукових підходів до тлу�
мачення національної інноваційної системи, що зводять�
ся до її розуміння як сукупності організацій, які беруть
участь в інноваційній діяльності, однак при цьому, на
нашу думку, теж звужується економічний зміст роз�
глядуваного поняття.

Так, І.Б. Синишин стверджує, що національна інно�
ваційна система — це система, основним завданням якої
є створення, розповсюдження та використання у народ�
ному господарстві нових знань і технологій [13, с. 85].
З.В. Микитюк тлумачить національну інноваційну сис�
тему як "сукупність взаємопов'язаних інститутів, при�
значених для того, щоб створювати, зберігати й пере�
давати знання, навички й артефакти, що визначають нові
технології" [7].

Враховуючи зазначене, на наш погляд, заслуговують
на увагу наукові підходи, за якими національна іннова�
ційна система розглядається власне як повноцінна сис�
тема з урахуванням ролі організацій, які беруть участь
в інноваційній діяльності, а також різних інститутів, що
формують належні умови для її здійснення. Зокрема у
праці А. Гречко та О. Кавтиш національна інноваційна
система — це динамічна, відкрита, структурована підси�
стема міжнародної інноваційної системи, яка складаєть�
ся із взаємопов'язаних активно співпрацюючих інсти�
туцій та забезпечувальних інститутів, які задіяні у про�
цесі створення, акумуляції та реалізації наукових знань,
техніки і технологій з урахуванням правових, економі�
чних, організаційних, соціально�культурних умов інно�
ваційного процесу в межах національного господарства
і на основі стратегії науково�технологічного розвитку,
основною метою якої є підвищення конкурентноздат�
ності економіки та рівня життя населення [5, с. 225]. За
О. Кузьменко, національна інноваційна система — це
історично, культурно, економічно, науково�технічно й
інформаційно обумовлена сукупність відносин між су�
б'єктами інноваційної діяльності з приводу створення,
розповсюдження та використання інновацій, яка має
місце в межах певної країни [6].

Також М. Пашута та Л. Федулова вважають, що
"національна інноваційна система — це сукупність
взаємопов'язаних організацій (структур), зайнятих ви�
робництвом і комерціалізацією наукових знань і тех�
нологій у межах національних кордонів, малих і вели�
ких компаній, університетів, лабораторій, технопарків
та інкубаторів як комплексу інститутів правового,
фінансового й соціального характеру, що забезпечу�
ють інноваційні процеси і мають потужне національне
коріння, традиції, політичні та культурні особливості"
[14, с. 36].

Ключову роль у дослідженні національної іннова�
ційної системи відіграє також визначення основних її
структурних елементів у контексті з'ясування специфі�
ки взаємозв'язків та існуючої між ними взаємодії й ви�
значення потенціалу регулюючого впливу на окремі
складові. Аналіз наукової літературі дає змогу ствер�
жувтаи про існування двох домінантних, на наш погляд,
методологічних підходів до структуризації національ�
ної інноваційної системи: 1) функціональний (у залеж�
ності від функцій у процесі реалізації інноваційної діяль�
ності); 2) інституційний (виокремлюють інституції, що
беруть участь у процесі генерації та комерціалізації но�
вих знань, формуванні середовища інноваційної діяль�
ності).

Розглянемо детальніше функціональний підхід. Зок�
рема заслуговує уваги грунтовне дослідження Л.І. Фе�
дулової, за результатами якого науковець структуру�
вала інноваційну систему на підсистеми: 1) підсистема,
діяльність якої спрямована на забезпечення інновацій�
ного процесу нематеріальними ресурсами; 2) підсисте�
ма, елементи якої приймають безпосередню участь в
інноваційному процесі; 3) підсистема, функція якої — у
забезпеченні інноваційної діяльності матеріальними
ресурсами [4, с. 49]. Декілька структурних блоків націо�
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нальної інноваційної системи виокремлює В. Побірчен�
ко [8, с. 158]: 1) креативний блок (університети, наукові
інститути, окремі фахівці, складні соціальні мережі, що
забезпечують неформальну взаємодію дослідників з
навчальних установ); 2) блок трансферу технологій; 3)
блок фінансування; 4) блок виробництва; 5) блок підго�
товки кадрів.

Що стосується інституційного підходу, то, скажі�
мо, М. Бунчук елементи національної інноваційної си�
стеми розглядає дещо по�іншому, як такі підсистеми:
генерування нових знань; освіта і професійна підготов�
ка; виробництво продукції та послуг; інноваційна
інфраструктура [2]. Структуруючи національну інно�
ваційну систему О.П. Кавтиш, А.В. Гречко виокремлю�
ють такі її складові [5, с. 225]: науково�виробничу та
інфраструктурно�забезпечувальну, яка містить інсти�
тути правового, фінансового та соціального характе�
ру, що забезпечують інноваційні процеси і мають на�
ціональні корені, традиції, політичні і культурні особ�
ливості тощо.

Суттєвим, на наш погляд, прорахунком економічної
політики є те, що на відміну від багатьох зарубіжних
держав в Україні упродовж тривалого часу була відсут�
ня законодавчо визначена потреба створення національ�
ної інноваційної системи. Необхідно зауважити, що по�
суті вперше проблематика формування національної
інноваційної системи в Україні розглядалось у Дер�
жавній програмі розвитку промисловості на 2003—2011
роки. Відповідно до змісту документу, мета реформу�
вання системи управління промисловістю полягає в
удосконаленні механізмів ринкової самоорганізації та
створенні повнофункціональної ієрархічної системи,
спроможної забезпечувати ефективне державне регу�
лювання її розвитку на всіх етапах інноваційно�інвес�
тиційного циклу [10]. Цінність даної постанови у тому,
що в ній йшла мова про створення в Україні національ�
ної інноваційної системи, яка би інтегрувала науку і
бізнес�інтереси, тобто системи європейського типу, що
в підсумку дозволило б досягти економічного зростан�
ня і підвищення добробуту.

Однак можна вважати, що вперше в Україні про�
цес формування національної інноваційної системи був
розпочатий після прийняття Постанови Верховної
Ради України "Про Рекомендації парламентських слу�
хань на тему: "Національна інноваційна система Украї�
ни: проблеми формування та реалізації" від 27.06.2007
р. [9], а також ухвалення Розпорядження Кабінету
Міністрів України "Про схвалення Концепції розвит�
ку національної інноваційної системи" на 2009—2013
роки від 17.06.2009 р. [12]. У Розпорядженні "націо�
нальна інноваційна система" трактується як "су�
купність законодавчих, структурних і функціональних
компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створен�
ня та застосування наукових знань та технологій і виз�
начають правові, економічні, організаційні та соціальні
умови для забезпечення інноваційного процесу" [12].
При цьому у Законі України "Про інноваційну
діяльність" інноваційну інфраструктуру протрактова�
но як сукупність підприємств, організацій, установ, їх
об'єднань, асоціацій будь�якої форми власності, які
надають послуги по забезпеченню інноваційної діяль�
ності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інфор�
маційні, юридичні, освітні) [3].

Однак попри значну кількість теоретичних і при�
кладних напрацювань методологічні аспекти розвитку
національної інноваційної системи й надалі активно
обговорюються, у зв'язку із чим відсутній єдиний підхід
до її трактування, а також обгрунтування методологіч�
них підходів до формування, в умовах чого неможливе
ефективне фінансове регулювання.

Зокрема дискутується доцільність застосування
поняття "національна" до інноваційних систем, врахо�
вуючи сучасні умови існування глобального конкурен�
тного середовища, локалізацією інноваційного проце�

су в межах кластерів, регіонів, галузей та окремих кор�
порацій, а відтак, браком підстав вважати, що у тих чи
інших країнах функціонують справді "національні"
інноваційні системи, а швидше навпаки доцільно анал�
ізувати галузеві, регіональні, транснаціональні інно�
ваційні системи. Такі аргументи наводяться низкою
дослідників, зважаючи на те, що система інститутів
сприяння інновації в одній галузі не тотожна системі,
властивій іншій галузі, а також в окремих сферах інно�
ваційна система може включати певний регіон в межах
держави чи може мати транснаціональний характер.

Вважаємо за доцільне навести аргументи, які, на наш
погляд, підтверджують актуальність застосування по�
няття "національна" стосовно інноваційної системи
країни, в тому числі й України: 1) існують відмінності в
умовах здійснення інноваційної діяльності, підгрунтям
чого є різне соціокультурне середовище, історичний
досвід, відмінна інноваційна культура; у кожній країні
стратегія інноваційного розвитку визначається різни�
ми традиціями державного, зокрема фінансового регу�
лювання, рівнем науково�технологічного й промисло�
вого потенціалу; 2) акселерація інноваційних процесів
у світі відбувається на основі переходу від лінійних ме�
тодів створення інноваційної продукції до нелінійних
систем генерування та комерціалізації інновацій. У цих
умовах наука не розглядається окремо, а є інтегрова�
ною у національну інноваційну систему; 3) у сучасних
умовах інноваційна політика держав реалізується на,
перш за все, загальнодержавному рівні у контексті по�
будови інноваційної моделі розвитку тощо, тобто апрі�
орі має національний характер; 4) досягнення високого
конкурентного статусу країни можливе лише за умов
формування ефективної національної інноваційної си�
стеми.

Відтак, доцільно розглядати національну інновацій�
ну систему, зважаючи на індивідуальність її формуван�
ня в кожній країні, Україні зокрема. Таким чином, на
нашу думку, національна інноваційна система — це су�
купність відносин з приводу створення, розповсюджен�
ня та використання інновацій в межах певної країни,
обумовлених національною соціокультурною специфі�
кою, геополітичними особливостями та стратегією еко�
номічного розвитку.

Узагальнення розглянутих вище підходів до струк�
туризації інноваційної системи у національній економіці
дає змогу стверджувати наступне. Ключовими елемен�
тами (складовими) національної інноваційної системи
є:

1) генерації знань — сукупність організацій, що
здійснюють фундамен�тальні дослідження і розробки,
зокрема науково�дослідних установ, провідних універ�
ситетів тощо;

2) виробництва інноваційних продуктів — виробниц�
тво наукомісткої, високотехнологічної продукції, а та�
кож надання послуг, комерціалізація нових організа�
ційних та маркетингових рішень та інше, яке здійснюєть�
ся безпосередньо суб'єктами�інноваторами;

3) інноваційної інфраструктури — технопарки,
бізнес�інкубатори, інноваційні центри, наукові парки
тощо.

Загалом кінцеві функції зазначених складових інно�
ваційної системи полягають у досягненні стратегічної
мети, якою є економічний розвиток країни на інновац�
ійних засадах. Між елементами системи існують тісні
взаємозв'язки, що пов'язані із системністю інновацій�
ного процесу в сучасних умовах. Наприклад, технопар�
ки, бізнес�інкубатори, наукові парки тощо можуть фор�
муватись безпосередньо на базі навчальних закладів на
науково�дослідних установ. При цьому зростає рівень
інтеграційних зв'язків системи "держава — наука�бізнес
— середовище та підприємницький сектор". Важливо,
щоб наука стимулювала формування інноваційної куль�
тури та сучасного інноваційного мислення потенційних
інноваторів, діяльність яких і є визначальною у функ�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201612

ціонуванні ключової складової — виробництва іннова�
ційних продуктів.

Водночас вважаємо, інститути, які регулюють інно�
ваційну діяльність не є безпосередньо складовою націо�
нальної інноваційної системи, як це зазначено у низці
підходів до її тлумачення. Стверджуючи це ми дотримує�
мось думки щодо розподілу інститутів регулювання на
формалізовані (законодавство і безпосередньо органи
регулювання сфери інновацій) та неформалізовані (інно�
ваційна культура, традиції, психологія тощо). Останні не�
обхідно розглядати окремо, враховуючи потенціал їхньо�
го регулюючого впливу власне на національну інновац�
ійну систему, що можна представити на рисунку 1.

Зауважимо, що між неформалізованими інститута�
ми та національною інноваційною системою існує взає�
мовплив (рис. 1). Це пояснюється тим, що не лише не�
формалізовані інститути обумовлюють функціонуван�
ня національної інноваційної системи, але й тенденції
та особливості останньої у той чи інший історичний пе�
ріод впливають на формування неформалізованих інсти�
тутів. Також формалізовані інститути, на відміну від не�
формалізованих є складовою системи фінансового ре�
гулювання.

Розвиток національної інноваційної системи в Укра�
їні загалом показує, що у вітчизняних умовах зростає
необхідність формування такої системи, що буде ядром
національної економіки та забезпечуватиме практичну
реалізацію нових знань у вигляді інновацій. Враховую�
чи значення держави в регулюванні інноваційної діяль�
ності, а відтак і формуванні відповідної інноваційної
системи в межах національної економіки шляхом рег�
ламентації її функціонування, а також застосування
фінансових інструментів регулюючого впливу, зростає
роль диверсифікації останніх. При цьому процесу фор�
мування інституційних засад поширення інновацій зна�
чення фінансового регулювання не лише у бюджетно�
му чи інших формах фінансування інновацій й застосу�
вання податкових інструментів, а й у зростання рівня
інтеграційних зв'язків системи "держава — наука —
бізнес�середовище та підприємницький сектор".

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Функціонування національна інноваційна система
як об'єкта фінансового регулювання повинно базува�

тись на певних принципах. Відтак, доцільно, на наш
погляд, виділити такі методологічні принципи побудо�
ви національної інноваційної системи: 1) національної
ідентичності — врахування чинників інноваційної куль�
тури тощо, історичного досвіду, які сформувалися у
суспільстві, особливостей інноваційного мислення
інноваторів; 2) системності — передбачає реалізацію
процесу взаємодії та наявності відлагоджених зв'язків
між сукупністю не лише економічних, а й соціокуль�
турних, політичних, організаційних тощо чинників, що
створюють передумови для інноваційної діяльності; 3)
забезпечення інноваційної безпеки з метою реалізації
інноваційного потенціалу у контексті захисту націо�
нальних інтересів країни в цілому; 4) інтегрованості —
зростання рівня інтеграційних зв'язків системи "дер�
жава�наука�бізнес�середовище та підприємницький
сектор" для забезпечення системності інноваційного
процесу; 5) врахування синергетичних ефектів функц�
іонування структурних елементів системи, тобто спе�
цифіки взаємовпливів та взаємообумовленості між
ними; 6) інтелектуалізації, що передбачає функціону�
вання системи на основі стимулювання розвитку науки
і техніки та генерації знань із забезпеченням перетво�
рення наукових напрацювань у продукти наукоємного
виробництва; 7) інституційної врегульованості — на�
явності сформованої, дієвої інноваційно�стимулюючої
бази законодавства тощо.

Отже, функціонування національної інноваційної
системи безпосередньо обумовлюється сприятливим
правовим та економічним середовища, наявністю роз�
винутої інноваційної інфраструктури, ефективністю
механізмів регулювання, зокрема сприяння комерціа�
лізації результатів наукових досліджень та розробок, з
особливим акцентом на забезпечення функціонування
системи генерації знань. Враховуючи обгрунтовані тео�
ретичні й методологічні аспекти формування національ�
ної інноваційної системи як об'єкта фінансового регу�
лювання подальші наукові розвідки повинні спрямову�
ватись та вибір конкретних інструментів реалізації та�
кого регулюючого впливу в умовах вітчизняної еконо�
міки.
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У статті розглянуто сучасні підходи до тлумачення поняття сталого (стійкого) розвитку. Особливу

увагу приділено необхідності гармонізації багаторівневих процесів стійкого розвитку та забезпечення їх

оптимізації. В результаті дослідження було виокремлено основні характеристики та принципи стійкого

розвитку. Наголошується на тому, що стійкий розвиток на макрорівні можливий за умов поєднання конX

сервативних та прогресивних підходів, а на мікрорівні — якщо він: економічно самостійний, екологічно

стійкий та соціально сприятливий. Акцентовано увагу на тому, що поняття сталого (стійкого) розвитку

має не лише технократичний вимір, у межах якого формуються технічні рішення підтримання стійкості

(динамічної рівноваги), але і соціальний, оскільки декларування збалансованості ще не означає наявність

достатніх умов для поступового цивілізаційного розвитку. Запропоновано концептуальну модель забезX

печення стійкого розвитку на макроX і мікрорівнях.

The article is dedicated to the modern approaches to the interpretation of the concept of sustainable

development. Particular attention was paid to the necessity of harmonization of the multiXlevel process of

sustainable development and providing their optimization. The study singled out the main characteristics and

principles of sustainable development. It is noted that the sustainable development at the macro level in terms of

a combination of conservative and progressive approaches, while at the micro level it is possible if sustainable

development is viable, environmentally sustainable and socially beneficial. The attention is focused on the fact

that concept of sustainable development does not have a technocratic dimension only, within which emerging

technical solutions to maintain stability (dynamic balance) are formed. It also has a social part because declaring

balance does not mean sufficient conditions for the gradual development of the civilization. A conceptual model

of sustainable development at the macro and mscro levels was offerd.
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Термін "сталий розвиток" у рамках прийняття
"Порядку денного XXI століття" було визначено як
нову форму партнерських взаємовідносин задля ство�
рення більш ефективної та справедливої світової еко�
номіки у Ріо�де�Жанейро ще у 1992 році. Однак
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більшість екологічних, економічних та соціальних
проблем залишаються не лише невирішеними, а й за�
гострюються.

За таких умов актуальним є завдання забезпечення
більш ефективної трансформації концептуальних поло�
жень у дієвий інструментарій управління економікою на
всіх рівня її функціонування. Процес втілення принципів
сталого розвитку потребує розуміння його сутності, а
отже, дослідження понятійного апарату. Окремі поло�
ження концепції мають декларативний чи політичний
характер, у зв'язку з чим виникає потреба наукового
обгрунтування поняття "сталий розвиток" та окреслен�
ня шляхів його досягнення.

Щоб вирішити цю проблему варто продовжувати
дослідження моделі стійкого розвитку, оскільки це
сприяє вирішенню наступних завдань: 1) розуміння про�
цесів розвитку систем та середовищ їх функціонуван�
ня; 2) універсальне трактування суспільно�політичних
та економічних категорій (культура, екологія, техно�
логії, ресурси тощо); 3) аналіз принципів збалансова�
ності розвитку, а також причин, загроз та механізмів
подолання його розбалансованості.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі проблему стійкості вчені до�
сліджують на різних рівнях функціонування економі�
ки: закономірності сталого розвитку на макрорівні роз�
крито в роботах Забродського В.А. [10], Акімова В.А.
[4], Борщука Є.М. [1]; механізми забезпечення стійкого
розвитку на мікрорівні (підприємства) представлено в
роботах Кульбаки Н.А. [20], Зеткіної О.В. [12], Василен�
ко В.А. [8], Іванова В.Л. [13], що підтверджує багатог�
ранність та важливість цих процесів, їх взаємозв'язок
та взаємодоповнюваність.

Саме необхідність гармонізації багаторівневих
процесів сталого (стійкого) розвитку та забезпечення
їх оптимізації зумовлює необхідність перегляду поня�
тійного апарату в контексті виявлення характерних
ознак.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальненні підходів до

тлумачення поняття "сталий/стійкий розвиток", ви�
окремленні основних характеристик та принципів
стійкого розвитку та розробці концептуальної моделі
забезпечення стійкого розвитку на макро� і мікрорі�
внях.

ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція сталого розвитку має довгу історію, в
ході якої мала місце зміна структурних характеристик
та рівнів дослідження. Так, відбувся перехід від двоком�
понентності (екологічна та економічна складові) до три�
вимірності (було додано соціальну складову).

Сформульована, на початкових етапах, концепція
сталого розвитку, як макроекономічна, має в теперішній
час активне втілення у сучасних дослідженнях розвит�
ку підприємств з позицій стійкості, тобто розглядаєть�
ся одночасно через призму економічних, екологічних та
соціальних критеріїв та мікрорівні.

Загалом можна вважати, що сучасній концепції
сталого розвитку передувала концепція про ноосферу
В.І. Вернадського. В обох випадках за основу взято ан�
тропологічні уявлення про стійкість.

Стійкість — міждисциплінарна категорія, що вико�
ристовується як основоположна категорія понятійно�
го апарату стійкого розвитку.

Зупинимося більш детально на тлумаченнях понят�
тя "стійкості". З точки зору загальної теорії систем,
стійкість — фундаментальна властивість системи, що
забезпечує здатність до існування та можливість збе�
реження нею здатності продовжувати рух, не зважа�

ючи на вплив різноманітних подразників. Попри те, що
поняття стійкості зустрічається у фізико�математич�
них та соціально�економічних науках, екології, інже�
нерії та синергетиці, воно не має чітко визначеного
змісту.

З позицій діалектики даний термін має відносний
характер та проявляється лише у взаємодії із зовнішнім
середовищем, водночас внутрішні протиріччя станов�
лять основу подальших змін [9, c. 37]. Стійкість у стати�
стиці означає незмінність, у динаміці — стійке порушен�
ня стабільного стану.

Попри відмінності у трактуванні терміну "стійкість"
сам факт існування систем незалежно від предметної
області свідчить про існування єдиного поняття
стійкості. Тобто існують спільні риси та механізми, ха�
рактерні для різних форм стійкості. З поняттям
"стійкість" нерозривно пов'язане поняття "рівновага".
Для кожної системи існує стан рівноваги, до якого вона
прагне.

Стійкість саме у значенні "рівноваги" разом з дина�
мізмом виступають умовами економічної рівноваги, а
сама концепція загальної економічної рівноваги визна�
чає стійкість як здатність системи зберегти свою якість
в умовах мінливого середовища і внутрішніх трансфор�
мацій (випадкових або навмисних). Згодом були запро�
поновані механізми саморегуляції на макроекономічно�
му рівні.

Усе це слугувало підгрунтям формування економі�
чної теорії стійкого розвитку, за якої стійкий розвиток
розглядають як прогрес усієї цивілізації та окремих
країн, що має збалансований та безконфліктний харак�
тер, за умов постійного інноваційно�інвестиційного еко�
номічного розвитку, що сприяє вирішенню таких про�
блем як бідність, експлуатація та дискримінація, збере�
ження довкілля тощо.

Загалом можна виділити три підходи до трактуван�
ня концепції сталого розвитку [19]: неокласичний (тем�
пи споживання ресурсів відповідають їх кількості), кон�
сервативний (мінімальне зменшення природного капі�
талу), еколого�економічний (жорсткі обмеження по�
треб заради збереження довкілля).

Варто зазначити, що сам термін з англ. "sustainable
development" більш точно перекладається як "самодо�
статній/рівномірний" розвиток. Саме таке визначення
було надано Міжнародною комісією з навколишнього
середовища та розвитку. Усі наступні визначення понят�
тя основані на цьому тлумаченні.

При застосуванні даної концепції на мікрорівні, сто�
совно окремого підприємства, її слід тлумачити як еко�
номічне зростання, що задовольняє не лише економічні
інтереси самого підприємства, а й потреби суспільства,
соціальні та екологічні аспекти його існування в поточ�
ний період часу та у перспективі.

Зрозуміло, що сталий розвиток не є єдиним цивілі�
заційним шляхом розвитку, однак саме він передбачає
гармонізацію взаємовідносин людини та біосфери на
основі обмеження потреб людства, виходячи з обмеже�
них можливостей біосфери. Інші концепції або грунту�
ються на використанні біосфери як джерела ресурсів,
що в поєднанні з досягненнями НТП повинно сприяти
задоволенню потреб суспільства (антропоцентризм),
або засновані на ідеї розвитку людства шляхом частко�
вої відмови від благ цивілізації та домінуванні біосфери
(біоцентризм).

Деякі дослідники трактують сталий/стійкий роз�
виток як такий, що "підтримується і самопідтримуєть�
ся", "збалансований", "безперервний", "життєздат�
ний", "безкатастрофічний", "гармонійний" та "трива�
лий" або такий, що постійно "підкріплюється", "захи�
щається" і "оберігається" та розуміють під "стійкістю"
допустимість, підтримуваність, керованість [22, c. 26;
1, c. 22].

Саме поняття "стійкий розвиток" деякими нау�
ковцями критикується [4] як таке, що не відповідає
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формальній логіці, оскільки розвиток як процес має
еволюційний характер, а "стійкий" позначає
незмінність величини. З цієї точки зору уваги заслу�
говує варіант терміну "development durable" (фр.
"тривалий/міцний розвиток"). Крім того, існує дум�
ка, що ця дефініція не відображає зв'язку між зба�
лансуванням інтересів сьогоднішнього та майбутнь�
ого поколінь [11, c. 20]. Попри спекулятивний харак�
тер таких поглядів, більшість вчених погоджуються
з тим, що понятійний апарат концепції сталого роз�
витку потребує перегляду з точки зору системи взає�
мозв'язків "людство�природа".

Перш ніж відповісти на питання можливості за�
безпечення стійкого розвитку, потрібно дослідити
сутність понять "стійкість", "розвиток" та "стійкий
розвиток", а також розглянути передумови його по�
яви.

Існуючі у науковій літературі теоретичні підхо�
ди до понятійного апарату сталого/стійкого розвит�
ку, наведені у таблиці 1, переважно засновані на
взаємопов'язаних категоріях "стійкість" та "розви�
ток".

Щодо терміну "розвиток", згідно з загальноприй�
нятими підходами, воно позначає якісну зміну
об'єктів, яка характеризується цілеспрямованим та
незворотнім характером та у результаті якої ство�
рюються умови для подальшого саморуху [3, с. 238].
Шлях до стійкості передбачає розрізнення таких по�
нять як "ріст" та "розвиток". Кількісний ріст — ос�
новна мета економічної підсистеми, а процес розвит�

ку як якісна зміна системи — основне з завдань, ос�
кільки економічний ріст неможливий без його пере�
ходу з екстенсивного у інтенсивний.

Узагальнені риси сталого/стійкого розвитку, які
водночас характеризують його цілі, — це врахуван�
ня інтересів майбутніх поколінь, раціоналізація спо�
живання, підвищення якості життя, співвідношення
технічного і економічного розвитку, збереження
довкілля. Водночас ключова різниця їх формування
і подальшого практичного втілення полягає у меха�
нізмах забезпечення.

На макрорівні сталий розвиток реалізується за
допомогою адаптаційних механізмів, тобто зі збе�
реженням характерних ознак системи (окремого
екосередовища чи країни). Тому його забезпечен�
ню властива відкритість системи, підтримка гомео�
стазу, незворотність, а самому розвитку — впоряд�
кованість та збереження долі стохастичності і не�
визначеності.

Для стійкого розвитку на мікрорівні характерні
біфуркаційні механізми, тобто його реалізація на ос�
нові послідовної зміни якісних станів системи (ок�
ремого підприємства). Його забезпеченню властива
змінність, спрямованість і закономірність, а самому
розвитку — зміна системи за рахунок внутрішньої
діяльності.

На думку авторів, у вищенаведених визначеннях
поняття "сталий/стійкий розвиток" не висвітлюєть�
ся така його важлива характеристика як "збалансо�
ваність". Це поняття позначає довготривале відтво�

Таблиця 1. Систематизація понятійного апарату сталого/стійкого розвитку

№ 
з/п Автор Визначення Базова 

характеристика 
1 2 3  

Стійкість на макрорівні  
1 Баутін В.М.,  

Чернікова А.А. [5] 
Функціональна модернізація матеріально-технічної бази з метою покращення 
соціального клімату та адаптації до змін навколишнього середовища 

Відкритість 
системи, 
підтримка 
гомеостазу, 
незворотність 

2 Здорова О. С.  [11] Властивість системи, покликана забезпечувати її динамічну рівновагу попри 
дію зовнішніх і внутрішніх факторів.   
Умовою стійкості визначається відносне збереження характеристик системи 

3 Акімов А.А. [4] Здатність системи повертатися до стану рівноваги шляхом використання 
власних та придбаних ресурсів 

4 Кульбака Н.А. [20] Перебування економічних ресурсів у збалансованому стані задля забезпечення 
внутрішніх і зовнішніх факторів у довгостроковій перспективі 

Стійкість на мікрорівні  
1 Мохонько Г. А. [2] Здатність компанії зберігати свою цілісність, слідувати поставленим стратегічним 

цілям і місії та функціонувати в заданому режимі попри внутрішні і зовнішні 
впливи, зберігаючи при цьому цілісність та гармонійний розвиток 

Змінність, 
спрямованість і 
закономірність 

2 Кучерявий А.В. [21] Результат реалізації потенціалу підприємства щодо створення, розвитку та 
збереження довгий час (декілька галузевих періодів) своїх переваг на конкретному 
ринку покупця в умовах прискореного технологічного і науково-технічного 
прогресу на фоні зростаючих проблем з антропогенним впливом на довкілля 

3 Зеткіна О.В. [12] Забезпечення рентабельної виробничо-комерційної діяльності шляхом 
підвищення ефективності використовуваних виробничих ресурсів, вмілого 
управління, стійкого фінансового стану, стабільного розвитку потужності 
підприємства та соціального розвитку колективу 

4 Іванов В.Л. [13] Здатність економічної системи підприємства при різних внутрішніх і 
зовнішніх дестабілізуючих впливах не відхилятися від свого стану 
(статистичного або динамічного) за рахунок ефективного формування і 
використання фінансових, виробничих і організаційних механізмів 

Розвиток на макрорівні  
1 Коротков Е. М. 

 [17, c. 296] 
Сукупність змін, що ведуть до появи нової якості і зміцнення життєвості 
системи, її здатність чинити опір руйнівним силами зовнішнього середовища 

Впорядкованість
та збереження 
долі 
стохастичності і 
невизначеності 

2 Забродський В.А. [10,
c. 72] 

Процес переходу економіко-виробничої системи у інший, більш якісний стан 
шляхом за рахунок нагромадження кількісного потенціалу та ускладнення 
структури, наслідком чого є підвищення її здатності чинити опір руйнівному 
впливу зовнішнього середовища 

Розвиток на мікрорівні  
1 Коршунова Є.Д.  

[18, с. 35-37] 
Процес формування, накопичення та використання стратегічних здатностей, 
аби здійснити адаптацію до зовнішніх умов та задля внутрішньої інтеграції 
підприємства на ринках праці, капіталу та товарів відповідно до інтересів 
різних груп суб’єктів ринку  

Зміна системи за 
рахунок 
внутрішньої 
діяльності 

2 Василенко В.А.  
[8, c. 101] 

Розвиток підприємства – це безперервний процес, плин якого не завжди 
відбувається постійно і безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з 
подоланням різних по глибині й охопленню криз, а не разові перетворення з 
метою досягнення «найкращого» стану системи 
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рення змін у кількісному та якісному вираженні з ме�
тою підтримки сприятливих умов розвитку та забез�
печення оптимальної  рівноваги.  Тому поняття
"стійкий розвиток" слід тлумачити як довготривалий
збалансований і керований розвиток, націлений на
задоволення потреб з урахуванням обмеженості ре�
сурсів.

При цьому поняття "стійкий розвиток" не мож�
на ототожнювати з "незмінністю". Стійкість, при�
таманна стійкому розвитку, передбачає збережен�
ня характеристик системи завдяки зміні та не�
стійкості окремих її елементів. Навіть тоді, коли
система знаходиться у стані нестійкості, відхилен�
ня параметрів знаходяться у допустимих межах.
Таким чином, розвиток супроводжується зміною
стадій стійкості та відносної нестійкості. У цьому
випадку під поняттям "стійкий розвиток" розуміють
відносну нестійкість, яка забезпечує загальний
стійкий розвиток системи.

Бага то в чом у сучасне розум іння поняття
"стійкий розвиток" стало можливим завдяки впли�
ву на його формування синергетичних теорій. Си�
нерг етика (або тео рія сам ооргані зації)  — це
міждисциплінарна наука, покликана вивчати спільні
закономірності розвитку окремих природних сис�
тем.

На думку багатьох вчених [16, с. 53, 64—65] си�
нергетика може стати методологічним фундаментом
для адекватного аналізу умов забезпечення стійко�
го розвитку та його ролі у запобіганні небажаних та
катастрофічних ситуацій.

Об'єктом її вивчення виступають дисипативні си�
стеми (тобто такі, які мають спонтанну самооргані�
зацію) від локального до глобального рівня органі�
зації, зокрема: соціальні, екологічні, економічні та
природно�соціальні [16, c. 33].

Об'єктом вивчення сталого розвитку виступають
різного рівня організації та масштабу соціо�еколо�
го�економічні системи (СЕЕС). Саме елементи СЕЕС,
а точніше їх розбалансованість, стали передумова�
ми появи такого поняття як "сталий розвиток":

— економічні передумови: "ресурсний шлях"
розвитку людства, що тривав у XX ст., призвів до
того, що потенціал біосфери було значно вичерпа�
но, а навколишнє природнє середовище почало дег�
радувати. Ілюзія невичерпності ресурсів сприяла
популяризації низькоефективних ресурсоруйнів�
них технологій. Як результат, спостерігався не�
адекватний механізм ціноутворення на природні
ресурси;

— соціальні передумови: зростання кількості на�
селення та диспропорції у рівні оплати праці;

— екологічні передумови: забруднення навко�
лишнього середовища, техногенні  порушення
цілісності ландшафтів, проблема якості води та їжі
тощо.

Сьогодні кожен із елементів сталого розвитку
продовжує знаходитися у стані нестабільності:

— екологічна підсистема — спостерігається пе�
ревищення допустимих меж антропогенного впливу,
внаслідок чого руйнується біосфера;

— соціальна підсистема — відбувається зростан�
ня кількості населення, збільшення розриву у рівні
доходів та тривалості життя, посилення ролі ідей ан�
тропоцентризму, що проявляється у переважанні
інтересів окремих соціальних груп;

— економічна підсистема — проявляється пріо�
ритетність економічних цілей розвитку та його ек�
стенсивний характер, що не співпадає з окремими
цілями соціальної та екологічної підсистем.

Водночас існує два погляди на те, яка зі складо�
вих є формотворчою для цілісності СЕЕС.

Згідно з традиційними поглядами, першоосно�
вою виступає економічна складова, а соціальне та

природне середовища помилково вважаються її об�
слуговуючими компонентами. Існує також проти�
лежний погляд, за якого лідирують соціальні та
екологічні фактори, а економічний виконує підтри�
муючу функцію. У якості аргументу на користь
такої позиції наводять можливість довгостроково�
го успішного функціонування економіки та досяг�
нення соціальних цілей за умов задовільного стану
довкілля.

Сутність сталого розвитку можна пояснити та�
кож, виходячи з точки зору антропогенного впли�
ву на процеси розвитку. У цьому випадку дане по�
няття слід розуміти як цілеспрямовану підтримку
відхилень параметрів системи, щоб вберегти її від
дестабілізації та пошук шляхів запобігання руйну�
ванню еволюційно сформованої у природі рівнова�
ги. Антропогенна діяльність людини спричинює по�
рушення взаємозв'язків між елементами СЕЕС. Ха�
рактер та принципи людської діяльності можуть
призвести до виникнення локальних кризових си�
туацій та поглиблення глобальних протиріч. До та�
ких глобальних протиріч відносять різниці між: зро�
стаючими потребами людства та обмеженими ре�
сурсами; між тими, хто споживає світові ресурси та
тими, кого експлуатують заради комфортного існу�
вання перших; інтересами нинішнього та майбутнь�
ого поколінь.

Щоб зрозуміти механізм існування стійкого роз�
витку, повернемося до згаданого раніше поняття
"стійкість", що характерне для різних систем, оск�
ільки ним позначають її життєздатність, процес
адаптації до середовища, що постійно змінюється. У
загальній теорії систем стійкість визначається як
здатність системи зберігати свої параметри та влас�
тивості незмінними в умовах внутрішніх і зовнішніх
змін. Варто зазначити, що стійкість не виступає си�
нонімом абсолютної незмінності, оскільки вона
підтримується системою за рахунок руху та флук�
туацій. Тобто стійкість представляє собою динаміч�
ну властивість системи.

Якщо представити "сталий розвиток" як су�
купність механізмів управління, то він полягатиме
у співіснуванні двох механізмів — позитивних зво�
ротних зв'язків (ПЗЗ) та негативних зворотних
зв'язків (НЗЗ). Позитивні полягають у збереженні
існуючих тенденцій, а негативні — у посиленні но�
вих. Стійкий розвиток можливий лише за умови од�
ночасної роботи обох механізмів, які забезпечують
довгостроковий самоорганізаційний процес всере�
дині системи. В узагальненому вигляді стійкість
СЕЕС можна трактувати як здатність динамічної си�
стеми розвиватися попри існуючі перепони. При
цьому стійкість окремих компонент СЕЕС може
бути різною. Загальноприйнята оцінка загальної
стійкості системи відбувається, виходячи зі стій�
кості екологічної підсистеми, оскільки стійкість
соціальної і економічної підсистем виступають її
похідними.

На основі вищенаведеного автором було узагаль�
нено процес забезпечення сталого/стійкого розвит�
ку на мікро� і макрорівнях у вигляді блок�схеми (рис.
1).

На макрорівні переважаюча тенденція орієнтації
СЕЕС на економічні орієнтири призводить до пору�
шення стійкості. Сталий розвиток розглядають не�
розривно від системи "природа�суспільство", яка ха�
рактеризується суперечністю зростаючих потреб
людства та обмеженості природних ресурсів. Тому
економічні цілі варто насамперед підпорядковувати
суспільним інтересам (елемент "суспільство" у блок�
схемі) та підтримці екологічної підсистеми (елемент
"природа" у блок�схемі).

Характеризуючи стійкість, використовують такі
описові її  складові [6]:  інваріантність та ста�
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більність, еластичність та гомеостазис, саморегуля�
ція та організованість тощо. Відповідно, можемо
зробити висновок, що стійкість як явище забезпе�
чує підтримку динамічної рівноваги, використову�
ючи допоміжні механізми, що особливо важливо
для суб'єктів господарювання на мікрорівні. У зап�
ропонованій блок�схемі розглянуті обидва механі�
зми за умови, що стратегічні цілі підприємства ма�
ють потрійну спрямованість (економічну, екологі�
чну та соціальну).

Першим універсальним механізмом виступає са�
морегуляція. Загалом принцип стійкості характери�
зує рівноважний стан системи, який не можуть по�
рушити зовнішні фактори, значення яких менше по�
рогового, що узгоджується із розумінням стійкості
у термодинаміці. У разі виведення системи зі стану
рівноваги зовнішніми факторами, баланс буде зміщу�
ватися у напрямку послаблення зовнішнього впли�
ву.

Другий важливий механізм — оптимальна різно�
манітність елементів задля забезпечення динаміч�
ності і гнучкості системи. У разі існування великої
кількості складових системи існує загроза посилен�
ня внутрішніх протиріч.

Вищенаведене свідчить про те, що стійкість являє
собою властивість системи, яка підтримується за ра�
хунок різних механізмів, що забезпечують необхід�
ний інваріант. Інваріантом у цьому випадку виступає
траєкторія саморозвитку системи.

Одне з ключових місць у вивченні складних си�
стем займає вивчення їх самоорганізації, яка, у
свою чергу, підтримує динамічну рівновагу (або не�
рівноважну стійкість). Основоположний принцип
проце с і в ро з вит ку по ляга є  у  не рі вно в а жні й
стійкості (прикладом можуть слугувати цикли
Кондратьєва). У загальному вигляді зміну стадій
процесу розвитку можна представити наступними
протилежними тенденціями: дивергенція та кон�
вергенція, посилення та послаблення когерент�
ності, зниження та підвищення рівня кооперації у
системі. Стійкий розвиток можливий лише за умов
реалізації принципу змінності. Таким чином, про�
тилежні тенденції розвитку (за умов їх чергуван�
ня) як реакція на вплив зовнішнього середовища чи
внутрішніх протиріч дозволяють системі досягати
стійкого розвитку.

У рамках теорії самоорганізації розглядають
конструктивний вплив "криз" (у даному випадку
поняття не має негативного забарвлення) на за�
безпечення стійкого розвитку. Тому у блок�схемі
на мікрорівні окрема увага приділена нестійкості,
яка призводить до станів системи, відмінних від
гомеостатичного, оскільки за рахунок короткос�
трокових біфуркацій розділяються тривалі стійкі
стани систем. Отже, стійкість має відносний ха�
рактер, однак триваліша за будь�яку з фаз не�
стійкості.

Звідси слідує, що стан стійкого розвитку на будь�
якому рівні — це послідовність зміни процесів, коли
кожна наступна зміна наближає параметри розвит�
ку до ідеальних значень [7, c. 67]. Це означає, що
існує допустимий рівень навантаження на систему,
за якого забезпечення стійкого розвитку залишаєть�
ся можливим. Якщо навантаження на одну чи дек�
ілька з трьох систем перевищує допустимий рівень,
підвищується загроза виникнення кризових явищ.
Суть забезпечення антикризової безпеки шляхом за�
безпечення стійкого розвитку полягає у підтримці
такого стану системи, за якого можливий поступаль�
ний рух вперед. При цьому формулювання стратегії
забезпечення стійкого розвитку компанії неможли�
ве без проведення попереднього стратегічного ана�
лізу діяльності підприємства. З іншого боку, саме
стратегічний аналіз реалізує можливість внесення

певних стратегічно�спрямованих змін в оперативну
діяльність підприємства, аби убезпечити його від
кризових ситуацій [15, c. 194].

Таким чином, основу сталого/стійкого розвит�
ку складають три аспекти діяльності — економіч�
ний, екологічний та соціальний, що дозволяє еко�
логізувати господарську діяльність на фоні роз�
витку економіки та вирішенні соціальних проблем.
При цьому варто зазначити, що на початкових ета�
пах впровадження стратегії стійкого розвитку
компанії  можуть обрати пріоритетний напрям
(екологічно�економічний, соціально�екологічний
чи соціально�економічний) [14]. Сталий/стійкий
розвиток — поняття багаторівневе. На мікрорівні
його слід розуміти як спричинені наслідки діяль�
ності окремого суб'єкта чи як результат колектив�
ного характеру життєдіяльності. Основа стійкого
розвитку окремого підприємства — це одночасна
взаємодія кількох змінних параметрів, збалансо�
ваність яких дозволяє забезпечувати подальший
розвиток. Макрорівень інтегрує вищенаведені ас�
пекти розвитку. При цьому взаємодія населення,
природи та господарства потребує обов'язкової
регламентації та управління. Забезпечення стало�
го розвитку на макрорівні має відбуватися в умо�
вах відновлення порушених екосистем, обмежен�
ня росту ресурсомістких елементів ВВП та ресур�
совідновлювану політику з врахуванням потреб
майбутніх поколінь. При цьому раціональне при�
родокористування має стати частиною соціально�
го контексту екології.

Проведений раніше контент�аналіз дозволяє
виявити характерні ознаки сталого розвитку, а
саме:

— перехід від екстенсивного до інтенсивного
шляху розвитку за умов дотримання якісного зрос�
тання та динамічного розвитку;

— урахування соціально�економічних аспектів
виробничої, іншої господарської діяльності на інди�
відуальному, локальному, регіональному, національ�
ному та глобальному рівнях;

— зростання екологічної свідомості, що дозво�
ляє забезпечити розумну поведінку людини як но�
осферної особистості — члена суспільства в його
взаємодії з біосферою.

Щодо основних принципів сталого/стійкого роз�
витку, пропонуємо виділити наступні:

— рівноважності (поєднання економічних, еко�
логічних та соціальних складових);

— збалансованості (взаємозв'язки між економі�
чною ефективністю та безпекою, коеволюційним
розвитком і охороною довкілля, соціальною спра�
ведливістю і безпекою суспільства);

— прозорості (рівні можливості участі суб'єктів
усіх рівнів у забезпеченні стійкого розвитку);

— відповідальності (забезпечення колективної
безпеки та соціального партнерства);

— раціональності природокористування (перева�
жання новітніх та інноваційних методів і технологій).

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Підводячи підсумки щодо розглянутих понять

"стійкість", "розвиток" та "сталий/стійкий розви�
ток", можемо зробити наступний висновок:  не
існує єдиного тлумачення поняття "стійкий розви�
ток", оскільки за його допомогою описують про�
цеси розвитку систем різного характеру та рівнів
організації. Нами було вивчено українські та за�
рубіжні джерела, визначено особливості понятій�
ного апарату концепції сталого розвитку та схе�
матично узагальнено процес забезпечення стійко�
го розвитку.

Стійкий розвиток на макрорівні можливий за
умов поєднання консервативних та прогресивних
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підходів. Під консервативними слід розуміти ті, які
можливі за рахунок дії механізмів негативних зво�
ротних зв'язків, прогресивними — позитивних зво�
ротних зв'язків. До консервативних підходів слід
віднести консервування (екологічні заповідники чи
заборони), обмеження (ліцензування діяльності,
квоти тощо), регламентування та стримування (еко�
номічні санкції, штрафи), а до прогресивних —
пільгове оподаткування, заохочувальне кредитуван�
ня, сприяння преси тощо.

Стійкий розвиток суб'єкта господарювання на
мікрорівні можливий, якщо він:

1) економічно самостійний (viable) — повністю
оплачує своє функціонування;

2) екологічно стійкий (sustainable) — здатен під�
тримувати результативну довгострокову діяльність
своїх екосистем;

3) соціально сприятливий — однаковою мірою за�
довольняє культурні, матеріальні та духовні потре�
би суспільства.

Однак поняття сталого/стійкого розвитку має
не лише технократичний вимір, у межах якого фор�
муються технічні рішення підтримання стійкості
(динамічної рівноваги), але і соціальний, оскільки
декларування збалансованості ще не означає на�
явність достатніх умов для поступового цивіліза�
ці йно г о  ро з в ит ку.  То м у і с нує по даль ша  не �
обхідність проведення досліджень щодо забезпе�
чення методологічних засад сталого/стійкого роз�
витку, аналізуючи закономірності процесів роз�
витку, сформовані в процесі самоорганізації біо�
сфери, що ста новить перспективу подальших
досліджень.
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Рис. 1. Концептуальна модель забезпечення сталого/стійкого розвитку

Джерело: розробка авторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із визначальних факторів сучасної як світо�

вої, так і української економічної дійсності став фено�
мен сумлінної ділової практики, який набув реального
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IDENTIFICATION OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GOOD BUSINESS PRACTICES
IN UKRAINE

Основні завдання дослідження розроблено у відповідності до завдань, що вирішує в Україні ПрограX

ма розвитку ООН (ПРООН) у сфері корпоративної соціальної відповідальності та соціального партнерX

ства. Вони полягають у з'ясуванні проблем, що перешкоджають соціалізації бізнесу в Україні, а також у

визначенні пріоритетних видів підтримки, яких потребують громадські та урядові організації України

для здійснення соціальної відповідальної місії в Україні — сприяння розвитку соціального партнерства.

Розроблено спеціальний інструментарій — анкету стандартизованого інтерв'ю. Зміст анкети формувавX

ся на основі проведеного теоретичного аналізу досліджень, що проводилися в цій сфері та з урахуванням

власного бачення проблематики сумлінної ділової практики. Визначено, що саме шахрайство на ринку

цінних паперів, розповсюдження інсайдерської інформації є тими основними видами шахрайства, які

перешкоджають розвитку сумлінної ділової практики. Запропоновано з метою забезпечення розвитку

сумлінної ділової практики протидіяти шахрайству, вводячи нові структури в складі підприємств, які б

виконували функції контролю за виробничоXгосподарською діяльністю підприємства.

Main research objectives are developed in accordance with challenges in Ukraine, the UN development

Programme (UNDP) in the field of corporate social responsibility and social partnership. They are to find out the

problems hindering the socialization of business in Ukraine, and also in determination of priority types of support

needed by public and governmental organizations of Ukraine for the implementation of social responsible mission

in Ukraine — promotion of social partnership. Designed special tools — questionnaire standardized interview.

The cont nt of the questionnaire were formed on the basis of theoretical analysis of the case studies in this field

and taking into account its own vision of a perspective of good business practice. Determined that fraud on the

securities market, circulation of insider information are the main types of fraud that hinder the development of

good business practices. Proposed to ensure development of good business practice must be counteracted

attention to fighting fraud by introducing a new structure in enterprises that would carry out the functions of

control over production and economic activities of the company.

Ключові слова: анкета, аналіз, сумлінна ділова практика, шахрайство, протидія, підприємства,
діяльність.

Key words: questionnaire, analysis, good business practices, fraud, anti, enterprise, activit.

статусу ключової економічної категорії. Глобалізація
економічних процесів, інтеграція національних бізнесів
і економік у світову економічну систему, загострення
конкуренції актуалізує питання сумлінної ділової прак�
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тики не тільки між суб'єктами економічної діяльності,
але й іншими учасниками комплексу суспільних взає�
модій, а саме: органів публічної влади, інституцій гро�
мадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.
Засобом налагодження ефективних взаємодій між су�
спільними суб'єктами, механізмом формування довір�
ливих відносин різними учасниками економічних, со�
ціальних, гуманітарних процесів у теперішньому часі
стає категорія сумлінної ділової практики, яка набуває
ознак системності, поступово вбудовуючись в усі
суспільні процеси та визначаючи діяльність усіх сусп�
ільних суб'єктів.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Ступінь розвитку сумлінної ділової практики відоб�
ражає рівень соціального партнерства між компаніями,
урядовими структурами та головними дійовими особа�
ми громадянського суспільства по вирішенню соціаль�
них проблем та прискоренню розвитку суспільства.
Вчені різних наукових шкіл досліджували проблеми сум�
лінної ділової практики з різних методологічних по�
зицій. В.В. Македон — з точки зору іноземного досвіду
побудови моделей корпоративної соціальної відпові�
дальності, Саричев В.В. та Сазонець О.М — з точки зору
формування міжнародних інститутів людського розвит�
ку та соціальних чинників розвитку корпорацій, Безте�
лесна Л.І. — як елемент суспільних та економічних про�
цесів в національній економіці, Сазонець І.Л. — з точки
зору фрейму соціальних теорій в загальних суспільно�
економічних процесів розвитку людства. За думкою ав�
торів, ці підходи потребують більшої конкретизації [3;
8; 9].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для емпіричного дослідження впливу розвитку

сумлінної ділової практики на економічні процеси в
національній економіці було розроблено спеціаль�
ний інструментарій — анкету стандартизованого
інтерв'ю. Зміст анкети (специфіка питань, структу�
ра розділів тощо) формувався на основі проведено�
го теоретичного аналізу досліджень, що проводили�
ся в цій сфері та з урахуванням власного бачення цієї
проблематики. Також ураховувались загальні реко�
мендації щодо розробки дослідницьких інструментів
цього типу — коректне формулювання питань, ви�

користання відкритих та закритих
питань, пропорційність градацій у
відповідях та ін.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Опитування проводилося Націо�
нальним університетом водного госпо�
дарства та природокористування серед
студентів та їхніх батьків, і представ�
ників бізнесу, метою якого є вивчення
питань запровадження світових стан�
дартів сумлінної ділової практики в на�
ціональній моделі соціального партнер�
ства.

Основні завдання дослідження роз�
роблені у відповідності до завдань, що
вирішує в Україні Програма розвитку
ООН (ПРООН) в сфері корпоративної
соціальної відповідальності та соціаль�
ного партнерства. Вони полягають у
з'ясуванні проблем, що перешкоджа�
ють соціалізації бізнесу в Україні, а та�
кож у визначенні пріоритетних видів
підтримки, яких потребують гро�
мадські та урядові організації України
для здійснення соціальної відповідаль�
ної місії в Україні — сприяння розвит�

ку соціального партнерства.
Респондентам пропонувалось дати експертну оцін�

ку стосовно тієї чи іншої проблеми, пов'язаної з роз�
витком сумлінної ділової практики в Україні. Більшість
питань розроблені таким чином, щоб респондент міг
максимально диференційовано висловити свою думку
щодо тієї чи іншої проблеми — запропоновані варіанти
відповідей мають 5 градацій (1 — "неважливо", 2 — "по�
мірно важливо", 3 — "важливо", 4 — "дуже важливо",
5 — "найважливіше". Така форма питань дозволила ви�
користовувати більшість методів статистичного аналі�
зу при обробці результатів анкетування. Крім того, рес�
понденти заповнювали анкети щодо їхніх власних відо�
мостей. Відповідно було отримано дані, що більшість
респондентів представники сфери виробництва та
торгівлі (рис. 1).

З дослідження також бачимо, що більшість підпри�
ємств Рівненської області мають організаційно�право�
ву форму у вигляді товариства з обмеженою відпові�
дальністю. Більшість опитаних це представники менед�
жменту підприємств, а саме майже 50% респондентів
працюють менеджерами та економістами, і 30 % опита�
них — інженери.

Всі запропоновані питання в анкетах сформовані у
два блоки. Перший блок питань (п.1 — п.4) стосується
формування методологічних основ активізації про�
цесів сумлінної ділової практики. Другий блок питань
(п.5 — п.8) має за мету дослідити проблеми сумлінної
ділової практики у відповідності до зниження рівня
шахрайства в корпораціях. За допомогою статистич�
них і графічних засобів та спеціалізованих модулів про�
грами "Statistica" для проведення соціологічних дослі�
джень, було проаналізовано результати відповідей рес�
пондентів.

Вирішення першого питання: "Визначте, будь лас�
ка, важливість окремих принципів забезпечення сумлі�
нної ділової практики?" дає змогу сформувати основні
принципи забезпечення сумлінної ділової практики. На
розгляд респондентів було представлено широкий діа�
пазон принципів, що впливають на забезпечення сумлі�
нної ділової практики, а саме "Справедливе і рівне відно�
шення до всіх стейкхолдерів", "Комерційна поведінка",
"Розкриття та прозорість інформації", "Підвищення
рівня освіти", "Підвищення рівня освіченості", "Захист
особистої інформації", "Претензії споживачів та мож�
ливість дискусії з ними". Відповіді респондентів розпо�

Рис. 1. Розподіл респондентів за видом діяльності підприємств,
де вони працюють
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ділилися неоднозначно. Найважливішими принципами
респонденти вважають "Справедливе і рівне відношен�
ня до всіх стейкхолдерів" (32,6% респондентів), "Захист
особистої інформації" (25,14%). З оцінками "дуже важ�
ливо" і "важливо" респонденти найбільше відповіли сто�
совно принципів "Розкриття та прозорість інформації",
"Підвищення рівня освіти", "Підвищення рівня освіче�
ності", "Претензії споживачів та можливість дискусії з
ними". Деякі респонденти відповідали з оцінкою "неваж�
ливо" на всі принципи сумлінної ділової практики, про�
те частота таких відповідей є невеликою, що свідчить
про важливість всіх наведених факторів забезпечення
сумлінної ділової практики.

Проаналізувавши друге питання про, те які саме
пріоритети формують систему сумлінної ділової прак�
тики можна зробити висновки (табл. 1).

Отже, за даними таблиці 1 бачимо, що за показни�
ком моди респонденти визначили пріоритетами форму�
вання системи сумлінної ділової практики є сумлінність
ведення бізнесу, виконання вимог законодавства, про�
тидія корупції та хабарництву, нетерпимість до корупції
тощо. Для перевірки нормальності розподілу було про�
ведено тест Шапіро�Уїлка. Інтерпретація якого пока�
зує, що розподіл є приближеним до нормального
(р більше 0,05). Таким чином, ми можемо використову�
вати методи стандартизації, що грунтуються на нор�
мальному розподілі. Респонденти вважають найбільши�
ми пріоритетами формування системи сумлінної діло�
вої практики сумлінне ведення переговорів (55% опи�
таних), нетерпимість до корупції (52% опитаних), вико�
нання вимог законодавства (47% опитаних), сумлінність
ведення бізнесу (42% опитаних).

В Україні гостро відчувається недосконалість зако�
нодавчого забезпечення формування сумлінної ділової
практики. Тому перед респондентами стояло питання,
проте, які саме інституції повинні займатися реформу�
ванням чинної нормативно�правової бази з питань соц�
іального партнерства й сумлінно ділової практики, зок�
рема, з метою приведення їх у відповідність із нормами
міжнародного права.

На думку респондентів основними інституціями за
показником середньої арифметичної, які впливають на
формування сумлінної ділової практики є уряд (4,356) і
засоби масової інформації (4,254). За показником моди
найважливішими інституціями, на думку респондентів
є Верховна Рада, Уряд, засоби масової інформації,
профспілки, менеджмент корпорацій.

В останні роки тема соціального партнерства опи�
нилася в центрі уваги суспільства, держави, міжнарод�
них організацій. Однією із форм реалізації програм соці�
ального партнерства для підприємств є розвиток сум�
лінної ділової практики. В рамках якої соціальні інвес�
тиції посідають особливе місце і стають частиною по�

всякденної управлінської практики компаній. Бізнес
почав усвідомлювати необхідність прийняття певної
відповідальності за середовище, в якому він працює. На
думку автора, соціальними інвестиціями можуть бути
матеріальні, технологічні, управлінські, фінансові ре�
сурси компаній, що направляють на реалізацію соціаль�
них програм, розроблених з урахуванням інтересів всіх
стейкхолдерів.

Соціологічне дослідження виявило, що соціальні
інвестиції компаній, здійснені шляхом реалізації
внутрішніх і зовнішніх соціальних програм, є пріоритет�
ним напрямком соціальних витрат. Відповідно до відпо�
відей респондентів найважливішими напрямками соц�
іальних інвестицій є первинна освіта, інвестування в про�
фесійний розвиток персоналу, навчання та підвищення
кваліфікації на виробництві, посилення мотивації пра�
цівників до підвищення якості своєї праці (рис. 2). Це
означає, що інтереси бізнесу все більше переносяться з
персоналу підприємства на зовнішнє соціальне оточен�
ня.

Отже, проаналізувавши думку респондентів по бло�
ку питань стосовно формування методологічних основ
активізації процесів сумлінної ділової практики можна
зробити такі висновки. Розвиток сумлінної ділової прак�
тики в Україні повинен відбуватися на основі оновлен�
ня законодавчої бази з врахуванням міжнародного дос�
віду. Зацікавленими сторонами в активізації відповідаль�
ного ведення бізнесу є як менеджмент компаній, так і
представники державних органів (Верховна Рада, уряд
тощо). Побудова системи сумлінної ділової практики
компаній України повинна відбуватися на пріоритетах
сумлінність ведення бізнесу, сумлінного ведення пере�
говорів, нетерпимості до корупції, виконання вимог за�
конодавства.

Оскільки одним із пріоритетів формування системи
сумлінної ділової практики респонденти визначили не�
терпимість до корупції та шахрайських дій, тому дру�
гим блоком питань було обрано дослідження проблем
сумлінної ділової практики у відповідності до знижен�
ня рівня шахрайства в корпораціях.

Корпоративне шахрайство в компаніях — це на сьо�
годні досить велика проблема, яку саму по собі необх�
ідно розглядати як окрему "індустрію". Вважається, що
організації через різні схеми внутрішнього шахрайства
втрачають у середньому 5% від доходу щорічно [2]. Ро�
зуміння сутності та причин шахрайства і вироблення,
виходячи з цього, найбільш ефективних методів його
запобігання мають вирішальне значення для знижен�
ня проявів корпоративного шахрайства на підприєм�
ствах.

Найважливішими причинами, що перешкоджають
подоланню шахрайства респонденти визначили
відсутність статистичних даних по збитках внаслідок

Таблиця 1. Статистичний аналіз відповідей респондентів про пріоритети формування системи
сумлінної ділової практики

Пріоритети формування 
системи сумлінної ділової 

практики 

Середнє 
значення 
відповідей 

Медіана 
відповідей Мода Частота 

моди 
Стандартне 
відхилення Тест Шапиро-Уїлка 

2.1. Сумлінність ведення 
бізнесу 4,118644 3,000000 5,000000 52 1,148537 SW-W=0,98 (p=0,15) 

2.2. Відсутність зловживання 
правами 3,355932 4,000000 4,000000 40 1,180507 SW-W=0,98 (p=0,13) 

2.3. Відсутність несумісної 
поведінки 2,991525 3,000000 3,000000 69 1,158364 SW-W=0,98 (p=0,09) 

2.4. Сумлінне ведення 
переговорів 3,872881 4,000000 4,000000 83 0,852814 SW-W=0,98 (p=0,16) 

2.5. Виконання вимог 
законодавства 4,355932 5,000000 5,000000 69 1,008726 SW-W=0,98 (p=0,11) 

2.6. Протидія корупції та 
хабарництву 3,483051 4,000000 5,000000 40 1,442535 SW-W=0,98 (p=0,10) 

2.7. Нетерпимість до корупції 3,584746 4,000000 5,000000 44 1,335423 SW-W=0,98 (p=0,14)
2.8. Сумлінна конкуренція 3,262712 4,000000 4,000000 44 1,256967 SW-W=0,98 (p=0,6)
2.9. Відсутність шахрайства 3,737288 4,000000 4,000000 66 0,881219 SW-W=0,98 (p=0,19)
2.10. Інше (що саме?) 2,694915 2,000000 1,000000 45 1,603993 SW-W=0,98 (p=0,20) 
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шахрайства (49,1% опитаних) та нестача обміну інфор�
мацією про шахрайство між учасниками ринку (44,1%
опитаних). Дуже важливими факторами, що перешкод�
жають подоланню шахрайства респонденти визначили
нестачу інформації про ризик шахрайства, з яким
зіштовхуються корпорації (67,8% — опитаних) та
відсутність фахівців із боротьби з шахрайством (44,1%
опитаних). Також важливим фактором можна назвати
географічна віддаленість компаній на ринку (44,1% опи�
таних).

Економічна злочинність впливає на компанії у всьо�
му світі і жодна галузь економіки не може почувати
себе повністю захищеною від її небажаних наслідків.
Крім безпосередніх збитків, економічна злочинність
може завдати серйозної шкоди іміджу компаній або
сумлінній діловій практиці. На думку респондентів,
найважливішими видами шахрайства, що перешкоджа�
ють сумлінній діловій практиці в Україні є розповсюд�
ження інсайдерської інформації, шахрайство на рин�
ку цінних паперів. Дуже важливими видами шахрай�
ства, що перешкоджають розвитку сумлінної ділової
практики респонденти визначили інсценування краді�
жок та розбійних нападів відносно застрахованого
майна.

Основною причиною появи несумлінної конкуренції
є прагнення підприємців досягти певних переваг у
підприємницькій діяльності зі значно меншими витра�
тами, ніж за умов добросовісної конкуренції. При цьо�
му мають існувати певні сприятливі для недобросовіс�
ної конкуренції фактори і прогалини в законодавстві,
відсутність правового захисту товарного знаку тощо.
Крім шкоди правопорядку у сфері конкуренції, прояви
несумлінної конкуренції також завдають або можуть
завдати шкоди суб'єктам господарювання або їх
сумлінній діловій практиці [1; 4; 5; 6]. Така шкода може
виражатися у втратах суб'єктами господарювання від
недоотриманих замовлень, від зниження обсягів реалі�

зації продукції, від зниження котирувань акцій ком�
паній, відволікання клієнтури, що у свою чергу, призво�
дить до зменшення прибутку тощо.

Відповідно до проведеного соціологічного дослід�
ження респондентами було визначено, що основними
формами несумлінної конкуренції в Україні є некорек�
тне порівняння якості свого товару з товаром вироб�
ників�конкурентів, використання інформації конку�
рентів, що є комерційною таємницею, використання
монопольного становища з метою одержання додатко�
вих прибутків та конкурентної боротьби, корупційні
схеми та економічна злочинність.

Випадки шахрайства в корпоративному секторі
призводять до негативних наслідків в офіційному еко�
номічному секторі, серед яких: втрата податкових
надходжень до бюджету і, як результат, — усклад�
нення виконання фінансових зобов'язань держави;
недієвість управлінських рішень внаслідок відсутності
повної та об'єктивної офіційної інформації про роз�
виток економічних процесів в Україні; зниження рівня
інвестиційної активності через неможливість відкри�
того витрачання тіньовими структурами прихованих
від оподаткування доходів та їх відплив за кордон;
зменшення інтересу потенційних стратегічних інвес�
торів до українських підприємств, що відчутно галь�
мує процеси фінансового оздоровлення виробницт�
ва; негативний вплив на сумлінну ділову практику
бізнесу через збільшення кількості економічних зло�
чинів і проникнення капіталів кримінального похо�
дження [7; 10].

У результаті проведеного дослідження респон�
денти визначили, що найважливішими функціями
підприємств із подолання шахрайства є забезпечення
охорони приміщень, устаткування, офісів, продукції
та технічних засобів, забезпечення безпеки виробни�
чо�господарської діяльності підприємства, створен�
ня і організація режиму безпеки всіх зустрічей, пере�

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів за видами інвестицій в соціальну сферу

(4.1 — первинна освіта (дошкільна, початкова, середня, професійно�технічна); 4.2 — інвестування в професійний розвиток
персоналу; 4.3 — освіта дорослих, що включає навчання та підвищення кваліфікації на виробництві, самовдосконалення, додаткову
освіту тощо; 4.5 — посилення мотивації працівників до підвищення якості своєї праці)
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говорів і нарад, оцінювання маркетингових ситуацій
та неправомірних дій конкурентів і зловмисників, пе�
ревірка лояльності клієнтів та постачальників ком�
панії.

Підтвердженням актуальності проблеми подолання
шахрайства в корпоративному секторі є усвідомлення
цієї актуальності керівниками підприємств і створення
в організаційній структурі управління підприємствами
спеціальних підрозділів для забезпечення цієї функції,
але ці структурні підрозділи не мають розробленої і
ефективно функціонуючої наукової системи оцінки
рівня безпеки, теоретичної бази своєї роботи, що істот�
но знижує результативність таких структурних підроз�
ділів.

ВИСНОВКИ
З метою забезпечення розвитку сумлінної ділової

практики підприємствам України необхідно запровад�
жувати комплексні програми протидії шахрайству, які
спрямовані на управління ризиками та побудову на�
дійної системи контролю. Ефективна система внутріш�
нього контролю здатна мінімізувати ризики шахрайства
з метою надання впевненості керівництву підприємства
та зовнішнім користувачам звітності в її об'єктивності
та достовірності.

Отже, дослідження проблеми сумлінної ділової
практики у відповідності до зниження рівня шахрай�
ства в корпораціях дало змогу сформувати основні
труднощі, що перешкоджають подоланню шахрай�
ства в корпоративній сфері. Також було визначено,
що саме шахрайство на ринку цінних паперів, роз�
повсюдження інсайдерської інформації є тими ос�
новними видами шахрайства, які перешкоджають
розвитку сумлінної ділової практики. З метою забез�
печення розвитку сумлінної ділової практики необ�
хідно протидіяти шахрайству, вводити нові структу�
ри в складі підприємств, які б виконували функції
контролю за виробничо�господарською діяльністю
підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У суспільстві активно дискутується проблематика

взаємозв'язку організації розвитку сільських територій
з реформуванням аграрних відносин в Україні. При цьо�
му важливим є визначення того, чи слід вважати сільські
території важливим компонентом аграрного розвитку
в його загальному розумінні. Більшість дослідників і
практиків сходяться на двоєдиному вирішенні цього
питання: з однієї сторони, слід дати поштовх пом'якшу�
ванню занепаду сільських територій, враховуючи ті не�
сприятливі обставини, в яких опинилися сільські меш�
канці, а, з іншої сторони, сільські території доцільно
розглядати як один із чинників проведення аграрної
реформи на перспективу. Оскільки деградаційні руйнівні
процеси на сільських територіях охопили всю країну,
то подолані вони можуть лише за умов скоординова�
них зусиль і практичних кроків на усіх рівнях: національ�
ному, регіональному, і безпосередньо місцевому. Слід
підкреслити, що не зважаючи на занепад, сільські тери�
торії України все ще зберігають ресурсний потенціал,
здатний у поєднанні зусиль науки і держави подолати
наявні соціально�економічні деформації. Зазначене і
визначає актуальність даного дослідження.
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ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

У статті розглядається проблематика облаштування і розвитку сільських територій на засадах дрібноX

товарного сільськогосподарського виробництва, зокрема, домогосподарств населення. Наголошується

увага на особливостях їх функціонування в сільській місцевості і внеску в розвиток аграрного виробницX

тва. Зокрема підкреслюється, що цей сектор місцевої економіки характеризується недостатнім технічX

ним забезпеченням, депопуляцією населення, низькою продуктивністю праці, проте комплексує ці недоX

ліки старанністю і наполегливістю в господарській діяльності.

The article reveals the problems of resettlement and rural development based on smallXscale agricultural

production, particularly household population. Emphasis is paid to the peculiarities of their functioning in rural

areas and bring to the development of agricultural production. In particular stresses that this sector of the local

economy is characterized by lack of technical support, depopulation, low labor productivity, but these

shortcomings kompleksuye diligence and persistence in economic activities.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Теоретичні і практичні питання розвитку сільських
територій в ринкових умовах господарювання успішно
розглядали у своїх працях відомі зарубіжні вчені:
Дж. Скотт, Р. Макконелл, Н.Д. Контратьев, О.В. Чая�
нов та інші. Цю ж тематику успішно розвивають і ук�
раїнські вчені — аграрники: О.М. Бородіна, В.К. Збарсь�
кий, О.Г. Павлов, І.В. Прокопа, І.В. Свиноус, М.Й. Малік,
А.Г. Мазур, О.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, О.М. Шпи�
куляк та інші. Їх праці є грунтовними і сприяють фор�
муванню теоретико�методологічних засад обгрунтуван�
ня доцільності участі домогосподарств населення в аг�
рарному розвитку, проте проблематика сільських тери�
торій є настільки обширною і складною, що потребує
подальших наукових пошуків.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є обгрунтування науково�тео�
ретичних засад та практичних підходів щодо доцільності
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підтримки напрямів розвитку домогосподарств населен�
ня як складової аграрного виробництва та забезпечен�
ня на цій основі продовольчої безпеки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Системний підхід до аналізу сільських територій та

оцінка його результатів належить до найважливіших пе�
редумов подолання міжгалузевих і міжтериторіальних
поселенських диспропорцій при інтеграції сільської
підсистеми в регіональні та національні цілі розвитку.
При цьому, як зазначають науковці [1, с. 51] і практики,
з об'єктивних і суб'єктивних причин ці утворення на сьо�
годні знаходяться в стані глибокої кризи і деградації.
Ця ж тенденція характерна і для Миколаївської області.

Базовим (первинним) рівнем сільських територій у
дослідженні прийнято території, об'єднувані сільськи�
ми радами. Відповідно їх чисельність дорівнює кількості
сільських рад. Зазначимо, що в цілому по Україні
кількість базових сільських територій становить 10278,
в тому числі у Миколаївській області — 303; питома вага
сільських територій на Миколаївщині по відношенню до
України складає 2,9%, що є середнім показником, в по�
рівнянні з іншими областями. Дана обставина служить
важливим аргументом актуальності дослідження
сільського розвитку в цьому конкретному регіоні.

Якщо в рамках дослідження здійснити групування
адміністративних районів області за критерієм наван�
таження населених пунктів на одну сільську раду, то
можна отримати наступну картину (табл. 1).

Зазначене (табл. 1) свідчить, що закріплення за
сільськими радами населених пунктів коливається в діа�
пазоні від 2,0 — до 3,5.

Усі райони Миколаївcької області за міжнародни�
ми стандартами (150 жителів на 1 км) відносяться до
сільських територій, це можна сказати і про область у
цілому. Найбільшим регіоном за територією і чисельні�
стю населення є Снігурівський та Жовтневий (85 чоловік
на 1 км), найменшими Очаківський, Братський, загаль�
на площа яких у два рази менша ніж у Снігурівському
районі.

У рамках вище висвітленого, можна зробити про�
міжний висновок, що по�перше, сільський адміністра�
тивний устрій в області склався історично, без враху�
вання теорії облаштування економічного простору і, по�
друге, вольовими рішеннями партійних органів в соціа�
лістичний період. Ця ситуація потребує адміністратив�
ної реформи, за якої на науковому рівні слід запропо�
нувати таке закріплення сільських територій за район�
ним центром, до якого населенні пункти "тяжіють" і,
навпаки, слід "відпустити" ті території і поселення, які
за територіальним розміщенням відносяться до інших
районних центрів.

Аналізуючи сільську територію Миколаївської об�
ласті можна констатувати її високий природно�ресур�
сний потенціал, що реалізовується в різних галузях і на�

прямах виробництва товарів і послуг.
Зокрема в регіоні виділяються вуз�
лові промислові центри в містах Юж�
ноукраїнськ, Новий Буг, Миколаїв.
По великому рахунку, це повинно
було б позначитися на розвитку при�
леглих до них сільських територій,
проте цього у великій мірі не відбу�
вається. Причиною тому є відсут�
ність робочих місць як наслідок нау�
ково�технічного прогресу та старін�
ня і депопуляції сільського населен�
ня.

Як не парадоксально, але науко�
во�технічний прогрес фактично "зни�
щує" поселенську мережу через брак
робочих місць. Якщо в радянський

період населений пункт в 300—500 жителів, організо�
ваний в колгосп мав в середньому 10 тракторів і 5 ком�
байнів, то на сьогодні цієї кількості зарубіжної техніки
достатньо для виконання сільгоспробіт по району в
цілому. Крім того, трудові ресурси села є низькоквалі�
фікованими і за віком фактично вичерпаними.

Депопуляційні процеси взагалі є загрозливими для
можливого розвитку сільських територій області.
Щорічні темпи скорочення сільського населення скла�
дають 11 тис. осіб, або 1,2%. Нескладні розрахунки по�
казують, що через 80�років сільського населення в об�
ласті, взагалі не буде. Проте втрата сільської території
не стільки неминуча, як це може показатися.

Традиційно розвиток сільських територій пов'язу�
ють із сільськогосподарським виробництвом її меш�
канців, а зараз і не тільки. За кордоном і у вітчизняній
науці широко обговорюється питання про багатофунк�
ціональність сільських територій. Іншими словами,
сільських мешканців позиціонують не тільки як вироб�
ників продовольства і відповідної сировини, але й як
носіїв ряду суспільних благ, які не мають вартісного
виразу. Насамперед, це позитивний вплив на навко�
лишнє природне середовище, включаючи збереження
агроландшафтів; підтримка агробіологічного різнома�
ніття і родючості грунтів; відтворення і розвиток націо�
нальної ідентичності, мови, звичаїв, хліборобської куль�
тури і духовності.

Такий стан справ, диктує необхідність формування
нової моделі розвитку сільських територій за рахунок
об'єднання зусиль держави, місцевих органів влади, аг�
рарного бізнесу та сільського населення (рис. 1).

В цьому переліку домінуюча роль все ж відводить�
ся сільському населенню, зокрема домогосподарствам.
Являючи собою особливий вид приватних форм госпо�
дарювання на селі, вони стають основою соціально�
економічного розвитку базових сільських територій.
На сьогодні ними виробляються 46% продукції
сільського господарства, у тому числі 74% — тварин�
ництва. Переваги особистих селянських господарств
полягають, у їх високому рівні підприємництва, високій
інтенсивності праці, згуртованості та відповідальності
усіх членів сім'ї за кінцевий результат, ощадливості у
використанні ресурсів, якісному і вчасному виконанні
усіх сільськогосподарських робіт. Роль особистих гос�
подарств особливо рельєфно проявляється у забезпе�
ченні населення Миколаївської області. На сьогодні у
них нараховується майже 68% поголів'я великої рога�
тої худоби, 81% — корів, 72% свиней і 80% птиці усіх
видів. Цьому також сприяло розширення земельних
наділів населення. При середньому, по області розмірі
в 0,97 га найбільші площі господарств населення при�
сутні в Новобузькому районі (2,19 га), а найменші — у
Кривоозерському — (0,71 га). Як результат, за останні
15 — років в господарствах громадян Миколаївської
області виробництво зросло: зерна у 2 рази, цукрових
буряків — 10 разів, картоплі на 32%, молока у 1,6 рази,
яєць — 62%. Якщо більш узагальнити економічні по�

Фактичне закріплення населених 
пунктів за однією сільською 

радою 

Кількість 
районів Райони 

до 2 4 Веселинівський, Доманівський, 
Єланецький, Арбузинський 

до 2,5 6 
Баштанський, Казанківський, 
Миколаївський, Новоодеський, 
Очаківський, Первомайський 

до 3,0 6 
Березанський, Врадіївський, Братський, 
Березнегуватський, Вознесенський, 
Новобузький 

до 3,5  4 Жовтневий, Снігурівський,
Кривоозерський, Снігурівський 

Таблиця 1. Грунтування адміністративних районів Миколаївської області
за критеріями навантаження сільських рад населеними пунктами

Джерело: [2].
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казники, то господарства населення області разом з
фермерськими володіють 571 тис. га сільськогоспо�
дарських угідь, що складає 31,2% загальної площі і в
структурі виробництва валової продукції АПК займа�
ють 49,5%. Такий феномен породив серед науковців і
практиків дискусії про перспективи цієї форми госпо�
дарювання на селі. Досить поширеною є думка, згідно
з якою господарства населення є більш ефективними в
порівнянні з підприємницькими агроформуваннями і
вони в перспективі отримають більш широкий розви�
ток, зважаючи на свою ефективність.

 Інші науковці [3, с. 127] стверджують, що господар�
ства населення надалі мають два шляхи свого розвитку:
зникнути як неконкурентоспроможні в порівнянні з
крупними товаровиробниками, або трансформуватися
в дрібнотоварні, ринкового орієнтовані підприємства,
тобто фермерські господарства. Подібне твердження
підтримує і О. Онищенко, який вважає, що наявність у
сучасний період великої кількості господарств населен�
ня як дрібних виробництв сільськогосподарської про�
дукції в подальшому стане гальмуючим чинником на
шляху розвитку сільських територій [4, с. 63].

У будь�якому випадку, було б великою помилкою
штучно стримувати розвиток господарств населення,
навпаки слід стимулювати цю діяльність на селі як на�
прям облаштування сільських територій. Слід не за�
бувати, що особливістю розвитку господарств
сільського населення є те, що вони здійснюють вироб�
ництво на засадах самофінансування, без участі дер�
жави і кредитних ресурсів. Іншим аргументом живу�
чості господарств населення є той факт, що сектор
великих підприємницьких агроформувань залишає
широке поле діяльності дрібним агробізнесовим гос�
подарствам, які формуються на базі господарств на�
селення і можуть функціонувати рентабельно. Таки�
ми сферами сьогодні є більшість видів тваринництва,
вирощування овочів, плодів і ягід, виноградарство,
розведення кролів, домашньої птиці, бджільництво,
зелений туризм тощо.

Проте збереження і подальший розвиток госпо�
дарств населення на селі потребує системної держав�
ної підтримки, а саме: підвищення рівня генетичного
потенціалу в рослинництві і тваринництві; поліпшен�
ня агрохімічного, зоотехнічного, ветеринарного аг�
росервісного обслуговування господарств населення,
а також навчання та консультації з передових техно�
логій, менеджменту і маркетингу через мережу дорад�
чих служб, які в Україні є, але розвиваються дуже по�
вільно. Державою ініціюється створення в сільській
місцевості кооперативів із закупівлі, зберігання, пе�
реробки та реалізації продукції господарств населен�
ня, проте кооперативний рух на селі не має тенденції
до поширення. Наприклад, у Миколаївській області
із 95 кооперативів на сьогодні фактично працюють
лише 38, тобто 40% від їх загальної кількості. Основ�
на причина такого стану — відсутність бажання

сільських мешканців у створенні коопера�
тивів та участі в них через нерозуміння їх
необхідності та вимогою вкласти свої кош�
ти до пайового фонду. Крім того, коопе�
ративи не є виробниками сільськогоспо�
дарської продукції і не можуть користу�
ватися пільгами по сплаті податку на до�
дану вартість, як це існує для сільськогос�
подарських товаровиробників.

 За цих умов в області все ж проводять�
ся заходи по підтримці малого підприємниц�
тва на селі. Так, з 2014 року розпочато фінан�
сування Програми розвитку особистих се�
лянських та фермерських господарств, на що
виділено через обласний фонд сприяння
інвестиціям 4 млн грн, з яких вже освоєно
3,46 млн грн. У рамках цих коштів пільгові
кредити (6% річних) отримали 19 фермерсь�

ких, та 4 особистих селянських господарств. В поточ�
ному році на позачерговій сесії обласної ради під дану
програму було виділено ще 2 млн грн., з яких 1 млн грн.
спрямовано на кредитування сільськогосподарських об�
слуговуючих кооперативів і 1 млн грн. — на часткове
відшкодування вартості доїльних установок та холо�
дильників для фізичних осіб, які утримують 5 і більше
корів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Дослідженням встановлено, що в аграрному вироб�

ництві Миколаївської області господарства населен�
ня займаючи третину сільгоспугідь, виробляють поло�
вину сільськогосподарської продукції, а тому потре�
бують всілякої підтримки свого розвитку як з боку
держави і регіональних органів влади, так і місцевого
самоврядування. В перспективі вони мають можливість
збільшувати товарність своєї діяльності за рахунок
оренди земельних паїв. Саме такі господарства,
збільшуючись до крупно�товарних чи трансформую�
чись у повноцінні фермерські господарства, спроможні
здійснювати позитивний вплив на розвиток сільських
територій.
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ВСТУП
Автомобільний ринок та автобудівна промисловість

має найбільший вплив на економіку і зокрема на еконо�
мічний зріст країни. Так, у світі виробляється майже 82
мільйона одиниць легкових автомобілів (разом з легки�
ми комерційними автомобілями) на суму майже 2 три�
льйонів доларів США, а з суміжними галузями це май�
же 5 % ВВП світу. Автомобільний ринок дуже циклічний
по своїй природі. Так, автомобільний ринок попадав у
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REFINEMENT OF CARS PRODUCERS MARKETING STRATEGIES IN THE MODERN CONDITIONS

Автомобільний ринок є значною складовою як глобального товарного ринку, так і товарного ринку і

економіки України в цілому. Ринок автомобілів є найконкурентнішими ринком, і тому всі новинки та

розробки впроваджуються першими саме тут, у тому числі і в маркетингу. В статті розглянуті суть марX

кетингової стратегії, етапи її розробки та основні маркетингові стратегії автовиробників на глобальному

ринку легкових автомобілів та їх трансформації в залежності від зміни ринкових умов: впливу держави,
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тингових стратегій автовиробників на глобальному автомобільному ринку. Запропоновано методологію

вибору стратегії та її алгоритми її впровадження. Побудовано модель створення та впровадження маркеX

тингової стратегії виробників.

Automotive market is significant part as global commodity market as Ukrainian commodity market and

economy in whole. Automotive market is the most competitive market among others, and therefore all novelties

and new approaches are developing just here including new marketing measures. The essence of marketing

strategy, its developing stages and all basic strategies of automotive manufactures on the global car market and

its transformations depending on market conditions changes: states influence, clients' preferences, changes of

markets and its sizes has been studied at the article. The general essence of the strategy and necessarily of

developing has been shown. There was developed own classification of marketing strategies on the global car

market. It was suggested the methodology of strategy selection as well as algorithms of its execution. The model

of marketing strategy creation and applying has been developed.
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кризу продаж протягом останніх 15 років вже декілька
раз. Ринок являє собою лідером інновацій та технологій
як у виробництві, так і в маркетингу. Автомобільний
ринок характеризується великим впливом на маркетин�
гові стратегії продавців та виробників, які впроваджу�
ють свої плани та стратегічні наміри за допомогу вели�
чезних ресурсів: людських, капіталів, впливу на уряди
країн тощо. Глобалізація, обмеження природних ре�
сурсів, збільшення вартості природних ресурсів, диджи�
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талізація (Інтернет охоплення) та все більша конкурен�
тна боротьба нових гравців, вплив держав характери�
зує автомобільну промисловість.

Тому вибір правильної маркетингової стратегії се�
ред сотні існуючих відображається на результатах ро�
боти компаній, а серед них основні — прибуток, про�
дажі та ринкова доля.

Актуальність теми полягає у виборі правильної мар�
кетингової стратегії серед сотні існуючих, так як непра�
вильно обрана стратегія веде до зниження продажів,
зменшення ринкової долі та збиткам, а потім і до банк�
рутства або поглинення компанії іншою, що є досить
актуально на глобальному ринку легкових автомобілів.

Результати досліджень маркетингової діяльності
підприємств викладено в працях багатьох вітчизняних
та іноземних науковців. Серед них особливе значення
мають роботи по вивченню маркетингових стратегій
А.Ф. Павленка, Ф. Котлера, В.П. Пилипчука, Куденко Н.В.,
Смеричевської С.В., В. Ким Чан та інших [1—8]. Аналіз
наукових праць з питань маркетингової діяльності
підприємств дозволив виявити, що доцільним є прове�
дення дослідження, направлене на розробку методич�
ного забезпечення та методології удосконалення мар�
кетингових стратегій автомобільних виробників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Кожна галузь має свої особливості, не виключення

і автомобільна. Основою маркетингової та управлінсь�
кої діяльності глобальних автомобільних корпорацій є
розробка маркетингових стратегій на глобальному рин�
ку. Як свідчить практика, неправильно обрана та роз�
роблена стратегія може привести до зниження продаж,
прибутків та навіть до банкротства. Тому важливим є
вибір правильної маркетингової стратегії серед сотні
існуючих базуючись на ефективній методології та ме�
тодичному забезпеченні.

МЕТОДОЛОГІЯ
Теоретичним і методичним підгрунтям стали такі

загальнонаукові методи, як системний аналіз, синтез,
індукція, дедукція, абстрагування, а також спеціальні
наукові методи, в тому числі: методи соціологічних до�
сліджень та порівняння.

Матеріалами досліджень стали теоретичні праці вче�
них та практичні знання та досвід автора роботи на ав�
томобільному ринку України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективне функціонування в ринкових умовах пе�

редбачає створення та впровадження кожним підприє�
мством системи управління маркетинговою діяльністю
та створеня відповідних маркетингових стратегій, що
дає можливість швидко адаптуватися до умов навколиш�
нього середовища.

Аналіз теоретичних та практичних джерел засвід�
чив, що на сьогоднішній день не існує єдиного універ�
сального підходу до розробки та використання марке�
тингових стратегій виробниками. Відомо, що не існує
двох підприємств з однаковими моделями управління,
так як методи управління постійно корегуються з вра�
хуванням зміни кон'юнктури ринку, рівня конкуренції,
досягнень науково�технічного прогресу та ін.

Більшість досліджених теоретичних моделей, які
описують процес розробки маркетингової стратегії, не
відображають чіткого механізму застосування та впро�
вадження теоретичних аспектів маркетингу в практику
діяльності виробничих підприємств. Така ситуація спо�
нукає до удосконалення моделювання маркетингових
стратегій виробників.

У сьогоденні, стратегія є основним планом дій всіх
великих глобальних компаній. Маркетингова стратегія
повинна бути унікальним інструментом досягнення пла�
нових показників компаній, який створює переваги над
конкурентами. Маркетингова стратегія це процес, який

дозволяє компаніям використовувати свої ресурси для
досягнення поставлених цілей щодо ринкової долі, при�
бутку, росту продажів тощо, що приносить конкурент�
ну перевагу фірмі [4]. Маркетингова стратегія це дов�
готермінова незмінна лінія розвитку компанії в сфері
маркетингової діяльності, яка включає аналітику ситу�
ації в компанії та на ринку і виходячи з цього формуєть�
ся план дій та вибір ринково�орієнтованих стратегій для
досягнення маркетингових цілей компанії [5].

У роботах українських та зарубіжних вчених дуже
багато різних та детальних класифікацій маркетинго�
вих стратегій підприємств. Найбільш детальну кваліфі�
кацію надали, на нашу думку, Куденко Н.В. та Смери�
чевская С.В., де було виділено більше 60 різноманітних
маркетингових стратегій підприємств [8].

Але, на нашу думку, в практичній площині викорис�
тання маркетингових стратегій, компанії використову�
ють обмежені види вказаних стратегій, а особливо на
глобальному ринку легкових автомобілів. Тому, ми уза�
гальнили класифікацію маркетингових стратегій та зап�
ропонували свої види стратегій, які широко використо�
вуються на ринку легкових автомобілів (табл. 1).

Для визначення та впровадження маркетингової
стратегії підприємства необхідно підійти з наукової точ�
ки зори та визначити модель створення та розробки мар�
кетингової стратегії виробників. Ми пропонуємо 12
етапів моделі.

Першим та найважливішим етапом управління мар�
кетингом підприємств, є планування його маркетинго�
вої діяльності. При розробці маркетингових стратегій
важливим етапом є узгодження маркетингового стра�
тегічного планування з процесом загального плануван�
ня діяльності підприємства. Під час такого узгоджен�
ня реалізується така функція управління, як "коорди�
нація". До найголовніших завдань планування на
підприємстві відносять виділення мети підприємства та
способів її досягнення. Розробляються цілі та задачі
підприємства, в тому числі цілі по ринкам, клієнтам,
продуктам. Розраховуються плани продаж та планові
долі ринка.

Наступним етапом моделювання є оцінка стану ком�
панії, де важливо провести оцінку внутрішніх ресурсів
компанії та визначення слабких і сильних сторін, про�
вести аналіз потенціала. Необхідно вивчити стан мар�
кетингової, виробничої, фінансової політики. Тут час�
то використовують метод SWOT�аналізу.

Далі необхідно провести вивчення та оцінку ринко�
вого середовища. Проводиться оцінка ринку, конку�
рентів, клієнтів, зовнішнього середовища, сегментація
ринку, визначення долі ринку.

На четвертому етапі визначаються ключові факто�
ри успіху підприємства (КФУ). Визначаються переваги
та сильні сторони компанії і продуктів. Важливо розу�
міти, яку користь принесе чи приносить клієнтам вироб�
ляєма продукція чи послуги, та як відрізняється від кон�
курентів підприємство. Тобто тут важливо розуміти
відповідь на 2 питання:

— Чим ми краще, ніж інші?
— Чим ми відрізняємось від конкурентів?
На наступному етапі необхідно визначити цільові

ринки по�сегменто та обрати стратегії по широті при�
сутності: глобальна, регіональна, внутрішня.

Далі необхідно визначити цільових клієнтів та об�
рати основну группу клієнтів, на задоволенні якої,
підприємство сконцентрує максимум зусиль. При роз�
робці маркетингових стратегій слід здійснити оцінку
споживачів — їх уподобань, платоспроможність та ін.,
провести аналіз можливостей підприємства на пред�
мет задоволення потреб споживачів, врахувати дію
конкурентів. Окремої уваги при плануванні заслуго�
вує вивчення досвіду діяльності провідних підпри�
ємств.

На етапі №7 виділяються основні конкуренти, виз�
начаються їх сильні та слабкі сторони, розробляється
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програма по нейтралізації їх сили та направляються дії
по використанню їх слабкості. Визначається стратегія
щодо ведення конкурентної боротьби: масовості,
цінності бренду, модна стратегія, стратегії виперед�

ження, посередницька, безпосередньої наявності на
ринку.

Після цього доречно розробити план дій на цільо�
вому ринку. Тому необхідно провести визначення стра�

Таблиця 1. Класифікація маркетингових стратегій, які широко використовуються автовиробниками

Джерело: власні дослідження автора.

Група 
стратегій Стратегія Визначення Використовується 

автовиробником 
Регіональні Глобальна 

стратегія 
Присутності компанії на всіх ринках світу Більшість автовиробників

Регіональна 
стратегія 

Присутність на обмежених географічних ринках, здебільшого 
згідно із загальними рисами: Близький Схід, Східна Європа 

Китайські автовиробники, 
SSANG YONG, DAIHATSU 

Внутрішня 
стратегія 

Діяльність компанії тільки на внутрішньому ринку Wuling, DongFeng, АвтоВАЗ 

Ринково-
фінансові 
стратегії 

Стратегія 
диференціації 

Визначає активність компанії, яка грунтується на ринкових 
перевагах фірми щодо унікальності продукту, його цінності і 
здебільшого передбачає роботу з преміальним продуктом по 
високій ціні 

BMW, VAG, VOLVO, Rolls-
Royce, Mercedes 

Стратегія низьких 
витрат 

Дії компанії спрямовано на економію на витратах і тому виникає 
пропозиція на ринку з найнижчими цінами, а прибуток формується 
на основі великих обсягів 

Renault-Dacia, KIA, 
HYUINDAI, VW- SKODA, 
китайські автовиробники. 

Виробничі 
стратегії 

Стратегія 
диверсифікації 

Діяльність компанії спрямовано на створення та розвиток нових 
видів продукції не суміжних до основної діяльності 

RENAULT, HYUINDAI, 
KIA, MITSUBISHI 

Стратегія 
концентрації 

Фокусування на окремих продуктах, якнайкраще виробництво та 
організацію продажу, і тим самим випередження конкурентів в 
окремому сегменті 

SSANG YONG, ROLLS 
ROYCE, SMART, MINI, 
BENTLEY, FERARRI 

Стратегія 
інновацій та 
досліджень 

Планові дії компанії по визначенню ринкової позиції компанії як 
найбільш інноваційної або випередження конкурентів по технічним 
розробкам і цим мати більшу ринкову долю, ніж конкуренти 

TOYOTA, VAG 

Стратегія 
вертикальної 
інтеграції  

Розширення діяльності компанії по вертикалі діяльності та 
контроль таких підприємств чи структур 

MITSUBISHI, HYUINDAI, 
VAG 

Горизонтальна 
інтеграція 

Діяльність компанії спрямована на наявність та активність в інших 
виробництвах чи бізнесах, суміжних з основним бізнесом фірми 

RENAULT, DAIMLER, 
VOLVO, FORD, BMW, 
Peugeot, HYUINDAI, 
NISSAN 

Бережливе 
виробництво та 
Точно-Вчасно 

Бережливе виробництво або ланцюгове виробництво, що означає 
мінімум запасів виробництва та готової продукції, мінімум часу на 
постачання та реалізацію, що забезпечую мінімальний капітал в 
виробництві, комплектуючих та складі готової продукції, а також 
ефективність в швидкості оборотного капіталу та низької ціни на 
готову продукцію при високій якості 

TOYOTA, MITSUBISHI, 
HONDA 

 Партнерство та 
Альнс 

Об’єднання зусиль різних компаній для досягнення спільної мети з 
меншими витраченими ресурсами, наприклад, побудова спільного 
виробництва або єдиної збутової сітки 

RENAULT-NISSAN, 
DAIMLER-MITSUBISHI, 
PEGEOUT-FIAT-RENAULT 

Стратегії 
продажу та 
ведення 
конкурентної 
боротьби 

Стратегія 
масовості та 
наступу 

Визначаються планами фірми присутності скрізь, на всіх ринках, 
регіонах, доступності бренду і близькість до клієнта, дуже часто 
присутність скрізь та масовість характеризуються низькими цінами та 
присутністю в найбільш масовому сегменті ринку, активною 
комунікаційною діяльністю та присутність великої кількості продавців 

FORD, GM, RENAULT, 
FIAT, VAG 

Створення 
цінності бренду  

Передбачає такі кроки компанії, які спрямовані на створення 
максимальної цінності бренду, тим самим збільшуючи вартість 
компанії та можливість продавати свій товар вище ринкової ціни 

TOYOTA, VW, DAIMLER, 
BMW, AUDI 

Модна стратегія Стратегія спрямована на створення таких продуктів та такої 
поведінки на ринку, коли продукт є популярним для покупки, не 
зважаючи на вищу ціну, ніж середньо ринкова 

BMW, MINI, PORSCHE, 
BENTLEY, MASERATI, 
FERARI 

 Стратегія 
випередження 

Характеризується інноваційними діями компанії щодо виключних 
технологій в продукті, продажах, коли компанія створює 
перешкоди іншим компаніям вперше вийшовши чи то на ринок, чи 
з новим унікальним продуктом, чи технологією продаж 

TOYOTA, VAG, RENAULT

Посередницько-
імпортерська 
стратегія 

Стратегія продажу, а саме вибору каналів продажу, коли виробник 
наявний на ринку через єдиного імпортера чи дистрибутора, 
наділяючи його правами по просуванню бренду на ринку 

Китайські, індійські, 
іранські автовиробники, 
SSANG YONG 

Стратегія 
безпосередньої 
наявності 
виробника 

Протилежна до імпортерської стратегії, використовується майже 
всіма автовиробниками, так як проходить повний контроль всієї 
операційної діяльності та маркетингової активності 

Більшість автоконцернів

Стратегії 
ринкових 
позицій 

Стратегії 
лідерства 

Характеризується активною позиціє компанії на ринку з високою 
ринковою долею та продажами взагалі на ринку чи в будь-якому 
сегменті 

TOYOTA, GM, FORD та 
VAG. 

 Оборонна 
стратегія 

Захист ринкової позиції, в основному лідерської, від атаки 
конкурентів, створюючи їм перепони 

TOYOTA 

Стратегії 
претендентів 

Дії компанії направлені на атаку лідерських позицій конкурентів, 
іноді повторюючи дії лідерів, та використовуючи всі переваги 
компанії для досягнення лідируючої компанії 

RENAULT, HYUINDAI, 
PSA 

Стратегія нішової 
та партизанської 
або флангової війни 

Дії компанії, спрямовані на найкраще задоволення потреб клієнтів у 
вузькому сегменті, де великі компанії не представлені, або ж дії 
компанії в нетрадиційних комунікаціях чи створенні особливих 
нішових продуктів, або ж використання специфічних каналів збуту 

SUZUKI, MINI, DAIHATSU
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тегії ринкових позицій: стратегії лідерства, оборонна
стратегія, стратегія претендентів, стратегія нішової та
партизанської або флангової війни.

На наступному етапі проходить визначення марке�
тингових інновацій та їх можливе практичне застосу�
вання. Сюди ми відносим створення нестандартних та
нових інструментів маркетингу та дій на ринку.

Далі йде основна частина моделювання — це ство�
рення глобальної програми маркетингового комплексу

та його адаптація під цільові ринки. Відбувається визна�
чення виробничих, цінових та стратегій продажу. Пе�
редбачається зміни в номенклатурі (зростання випуску
одних продуктів, скорочення інших, освоєння нових
видів), цінової політиці, продажу та комунікаціях. На
цьому етапі приймаються рішення щодо забезпечення
планів закупівлі, товарної, цінової, комунікаційної по�
літики та політики продажу і сервісного обслуговуван�
ня для впливу на суб'єктів цільового ринку з метою от�

Рис. 1. Моделювання створення та впровадження маркетингової стратегії виробників

Етап №2  Оцінка компанії 

Етап №1  Розробка цілей та задач 
підприємства 

Цілі по ринкам, клієнтам, продуктам. Плани 
продаж. Планові долі ринку 

Оцінка внутрішніх ресурсів компанії та 
визначення слабких та сильних сторін, 
аналіз потенціала, вивчення маркетингової, 
виробничої, фінансової політики. SWOT -аналіз 

Етап №3  Вивчення та оцінка 
ринкового середовища 

Оцінка ринку, конкурентів, клієнтів, 
зовнішнього середовища, сегментація ринку, 
визначення долі ринку 

Етап №4  Визначення КФУ 
Визначення переваг та сильних сторін компанії, 
продуктів, яку користь принесе чи приносить 
клієнтам та відмінності від конкурентів 

Етап №5  Визначення цільових 

ринків 

Вибір стратегії по широті наявності: 
глобальна, регіональна, внутрішня 

Етап №6 

Визначення основних 

конкурентів 

Вибір стратегії по веденню конкурентної 
боротьби: масовості, цінності бренду, модної 
стратегії, стратегії випередження, посередницька, 
безпосередньої наявності на ринку 

Етап №7 

Визначення цільових 

клієнтів 

Вибір основної клієнтської групи 

Етап №8  Розробка плану дій на 

цільовому ринку 

Визначення стратегії ринкових позицій: 
стратегії лідерства, оборонна стратегія, 
стратегія претендентів, Стратегія нішової та 
партизанської або флангової війни 

Етап №9  Визначення 

маркетингових інновацій 
Створення нестандартних та нових 
інструментів маркетингу та дій на ринку 

Етап №10  Розробка маркетингового 
комплексу 

Розробка стандартного глобального 
маркетингового комплексу та його адаптація 
для цільових ринків. Визначення 
виробничих, цінових та стратегій продажу 

Етап №10  Мотиваційні та 

навчальні програми 

Планування та бюджетування мотиваційних 
та навчальних програм для персоналу, 
каналів збуту та клієнтів 

Етап №11  Фінансовий ефект 

стратегії 

Планування та визначення фінансових 
результатів, інвестицій, оцінка капітальних 
вкладень, джерел фінансування 

Етап №12  Оцінка ризиків

 

Визначення фінансових, виробничих, 
ринкових, зовнішніх ризиків, їх ймовірність 
та сила впливу 
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римання бажаного ефекту. Розробка комплексу марке�
тингу має враховувати та направлятися на потреби по�
купців. Зокрема особливу увагу слід приділити політиці
продажу, на принципах гармонізації, оскільки саме вона
лежить в основі виконуваних функцій таких підпри�
ємств.

На десятому етапі проходить розробка програм
мотивації та навчання. Тут відбувається планування та
бюджетування мотиваційних та навчальних програм для
персоналу, каналів збуту та клієнтів.

Далі необхідно проводити планування та визначен�
ня фінансових результатів обраних стратегій, інвес�
тицій, проходить оцінка капітальних вкладень, джерел
фінансування.

І на заключному етапі відбувається оцінка ризиків
стратегії. Визначаються фінансові, виробничі, ринкові,
зовнішні ризики та їх ймовірність і сила впливу.

Така модель не може бути дієвою без декількох
штрихів — це встановлення термінів реалізації та відпо�
відальних осіб за план конкретних дій, а також пос�
тійний періодичний контроль виконання і впроваджен�
ня стратегії та, звичайно ж, кореляція. Встановлення
термінів реалізації та відповідальних осіб за план конк�
ретних дій необхідно здійснювати на етапах з 8�го по
10�й. Постійний періодичний контроль виконання та
впровадження стратегії і кореляція — актуальні на ета�
пах з 4�го по 12�й. Забезпечення ефективного управлі�
ння маркетингом підприємств можливе тільки за раху�
нок узгодженої роботи всіх ланок підприємства. Тому
управлінська функція "контроль" покликана здійснити
оцінку результатів діяльності підприємства. Така оцін�
ка повинна виявити можливі відхилення фактичних ре�
зультатів від запланованих, причини таких відхилень
можливих проблем діяльності підприємства. Тобто виз�
начити чи відповідають досягнуті результати поставле�
ним цілям. При умові відповідності отриманих резуль�
татів діяльності підприємства на автомобільному ринку
рекомендується підтримувати реалізацію відповідних
маркетингових планів та застосування маркетингових
інструментів. У разі негативної оцінки результатів діяль�
ності підприємства, тобто виявлення відхилення фак�
тичних показників від планових, необхідно виявити і
дослідити причину такого відхилення та внести від�
повідні корективи.

Така модель передбачає можливість здійснення кон�
тролю кожного етапу процесу управління маркетинго�
вою діяльністю підприємства та забезпечує можливість
корегування як стратегічних, так і операційних дій. Ре�
зультатом реалізації функції управління "контроль",
може стати не тільки корегування етапів процесу управ�
ління маркетингом, а й корегування загальних цілей
підприємства.

Запропонована нами модель створення та впровад�
ження маркетингової стратегії підприємства на глобаль�
ному ринку автомобілів:

— може бути використана в діяльності більшості
підприємств;

— є достатньо гнучкою та адаптивною до змін зо�
внішнього та внутрішнього середовища маркетингової
діяльності управління маркетинговою діяльністю;

— враховує вплив інновацій в маркетинговій
діяльності на процес управління маркетингом під�
приємств;

— враховує основні функції управління: плануван�
ня, організацію, аналіз, мотивацію, контроль, коорди�
націю, регулювання, які використовуються в діяльності
досліджуваних підприємств;

— характеризується системністю та тісно пов'яза�
на з загальним плануванням діяльності будь�якого
підприємства;

— побудована на матеріалах практичного дослід�
ження стану управління маркетинговою діяльністю,
аналізу використання маркетингу сучасних підприємств
на ринку автомобілів.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі переваг розробленої моделі мож�

на зробити наступні висновки. В процесі розробки мар�
кетингових стратегій важливим є досвід провідних ком�
паній, які працюють на даному ринку, оскільки він
може допомогти в визначенні стратегічного напрямку
розвитку та сприяти розподілу обмежених ресурсів
підприємства. Запропонована модель створення та
впровадження маркетингової стратегії виробників
може бути ефективним інструментом та методологією
стратегічного маркетингу автомобілебудівних корпо�
рацій. Використовуючи модель, підприємство робить
правильний вибір маркетингової стратегії серед сотні
існуючих, бо неправильно обрана стратегія веде до
зниження продажів, зменшення ринкової долі та збит�
кам, а потім і до банкрутства або поглинення компанії
іншою, що є досить актуально на глобальному ринку
легкових автомобілів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий досвід показує, що успіх сталого низько�

вуглецевого розвитку неможливий без ефективної дер�
жавної підтримки. Однак, як показують дослідження,
багато країн, як це не парадоксально, одночасно підтри�
мують як вуглецеву, так і безвуглецеву енергетику. При�
чому, в більшості розвинених і екологічно налаштова�
них країн, частка підтримки вуглецевої енергетики у
співвідношенні до ВВП значно перевищує частку
підтримки відновлювальної (безвуглецевої) енергетики.
За такої дуалістичної політики державної підтримки
енергоконверсія і сталий низьковуглецевий розвиток
гальмується. І причина не тільки в дуалізмі політики
державної підтримки енергетики на національному
рівні. Не менш серйозна проблема у відсутності одно�
векторної політики підтримки безвуглецевої енергети�
ки на глобальному та міжнародному рівні. Все це стри�
мує фінансування антивуглецевих заходів та інвестуван�
ня сталого низьковуглецевого розвитку. Як наслідок, під
загрозою зриву виконання рішень міжнародних орга�
нізацій з питань скорочення викидів парникових газів і
недопущення загрозливих змін клімату. Цим визна�
чається актуальність цієї статті, яка присвячена озна�
ченій проблематиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблеми державної підтримки енер�

гетики приділяють значну увагу: Акішин А. [1], Герасим�
чук І. [2], Доспєхова Е. [3], Кравчук Н. [4], Сабадаш В.
[5], Снохацька О., Стрельбіцька Н. [6], Цюйши В. [7] та
інші. Однак ці дослідження здебільшого ведуться роз�
різнено: окремо для вуглецевої та безвуглецевої (віднов�
лювальної) енергетики. Водночас така важлива проблема,
як підтримка одночасно обох конкуруючих секторів енер�
гетики (вуглецевої та безвуглецевої), причини і наслідки
такої дуалістичної політики державної підтримки зали�
шається недослідженою. Між тим, саме дуалістичність
(конфліктність) такої політики є головною причиною галь�
мування сталого низьковуглецевого розвитку.
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DUALISTIC POLICY OF STATE SUPPORT OF SUSTAINABLE LOWXCARBON DEVELOPMENT

У статті розкрито і обгрунтовано дуалістичність політики державної підтримки енергетики, яка є однією з
основних причин гальмування сталого низьковуглецевого розвитку. Доведено, що високий рівень державної
підтримки вуглецевої енергетики не сприяє енергетичній безпеці та доступності енергії і негативно впливає
на рівень енергетичної та екологічної стійкості країн. Водночас підвищення частки відновлювальної енергетиX
ки в енергетичному балансі країн сприяє поліпшенню їх енергетичної та екологічної стійкості.

The article covers dualistic policy of state support for energy, which is one of the main causes of inhibition of
sustainable lowXcarbon development. It is proved that the high level of government support for carbon energy does
not contribute to energy security and affordability of energy and has a negative impact on the energy and environmental
sustainability of countries. However, increasing the share of renewable energy in the energy balance of the country
helps to improve their energy and environmental sustainability.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття дуалізму політики дер�

жавної підтримки енергетики, яка гальмує сталий низь�
ковуглецевий розвиток на національному рівні та
відсутність однозначності в цій політиці на глобально�
му, міжнародному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багато країн останнім часом розробили і стали

втілювати в життя національні програми державної
підтримки сталого низьковуглецевого розвитку. Фор�
ми, механізми і параметри цієї підтримки дуже різні і
різноманітні, як по секторах економіки, так і по краї�
нах. Наприклад, рівень державної підтримки розвитку
відновлювальної енергетики коливається між її секто�
рами у десятки разів. Рівень мінімальної підтримки най�
вищий у фотовольтаїці та геотермальній енергетиці і в
6 разів вищий, ніж на малих ГЕС. Рівень максимальної
підтримки найвищий у фотовольтаїці і в 5 разів вищий,
ніж на малих ГЕС. Різниця між мінімальними і макси�
мальними рівнями сягає 15 разів [8].

По країнах рівень підтримки відновлювальної енер�
гетики теж дуже різниться і становить від 10% до 60%
витрат компаній, які зайняті у цій сфері. Механізми
підтримки теж різні: дотації, субсидії, пільгові ціни і
тарифи, надбавки до них, податкові пільги, податкові
кредити, сертифікати тощо. Умови надання підтримки
теж різні: на стадії досліджень, проектування, будівниц�
тва придбання обладнання, продажу енергії тощо.

Водночас багато країн, заявляючи про антивуглеце�
ву політику та підтримку відновлювальної енергетики,
продовжують субсидувати вуглецеву енергетику. За
даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА),
в 2012 р. з державних бюджетів країн на підтримку вуг�
лецевої енергетики було спрямовано 540 млрд євро, а
на розвиток безвуглецевої — всього 85 млрд євро, тоб�
то у шість разів менше [2]. Однак, за оцінками МВФ, на
субсидії вуглецевої енергетики країни світу щорічно
витрачають 1,9 трлн дол., найбільше — в США, Китаї та



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35www.economy.in.ua

Росії. Ці субсидії спонукають до надмірного споживан�
ня вуглецевої енергії та природних ресурсів. МВФ вва�
жає, що відмова від цих субсидій, забезпечила б істотне
скорочення викидів вуглецю [9].

Державні субсидії для вуглецевої енергетики бува�
ють різні — бюджетні (прямі асигнування з бюджетів),
податкові (податкові пільги і кредити), цінові і тарифні
(заниження та скидки), а також включення у витрати
підприємств тощо. Енергетичні вуглецеві субсидії нада�
ються як виробникам (постачальникам), так і спожива�
чам: виробникам надаються шляхом завищення цін для
постачальників, а споживачам — шляхом зниження цін
для споживачів [10].

Проведені нами дослідження показали, що за
співвідношенням до ВВП обсяги державних субсидій для
вуглецевої енергетики в різних країнах дуже різні і ко�
ливаються від 0% до 60%. Однак, як не парадоксально,
підвищення показника співвідношення цих субсидій до
ВВП практично не сприяє підвищенню енергетичної без�
пеки та енергетичної доступності. Це підтверджено роз�
в'язанням низки економетричних моделей парної коре�
ляції. Як свідчать коефіцієнти кореляції, зв'язок між
цими показниками дуже слабкий і в першому випадку
прямий, а в другому — обернений.
Натомість підвищення показника
співвідношення вуглецевих субсидій
до ВВП негативно і досить суттєво
впливає на енергетичну та екологі�
чну стійкість. Кореляційний зв'язок
між цими показниками досить висо�
кий і обернений: чим нижчий показ�
ник співвідношення вуглецевих суб�
сидій до ВВП, тим нижча оцінка в
балах енергетичної та екологічної
стійкості (табл. 1).

При цьому зростання вуглеце�
вих субсидій у співвідношенні до
ВВП негативно впливає на збільшен�
ня викидів вуглецю, оскільки стиму�
лює споживання вуглецевих енерго�
носіїв і стримує зростання спожи�
вання відновлювальних джерел
енергії. Так, у групі країн, де
співвідношення державних енерге�
тичних субсидій до ВВП більше 5%,
викиди вуглецю і споживання вугле�
цевих енергоносіїв у 2—4 рази вищі,
ніж у групі країн, де співвідношен�
ня державних енергетичних суб�
сидій до ВВП менше 2%. І навпаки:
у країнах першої групи частка елек�
троенергії, виробленої з ВДЕ, у 7 ра�
зів менша, ніж у країнах третьої гру�
пи (рис. 1).

 Аналогічна ситуація і в ціновій
сфері, через яку теж реалізується
політика державної підтримки

(субсидування) вуглецевої енергетики. Адже шляхом за�
ниження цін на вуглецеві енергоносії збільшується їх
споживання, а відтак зростають вуглецеві викиди. І на�
впаки, високі ціни на вуглецеві енергоносії зумовлюють
їх економію і скорочення вуглецевих викидів. Ця логіка
підтверджується проведеними нами дослідженнями. У
першій групі країн, де викиди вуглецю до ВВП менше
0,2 т/тис. дол., роздрібні ціни на вуглецеві енергоносії у
1,5—2 рази вищі, ніж у третій групі країн, де викиди вуг�
лецю вищі 0,5 т/тис. дол., тобто в 4 рази, ніж у першій
групі. Отже, дотації до цін і їх штучне стримування не�
гативно впливає на зростання викидів вуглецю: чим
нижчі ціни, тим більші викиди (рис. 2).

Але найбільшим парадоксом є те, що держави од�
ночасно здійснюють значне субсидування як розвитку
відновлювальної, так і вуглецевої енергетики. І це ха�
рактерно для багатьох розвинених країн, у т.ч. і ЄС. Так,
переважно у більшості країн ЄС показники субсидуван�
ня вуглецевої енергетики у співвідношенні до ВВП пе�
ревищують показники субсидування відновлювальної
енергетики у співвідношенні до ВВП. В окремих краї�
нах (Франція, Люксембург, Угорщина, Чехія) така різни�
ця більше, як у 10 разів (рис. 3).

Показники 
залежності  Модель (рівняння)  Коефіцієнт кореляції  Оцінка виду і тісноти зв’язку 

1. Енергетична 
безпека 

у = -0,1714х + 65,382 
R2 = 0,024 

0,150 Прямий і низький: із зростан-ням 
співвідношення субсидій до ВВП оцінка безпеки 
дещо покращується

2. Енергетична 
доступність 

у = 0,6018х + 60,906 
R2 = 0,0371 

-0,192 Обернений і низький: із зростанням 
співвідношення субсидій до ВВП оцінка 
доступності дещо погіршується 

3. Енергетична 
стійкість 

у = 2,0714х + 55,654 
R2 = 0,4522 

-0,673 Обернений і високий: із зростанням 
співвідношення субсидій до ВВП оцінка 
стійкості значно погіршується 

4. Екологічна 
стійкість 

у = 3,6347х + 52,282 
R2 = 0,7066 

-0,841 Обернений і досить високий: із зростанням 
співвідношення субсидій до ВВП оцінка 
стійкості погіршується досить суттєво 

Таблиця 1. Результати розв'язання економетричних моделей залежності показників енергетичної та екологічної
стійкості від рівня державних субсидій для вуглецевої енергетики до ВВП

Джерело: розроблено автором за даними [11].

Рис. 1. Групування країн за субсидіями на вуглецеву енергетику
до ВВП та показники енергетики

Джерело: розроблено автором за даними [11].
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Все це свідчить про серйозну суперечливість і дуа�
лістичність антивуглецевої політики як на глобально�
му, так і на національному рівні. Підтримка конкурую�
чих секторів енергетики, з яких один — прогресивний,
антивуглецевий, а другий — навпаки регресивний, ре�
сурсовичерпний та вуглецепродукуючий — це основна
суперечність глобальної політики ХХІ століття.

Така дуалістична (двохстандартна) політика рано чи
пізно мала проявити свої негативи. І це сталось з почат�
ком кризи 2008 р. Але ці недоліки проявились насамперед

стосовно відновлювальної енер�
гетики. Саме з початком кризи
в світі намітилась тенденція до
зниження рівня і звуження сти�
мулювання розвитку відновлю�
вальної енергетики. Натомість,
як не дивно, державна підтрим�
ка вуглецевої енергетики майже
не погіршилась. Причин цього
було декілька.

Перша. Зросла активність
лобістів вуглецевої енергети�
ки, які, з мовчазливого поту�
рання урядів держав, посили�
ли захист свого домінуючого
становища в енергетичному
секторі.

Друга. Провідні країни
світу досі так і не досягли кон�
сенсусу в антивуглецевій пол�
ітиці та в енергетичній стра�
тегії на перспективу, і така не�
визначеність не найкращим чи�
ном позначається на еко�
логічній політиці країн.

Третя. Великий різнобій у
рівнях державного субсиду�
вання (по секторах, країнах і
механізмах) призвів до дисгар�
монії систем мотивації розвит�
ку відновлювальної енергети�
ки, через що втратились кри�

терії оцінки ефективності цих стимулів та їх реальна дія
і вплив. Країни з високим рівнем державної підтримки
зіткнулись з реальним фактом, що інвестиції перестали
зростати (навіть почали знижуватись), тобто стимули
перестали спрацьовувати.

У країнах ЄС зараз переглядаються механізми сти�
мулювання відновлювальної енергетики. Окремі держа�
ви, які насправді не хотіли розвивати дану галузь, але
були змушені це робити через вимоги Євросоюзу, зараз
намагаються відступити назад. У такій ситуації інвес�

тори теж зайняли вичікуваль�
ну позицію. Інші країни зміню�
ють свою нормативно�правову
базу, щоб створити рівні умо�
ви для розвитку різних видів
відновлюваної енергії. Окремі
країни скоротили або скасува�
ли субсидії на розвиток соняч�
ної та вітрової енергетики, і
насамперед ті, де ці види енер�
гетики займають велику част�
ку в мережі електропостачан�
ня, — Данія, Німеччина, Іспа�
нія, Португалія [11; 12].

Таким чином, останні роки
виявились нелегкими для віднов�
люваної енергетики, в т.ч. в ЄС.
З одного боку, триває реалізація
великої кількості проектів з бу�
дівництва потужностей "чистої"
енергетики. Але Європа вияви�
лася не готовою до таких темпів
розвитку. Надлишкова пропози�
ція, скорочення попиту на енер�
гію через кризу і планове скоро�
чення державної підтримки
відновлювальної енергетики
роблять розвинені ринки вже не
настільки привабливими для
інвестування. Великобританія,
Франція, Німеччина, Польща,
Чехія, Португалія, Італія, Іспа�

Рис. 2. Групування країн за вуглецевими викидами до ВВП
та середні ціни на вуглецеві енергоносії

Джерело: розроблено автором за даними [11].

Рис. 3. Державні субсидії конкуруючим секторам енергетики, % до ВВП

Джерело: розроблено автором за даними [8; 11].
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нія та інші країни поступово відмовляються від надання
пільг. Німеччина поетапно знижує тарифи на закупівлю
сонячної електроенергії та преференції для виробників на�
земних великогабаритних сонячних установок [11; 12].

ВИСНОВКИ
1. Головна причина дуалістичної політики —

відсутність єдиних в глобальному масштабі підходів до
регулювання та мотивації розвитку відновлювальної
енергетики. У кожній країні діють свої закони і прави�
ла, що регулюють діяльність енергетичних компаній, і
свої тарифи на електроенергію. Внаслідок цього має
місце безсистемність, неузгодженість, суперечливість та
конкурентність механізмів державної підтримки.

2. Відсутність уніфікованої та глобалізованої регу�
ляторної системи рано чи пізно призводить до розба�
лансування ринку. Європа це уже не раз проходила по
різних секторах і сегментах ринку. Так було з ринком
металу, вугілля, автомобілів, зерна тощо. Криза 2008 р.
і її наслідки для відновлювальної енергетики показали,
що потрібна гармонізація економічних механізмів сти�
мулювання у транснаціональному масштабі і потрібні
наднаціональні органи та заходи із забезпечення тако�
го регулювання. Потрібна глобальна Директива з полі�
тики підтримки відновлювальної енергетики, яка має
уніфікувати наднаціональне регулювання цієї галузі.

3. Велика диференціація в рівнях підтримки віднов�
лювальної енергетики країн посилює нездорове конку�
рентне середовище на інвестиційному та енергетично�
му ринку. Водночас держави тратять досить великі кош�
ти на державну підтримку вуглецевої енергетики. Од�
нак віддача цих витрат дуже незначна, а для відновлю�
вальної енергетики — руйнівна. Головна проблема в
тому, що система регулювання працює за принципом
двохстандартності та асиметричності політики. Віднов�
лювальна енергетика стимулюється за рахунок бюджет�
них витрат, а вуглецева енергетика не тільки не несе
належної відповідальності за викиди вуглецю, а стиму�
люється ще більше. Між тим антивуглецева політика
потребує однозначності: для відновлювальної енерге�
тики — державних субсидій, а для вуглецевої енергети�
ки — плати за викиди вуглецю, які при цьому можуть
служити джерелом для енергетичних субсидій для ВДЕ.
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ВСТУП
В економіці України агропродовольча сфера (АПС) є

надзвичайно важливою ланкою, яка вагомою мірою визна�
чає соціально�економічне становище суспільства та продо�
вольчу безпеку держави. Зокрема агропромисловий комп�
лекс формує близько 9—13% валової доданої вартості краї�
ни, є одним з основних бюджетоутворюючих секторів на�
ціональної економіки, частка якого у зведеному бюджеті
України за останні роки становить в середньому 20%, а у
товарній структурі експорту — понад чверть, забезпечую�
чи перше місце на світовому ринку олії соняшникової, дру�
ге місце за експортом зернових (без рису) [1].

Сталість функціонування агропродовольчої сфери по�
зитивно впливає на інші сектори економіки. Сталий розви�
ток у інформаційних джерелах характеризується як такий,
що породжує і сприяє економічному зростанню, справед�
ливо розподіляє його результати, відновлює довкілля, за�
безпечує реалізацію можливостей людини [2].

Ініціаторами переходу до сталого розвитку стали роз�
винуті країни світу. З їх ініціативи, у 1968 р. на засіданні
Римського клубу поставлено проблему визначення перспек�
тив майбутнього, враховуючи катастрофічні екологічні умо�
ви сьогодення [3, с. 68]. Тому використання наукової кон�
цепції сталого розвитку агропродовольчої сфери є об'єктив�
ною необхідністю. Урегулювати ситуацію можливо при си�
стемному взаємоузгодженому вирішенні соціальних, еконо�
мічних та екологічних проблем суспільства, тобто його пе�
реходу на умови сталого збалансованого розвитку.

УДК 330.341.24

В. А. Самофатова,
к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки промисловості,
Одеська національна академія харчових технологій,  м. Одеса

ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
V. Samofatova,

Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate of Department of industrial economic,

Odessa national academy of food technologies, Odesa
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У статті розглянуто актуальні питання функціонування і розвитку агропродовольчої сфери України.

Проаналізовано фактори, що впливають на сталий розвиток агропродовольчої сфери та виконана їх систеX

матизація. Зауважено, що слід розглядати фактори впливу на сталий розвиток агропродовольчої сфери в

їх інтеграційній єдності, взаємовпливі та взаємодії. Доведено, що дослідження і класифікація передумов і

факторів сталого розвитку, дозволяє вирішувати та оцінювати реакцію агропродовольчої сфери на вплив

окремих факторів та їх інтеграційну дію в цілому. Відмічено, що сталий розвиток агропродовольчої сфери

повинен відбуватися на основі інноваційної моделі, переорієнтації на стійке підвищення конкурентоздатX

ності, урахуванні екологічних факторів, поліпшення умов проживання у сільській місцевості. Відзначено,

що першочерговим і перспективним завданням є створення кластерів у агропродовольчій сфері.

The article considers topical issues of functioning and development of agriXfood sphere of Ukraine. Analyzed

the factors, that influencing sustainable development in the agriXfood sphere, and made their systematization.

Noted, that should to consider the influence factors on the sustainable development of the agriXfood sphere

integration in their unity, interrelation and interaction. Proved, that the study and classification of the preconditions

and factors of sustainable development, allows to solve and to assess the reaction of the agriXfood sphere on the

effect of individual factors and their integration actions in general. Noted, that sustainable development of an agriX

food sphere should be based on innovative models, refocusing on the sustainable increase of competitiveness,

environmental factors, improvement of living conditions in rural areas. Noted, that priority and longXterm tasks, is

the creation of clusters in the agriXfood sphere.

Ключові слова: агропродовольча сфера, сталий розвиток, передумови, фактори впливу, системна класи!
фікація, агропродовольчий кластер.

Key words: agri!food sphere, sustainable development, preconditions, factors of influence, system classification,
agri!food cluster.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфе�

ри можливе лише на основі системного підходу, який пе�
редбачає комплексне дослідження передумов і факторів
впливу, та на цьому підгрунті розробки методології управ�
ління для вирішення проблем взаємоузгодження і збалан�
сування соціальних, економічних та екологічних факторів
розвитку.

Різноманітні аспекти сталого розвитку агропродоволь�
чої сфери в знайшли відображення у наукових публікаціях
вітчизняних та зарубіжних учених: В. Амбросова, Б. Буркинсь�
кого, О. Веклич, З. Герасимчук, М. Долішнього, Д. Крисанова,
М. Кропивка, О. Павлова, П. Саблука, І. Ушачова, М. Хвеси�
ка, В. Юрчишина та багатьох інших. Водночас до цього часу
відсутні комплексні розробки щодо впливу передумов і фак�
торів на сталий розвиток агропродовольчої сфери та їх си�
стемна класифікація.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення теоретичних підходів

до класифікації основних факторів впливу на забезпечення
сталого розвитку агропродовольчої сфери. Така класифі�
кація необхідна для того, щоб найкращим чином адаптува�
ти агропродовольчу сферу як до ринкового, так і до навко�
лишнього природного середовища на засадах сталого роз�
витку. Назріла необхідність комплексного підходу до вирі�
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шення проблем розвитку агропродовольчої сфери, торка�
ючись при цьому не тільки тактичних, але й стратегічних
проблем розвитку, його територіального розміщення, ство�
рення цивілізованих умов проживання сільського населен�
ня.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Агропродовольча сфера є багатогалузевою і, одночас�
но, єдиною інтегрованою галуззю господарського комплек�
су. Сталий розвиток агропродовольчої сфери — це спро�
можність її суб'єктів безперервно і динамічно підтримува�
ти обгрунтовані пропорції між факторами відтворення і не�
обхідними темпами зростання в умовах мінливого зовніш�
нього середовища. І.Г. Ушачов стверджує, що "з позиції на�
укової доктрини, розвиток — це не тільки і не стільки зрос�
тання окремих кількісних показників, а передусім спро�
можність агропродовольчої сфери до розширеного відтво�
рення, зростанню продуктивності праці, більш повному за�
доволені соціальних потреб і покращенню рівня життя на�
селення" [4, с. 12].

Дослідження і класифікація передумов і факторів ста�
лого розвитку дозволяють вирішувати оцінювати реакцію
агропродовольчої сфери на вплив окремих факторів та їх
інтеграційну дію в цілому. Загальновідомо, що передумови
— попередні умови існування, виникнення, діяння; факто�
ри — умови, рушійні сила будь�якого процесу. Потрібно
розглядати фактори впливу на сталий розвиток агропродо�
вольчої сфери в їх інтеграційній єдності, взаємовпливі і уз�
годженні з природними передумовами. Особливим пріори�
тетом для України є гармонійний розвиток людського по�
тенціалу, довкілля і економіки держави. Сталий розвиток
АПС повинен відбуватися на основі інноваційної моделі, пе�
реорієнтації на стійке підвищення конкурентоздатності,
урахуванні екологічних факторів, поліпшення умов прожи�
вання у сільській місцевості. Головний засіб виробництва
агропродовольчої сфери — земля. Взагалі, аграрна сфера
— дуже ризикова. Сьогодні сільськогосподарські ресурси,
у т. ч. природні, є не лише фактором виробництва продо�
вольства, а й основним джерелом існування та зайнятості
більшої частини населення сільських регіонів. Сільське гос�
подарство, яке є базисом агропродовольчої сфери, функц�
іонує за рахунок використання відновлюваних природних і
біологічних ресурсів. Природно�ресурсний потенціал агро�
продовольчої сфери визначає доцільність розміщення та
територіальну організацію АПС, впливає на її спеціаліза�
цію. Особливістю сільськогосподарського виробництва є
наявність територій, на які постійно впливають небезпечні
стихійні явища (посухи, підтоплення), внаслідок чого аграрії
зазнають значних матеріальних збитків.

Важливий фактор ефективного розвитку агропродо�
вольчої сфери — інтеграція між сільським господарством і
харчовою промисловістю, що створює сприятливі умови для
узгодженої економічної та науково�технічної політики
підприємств, що входять до об'єднання, але є юридично са�
мостійними. Розвиток інтеграційних процесів, що згладжує
нееквівалентний обмін у агропродовольчій сфері, дозволяє
комплексно вирішувати проблеми даної сфери як системи.
Одним із першочергових і перспективних за значимістю зав�
дань, є створення кластерів у агропродовольчій сфері. Фор�
мування і розвиток кластерів у продовольчому комплексі
передбачає об'єднання виробників окремого виду аграрної
сировини і харчових продуктів у технологічний ланцюг з
горизонтальними або вертикальними зв'язками.

Серед факторів, що впливають на сталий розвиток аг�
ропродовольчої сфери, слід відмітити вплив міжгалузево�
го диспаритету цін і доходів. Ціновий диктат з боку посе�
редників призвів до зниження частки сільськогосподарсь�
ких виробників у роздрібній ціні кінцевої продукції. Вод�
ночас аграрна сфера економіки відчуває брак обігових
коштів, особливо позикових, найважливішим джерелом
фінансування аграрного виробництва залишається чистий
прибуток від реалізації продукції. Не менш важливою і на�
гальною є проблема комплексної переробки сировини.
Протягом останніх років, особливо після опублікування у
2011 році доповіді ФАО "Світові продовольчі втрати і хар�
чові відходи: масштаби, причини і попередження" [5], ця
тема викликала підвищений інтерес. За оцінкою авторів
доповіді, сільськогосподарські втрати і харчові відходи в
середньому досягають третини світового виробництва про�
довольства. Це свідчить про виключно неефективне вико�
ристання ресурсів, доступність яких невпинно зменшуєть�

ся. Саме тому такі втрати є однією із принципових загроз
сталого розвитку. Скорочення втрат і підвищення ефек�
тивності використання ресурсів стало частиною однієї із
17 цілей в галузі сталого розвитку, прийнятих в ООН у 2015
році [6].

Сформована інфраструктура аграрного ринку ви�
явилася неефективною, а безпосередні виробники сільсько�
господарської продукції не мають доступу до організова�
них каналів збуту. Зокрема потреба в залізничних переве�
зеннях зерна в Україні у 2,3 рази перевищує фактичну по�
дачу зерновозів. Через невчасне відвантаження зерна під
загрозою опинилися виконання експортних контрактів та
репутація компаній, що загрожує втратою ринків та штраф�
ними санкціями за прострочення поставок. У той же час,
переповненість елеваторів гальмує збиральну кампанію, ос�
кільки за відсутності вільних потужностей зі зберігання
сільгоспвиробники часто вимушені призупиняти збір уро�
жаю. Для забезпечення подальшого розвитку агросектору
та збереження позицій України на міжнародних ринках зер�
на необхідні термінові інвестиції у відповідну залізничну
інфраструктуру, оновлення та нарощення парку локомо�
тивів і зерновозів [7].

Очевидно, що реалізація можливостей забезпечення
сталого розвитку значною мірою залежить від впливу
зовнішніх факторів та умов. Сюди відноситься: Державна
політика щодо розвитку агропродовольчої сфери; диспари�
тет цін на сільськогосподарську продукцію, електроенер�
гію, паливно�мастильні матеріали, корупція, рейдерство,
тіньова економіка і т. ін.

Загальний склад і структура розглянутих факторів впли�
ву може бути представлена у вигляді класифікації (табл. 1).

Досвід свідчить, що більшість проблем соціально�еко�
номічної та екологічної незбалансованості, в першу чергу,
зароджувалися на рівні регіону і лише пізніше розростались
до національних масштабів. Розробка програми сталого
розвитку агропродовольчої сфери регіону повинна перед�
бачати вибір необхідних орієнтирів розвитку, які дозволять
визначити домінуючі тенденції, орієнтовні кількісні пара�
метри соціально�економічного і екологічного розвитку,
власне місце в міжрегіональному поділі праці, намітити і
відкоригувати в прогнозованій динаміці загальнодержавно�
го і регіональних ринків, власні регулюючі впливи на еко�
номічні та соціальні процеси. Створення регіональних оп�
тових ринків сільськогосподарської і харчової продукції та
сировини сприятимуть довгостроковому сталому розвитку
агропродовольчої сфери регіону.

Сутність стратегії соціально�економічного і екологічно�
го сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону поля�
гає в забезпеченні комплексного і системного використан�
ня резервів та факторів підвищення ефективності, конку�
рентоспроможності і створення на цій основі передумов для
сталого, довгострокового розвитку регіональної економі�
ки, в забезпеченні продовольчої безпеки, у досягненні мак�
симально високих темпів підвищення доходів і підвищення
якості життя населення регіону.

ВИСНОВКИ
При обгрунтуванні процесу сталого розвитку аграрно�

го сектору особливо важливо забезпечити необхідність до�
сягнення балансу між соціальними, екологічними затрата�
ми при економічно вигідній господарській діяльності.

У сучасних умовах, особливе значення має проблемно�
орієнтоване управління сталим розвитком регіональної аг�
ропродовольчої сфери. Його сутність виявляється у пере�
ходів від реактивного управління до активного, що поперед�
жує виникнення проблемних ситуацій і протиріч у агропро�
довольчій сфері.

Фактори впливу взаємозалежні і повинні враховувати�
ся у всій своїй сукупності при плануванні подальшого роз�
витку агропродовольчої сфери. Оцінка факторів впливу є
складним та наступним завданням після аналізу, що дозво�
ляє більш об'єктивно обгрунтувати напрямки та засоби по�
кращення ситуації щодо сталого розвитку агропродоволь�
чої сфери.

На нашу думку, одним із можливих інструментів стало�
го розвитку регіональної агропродовольчої сфери, може
стати формування таких регіональних інтегрованих струк�
тур, як агропродовольчі кластери, які будуть являтися своє�
рідним локомотивом динамічного розвитку сільського гос�
подарства та харчової промисловості, і слугувати підвищен�
ню рівня і якості продовольчого забезпечення населення
регіону.
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Таблиця 1. Основні фактори впливу на сталий розвиток
агропродовольчої сфери

Джерело: авторська розробка.

№ 
з/п Групи факторів Характеристика 

11 Природно-
ресурсні 

Природно-кліматичні умови: тривалість вегетаційного періоду, кількість опадів тощо. 
Економіко-географічне положення. Кількість і якість земельних ресурсів. Забезпеченість 
водними ресурсами 

22 Демографічні Чисельність населення. 
Вікова структура населення. Міграції 

3 Економічні 

Підвищення врожайності рослин та продуктивності тварин.
Розвиток переробних галузей харчової промисловості. 
Наявність достатньої кількості високоякісної сировини. 
Матеріально-технічне забезпечення. Низька собівартість. Висока якість продукції. 
Сезонність виробництва. 
Тривалість виробничого циклу. 
Збільшення експортних можливостей 

33 Соціальні 

Рівень і якість життя населення. Створення нових робочих місць.
Забезпеченість житлом. Забезпеченість освітніми закладами та доступність медичного 
обслуговування. 
Комплексний розвиток сільських територій 

44 Трудові і 
підприємницькі 

Активізація підприємницької діяльності.
Кадрове забезпечення.  
Ефективність відтворення трудового потенціалу. 
Мотивація до кооперації та укрупнення дрібних виробників. 
Підвищення кваліфікації кадрів 

55 Фінансові 

Платоспроможний попит населення.
Висока вартість кредитних ресурсів. 
Державні програми залучення інвестицій. 
Фінансова підтримка дрібних фермерів. 
Стабільність національної валюти 

66 Екологічні 

Раціональне природокористування. Енергоємність виробництва.
Цілісна система збереження та відтворення природних ресурсів. 
Рівень розораності і деградації сільськогосподарських земель. 
Комплексна переробка сировини та використання відходів виробництва  

77 Інноваційні 

Підвищення врожайності та продуктивності тварин.
Розвиток органічного сільського господарства та біоекономіки. 
Використання передових технологій вирощування і переробки сировини. Наявність 
сучасного ресурсоекономного переробного обладнання та сільськогосподарської техніки. 
Впровадження системи HACCP на підприємствах харчової промисловості 

18 Інфраструктурні Ефективна система заготівлі і збуту сільськогосподарської і харчової продукції. 
Налагодженість системи логістики і зберігання сільськогосподарської і харчової продукції 

19 Наукові Співпраця з науково-навчальними і науково-дослідними установами 

110 Організаційні 
Агропромислова інтеграція і кластеризація. Ефективна маркетингова система. Розширення 
ринків збуту. 
Егоїстичні інтереси глобальних корпорацій 

111 Інституціональні 
Внутрішня та зовнішня політична стабільність. 
Стабільність податкового законодавства. 
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері контролю та використання земель 

112 Форс-мажорні Посухи, повені, нестандартні кліматичні умови т. ін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Будь�яка діяльність пов'язана з ризиком, особливо
інноваційна, оскільки неможливо з абсолютною точні�
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IMPLEMENTATION OF FINANCIAL RISK IN BANKS INNOVATION

Зазначено, що в основі ризику завжди лежить невизначеність, яка тягне за собою ймовірність неX

сприятливого результату. При цьому ризик можна скоротити і виміряти при правильному прогнозуванні

та аналізі, а невизначеність виміряти або зменшити неможливо. Визначено, що всі види ризиків, крім

ризиків, пов'язаних з випуском і обслуговуванням пластикових карт, притаманні як банкам, так і окреX

мим небанківським кредитним організаціям. Зокрема ризик кредитування характерний для ломбардів,

компаній мікрофінансування, ощадний — пенсійним фондам, страховим організаціям, інвестиційний —

інвестиційним компаніям, ризик розрахунковоXкасового обслуговування — розрахунковим небанківсьX

ким кредитним організаціям, валютний ризик, пов'язаний з довірчим управлінням інвестиційними комX

паніям, а ризик консультаційних послуг — з небанківськими кредитними організаціям. Зазначено, що

небанківські кредитні організації в свою чергу здійснюють лімітування в кожній окремій організації саX

мостійно. Так, страхові компанії використовують ліміт страхування, ліміт відповідальності страховика,

ліміт страхового відшкодування. При цьому під лімітом страхування слід розуміти "максимальну грошоX

ву суму, на яку можна застрахувати матеріальну цінність, життя або здоров'я". Запропоновано для ефекX

тивного управління ризиками від впровадження фінансових інновацій нами було запропоновано на базі

банків і небанківських кредитних організацій створити відділ інноваційного розвитку, який повинен стати

центром управління фінансовими інноваціями кожної конкретної організації.

It is noted that the basis risk is always uncertainty, which entails the likelihood of an unfavorable outcome.

This risk can be reduced and measured with proper analysis and forecasting, and reduce uncertainty measure or

impossible. Determined that all types of risks, in addition to the risks associated with the issuance and service of

plastic cards, characterized as banks and certain nonXbank credit organizations. In particular, credit risk

characteristic of pawnshops, microfinance companies, savings — pension funds, insurance companies, investment

— investment companies, the risk of cash management services — settlement nonXbank credit institutions,

currency risk associated with investment trust management companies, and risk advisory services — from nonX

bank credit organizations. It is indicated that nonXbank lenders in turn exercise limitation in each of their own.

Thus, insurance companies use insurance limit, the limit of liability insurance, the limit of insurance. Thus under

the insurance limit should understand the "maximum cash amount that can be insured financial value life or

health." A risk management for effective implementation of financial innovation we proposed at the banks and

nonXbank credit organizations to create innovative development department, which has become a center of

financial innovation of each organization.

Ключові слова: ризики, фінансові інновації в банках, небанківські кредитні організації, управління ризи!
ками.

Key words: risks of financial innovation in banks, non!bank credit organizations, risk management.

стю передбачити її результат. Непередбачені обстави�
ни можуть виникнути як у процесі розробки, так і в про�
цесі впровадження інновацій. Так, наприклад, якщо роз�
глядати фінансову інновацію як продукт, то він може
виявитися: не затребуваним з боку потенційних спожи�
вачів, занадто витратним для впровадження банком, по�
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ступається якісними характеристиками продуктам кон�
курентів та тощо. Якщо фінансова інновація — техно�
логія, то проблеми можуть виникнути в технічному ос�
нащенні, недостатня захищеність. Крім того, програм�
не оснащення може гальмувати роботу. Важливим ас�
пектом є те, що це спричинить за собою необхідність
навчання персоналу, що призведе до додаткових витрат.
Таким чином, при здійсненні інноваційної діяльності
виникає невизначеність, яка в свою чергу породжує ри�
зик.

На цей час не існує єдиного підходу до визначення
ризику. Кожен автор по�своєму його трактує, але в уза�
гальненому вигляді ризик являє собою або невизна�
ченість, або можливість несприятливого результату.
Принципово відрізняється точка зору Ф.Х. Найта. Він у
своїй докторській дисертації "Risk, Uncertainty and
Profit" ("Ризик, невизначеність і прибуток") при визна�
ченні ризику зазначає, що поняття ризик і невизна�
ченість необхідно розрізняти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Теоретичні аспекти розвитку фінансових інновацій

сформульовані у дослідженнях знаних зарубіжних уче�
них, серед яких С. Баттілоссі, В. Бансал, В. Викулов, І. Ба�
лабанов, Л. Красавіна, О. Лаврушин, Д. Кочергін,
Дж. Маршал, Ф. Мишкін, М. Міллер, А. Фельдман, Дж. Фі�
нерті, Р. Фатхутдінов та ін. Питання виникнення ризиків
у період впровадження фінансових інновацій в банках,
у тому числі шляхом упровадження інноваційних
підходів, методів та інструментів у діяльність вітчиз�
няних банків, досліджують українські вчені такі, як:
С.А. Буковинський, О.І. Барановський, О.В. Васюрен�
ко, З.М. Васильченко, А.С. Гальчинський, Т.А. Васильє�
ва, О.М. Колодізєв, В.М. Геєць, А.Я. Кузнєцова, С.М. Козь�
менко, О.О. Лапко, С.В. Лєонов, В.І. Міщенко, А.М. Мо�
роз, С.В. Науменкова, Л.О. Примостка, М.І. Савлук,
Т.С. Смовженко, О.М. Сохацька, В.М. Шелудько та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз ризиків щодо впровадження

фінансових інновацій в банках, формулювання прин�
ципів фінансових інновацій для вітчизняного банківсь�
кого сектору, характеристика ризиків фінансових інно�
вацій в банках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

В основі ризику завжди лежить невизначеність,
яка тягне за собою ймовірність несприятливого ре�
зультату. При цьому ризик можна скоротити і вимі�
ряти при правильному прогнозуванні та аналізі, а не�
визначеність виміряти або зменшити неможливо. Та�
ким чином, ризик — це можливість виникнення не�
сприятливої ситуації або невдалого результату будь�
якої діяльності. У сучасній економічній літературі
можна зустріти різні терміни, які відображають
сутність ризиків, властивих інноваціям [1].

З огляду на специфіку фінансового сектора, дамо
визначення ризику фінансових інновацій. На наш по�
гляд, ризики, властиві фінансовим інноваціям —
ймовірність настання несприятливої події при впро�
вадженні фінансових інновацій в діяльність банків і
небанківських кредитних організацій.

Викулов В. С. банківський ринок розглядає в
розрізі галузевого підходу, де відповідно до цього,
можна виділити наступні види ризиків: ризик креди�
тування, ощадний ризик, інвестиційний ризик, ризик
розрахунково�касового обслуговування, валютний
ризик, ризик пов'язаний з довірчим управлінням, ри�
зик консультаційних послуг, ризики пов'язані з ви�

пуском і обслуговуванням пластикових карт [2, с. 77].
Слід зауважити, що всі зазначені види ризиків,

крім ризиків, пов'язаних з випуском і обслуговуван�
ням пластикових карт, притаманні як банкам, так і
окремим небанківським кредитним організаціям.
Зокрема ризик кредитування характерний для лом�
бардів, компаній мікрофінансування, ощадний —
пенсійним фондам, страховим організаціям, ПІФам,
інвестиційний — інвестиційним компаніям, ризик
розрахунково�касового обслуговування — розра�
хунковим небанківським кредитним організаціям,
валютний ризик, пов'язаний з довірчим управлінням
інвестиційними компаніям, а ризик консультаційних
послуг — з небанківськими кредитними організаці�
ям [3].

Інша ознака, яку можна покласти в основу класи�
фікації ризику фінансових інновацій стосовно банків
— напрямки діяльності кредитної організації та види
банківських операцій. Відмінності в українських
фінансових інноваціях в банках і небанківських кре�
дитних організаціях пояснюються розходженням в
можливостях небанківських кредитних організацій
здійснювати окремі операції відповідно до законо�
давства України.

Крім того, ризики фінансових інновацій, можуть
включати в себе кредитний, фондовий, валютний,
процентний, ризик ліквідності, операційний, право�
вий, втрати ділової репутації, стратегічний і систем�
ний.

За ув ажимо,  що у  кожног о б анку або  не�
банківській кредитній організації завжди є вибір —
взяти на себе ризик або його уникнути. Однак ос�
таннє означає, що банк або небанківська кредитна
організація не здійснює ніякої діяльності, оскільки
будь�яка діяльність пов'язана з ризиком. Впровад�
ження тієї чи іншої фінансової інновації означає,
що уникнути ризику неможливо, але можна змен�
шити його наслідки. Для мінімізації втрат від ризи�
ку необхідно їм управляти. Управління ризиками
можна розглядати як цілеспрямований вплив на
ро зв ито к діяльнос ті  ба нкі вс ько го се кто ра  і
мінімізацію втрат. Вплив має підкорятися певним
правилам і законам.

В аспекті організації процесу управління ризи�
ками система ризик�менеджменту передбачає виді�
лення наступних елементів управління:

— суб'єкти управління;
— об'єкт управління;
— ідентифікація ризику;
— оцінка ступеня ризику;
— моніторинг ризику [4, с. 54].
Об'єктом управління виступає окремий ризик або

сукупність кількох ризиків у банку або небанківсь�
кої кредитної організації. Суб'єктом управління в
цьому випадку виступає спеціальна група людей, яка
за допомогою різних прийомів і способів управлінсь�
кого впливу здійснює цілеспрямоване функціонуван�
ня об'єкта управління.

Ідентифікація ризику — безпосереднє визначен�
ня тих ризиків, ймовірність виникнення яких мож�
лива при впровадженні фінансової інновації, і їх
опис.

Оцінка ступеня ризику включає в себе різні ме�
тодики оцінки ризиків.

Моніторинг ризику — це процес регулярного
аналізу показників ризику стосовно його видів і
прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію ри�
зику при збереженні необхідного рівня прибутко�
вості. Процес моніторингу ризику включає в себе
"широкий спектр діяльності з аудиту, оцінці, пе�
ревірці якості виконання, дослідженню норм діяль�
ності основних і допоміжних підрозділів з метою
надання звітності до вищестоящих органів і надання
сприяння в усуненні недоліків".
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Процес управління ризиками фінансових інно�
вацій повинен включати в себе 6 етапів:

 I. Постановка цілей і завдань управління ризи�
ками.

ІІ. Ідентифікація факторів ризиків.
III. Оцінка ризиків.
IV. Розробка превентивних заходів.
V. Моніторинг ризику.
VI. Оцінка ефективності прийнятих рішень і їх

коригування [5].
На етапі постановки цілей і завдань управління

ризиками комерційні банки та небанківські кредитні
організації повинні визначити конкретні цілі, яких
вони хочуть досягти.

Ідентифікація факторів ризику повинна включа�
ти в себе не тільки визначення тих ризиків, які мо�
жуть виникнути у банку або небанківської кредит�
ної організації, а й детальний їх опис. Це необхідно
для того, щоб в подальшому врахувати всі особли�
вості при оцінці ризику.

Етап оцінки ризиків включає в себе якісний і
кількісний аналіз ризику.

Розробка превентивних заходів — розробка за�
ходів, що носять упереджувальний характер. Це дуже
важливий етап в управлінні ризиками фінансових інно�
вацій, оскільки саме від них залежить ефективність
впровадження фінансової інновації в діяльність комер�
ційного банку або небанківської кредитної організації.
Подібні заходи дозволяють знизити ступінь впливу
ризику на діяльність кредитної організації.

До числа таких заходів можна віднести:
— створення резервів;
— лімітування;
— страхування;
— диверсифікацію [6].
При цьому під створенням резервів слід розумі�

ти депонування строго визначеної суми коштів, не�
обхідної для покриття можливих збитків внаслідок
впровадження фінансової інновації. Резерви можуть
створюватися як на добровільній, так і примусовій
основі, якщо це закріплено законодавчо.

Лімітування — встановлення граничних сум вит�
рат, пов'язаних з впровадженням інновації. Ліміти
можуть встановлюватися як по банку або не�
банківській кредитній організації в цілому, так і по
окремих операціям, технологіям, послугам.

Страхування — перенесення частини ризику, по�
в'язаного з фінансовою інновацією, на інший суб'єкт.
Наприклад, страхування КАСКО за автокредитом.
Так, комерційні банки переносять частину ризику на
страхові компанії. Крім того, активно почала розви�
ватися на ринку страхування така фінансова іннова�
ція як банкострахування.

Термін "банкострахування" ("bancassurance")
вперше з'явився у Франції наприкінці 70�х років в
якості визначення продажу страхових послуг через
банківську мережу розповсюдження, в економічній
літературі деяких країн зустрічається і більш широ�
ке визначення банкострахування, під яким розумі�
ється залучення банків, ощадних банків і будівель�
них товариств (кас) у виробництво, маркетинг і роз�
повсюдження страхових продуктів [7]. До інтерпре�
тації терміна "банкострахування" можна підійти з
двох точок зору. З інституційної точки зору банкос�
трахування — це спосіб організації співробітництва
між банками та страховими компаніями. З функціо�
нальної точки зору банкострахування — це органі�
зація системи перехресних продажів банківських та
страхових продуктів через одну точку продажу, в
основному через мережу банківських філій та
відділень банку.

Мета банкострахування полягає у збільшенні
портфелів банків і страхових організацій допомогою
реалізації основних напрямів співробітництва. Взає�

мовигідне співробітництво у такій кооперації зво�
диться:

— по�перше, до можливості розробки нових
фінансових продуктів на стику банківської та стра�
хової діяльності;

— по�друге, до зниження собівартості трансакцій
та інформаційних витрат;

— по�третє, до залучення додаткових клієнтів і
досягнення повного контролю над фінансовими по�
токами, що розширює можливості маркетингового
аналізу

Необхідність участі страхової компанії у орган�
ізації банківського бізнесу визначається його при�
родою і змістом, наявністю широкого спектра ри�
зиків, які банки не можуть нівелювати самостійно.

 GAP�страхування і страхування іпотечних зобо�
в'язань — останні новинки в банкострахуванні. GAP�
страхування або GAP�insurance (гарантія збережен�
ня вартості автомобіля) покриває різницю між перв�
існою вартістю автомобіля та сумою відшкодування
по автокаско в разі втрати транспортного засобу
(викрадення або загибель).  Оскільки страхове
відшкодування залежить від вартості автомобіля, яка
з кожним роком зменшується у зв'язку з його зно�
сом і зниженням ринкової вартості, то в підсумку при
втраті автомобіля його власник по страховці отри�
має меншу суму грошей, ніж він за нього заплатив.
Відповідно, повністю погасити заборгованість перед
банком страховою сумою неможливо. Така додатко�
ва опція до класичного КАСКО знижує ризики і бан�
ку, і позичальника. Страхування іпотечних зобов'я�
зань діє за таким же принципом. Іпотечне страхуван�
ня захищає позичальника від додаткових вимог бан�
ку після продажу заставленого майна. Банку стра�
хування іпотечних зобов'язань дозволяє в короткі
терміни повернути свої гроші цілком, не вдаючись до
судових позовів і передачі боргів в колекторські
агентства, знижує ймовірність зростання простро�
ченої заборгованості.

Диверсифікація — процес розподілу інвестова�
них коштів між різними об'єктами вкладення капі�
талу, які безпосередньо не пов'язані між собою, з
метою зниження ступеня ризику і втрат доходів. Ди�
версифікація дозволяє уникнути частину ризику при
розподілі капіталу між різноманітними видами діяль�
ності.

Небанківські кредитні організації в свою чергу
здійснюють лімітування в кожній окремій організації
самостійно. Так, страхові компанії використовують
ліміт страхування, ліміт відповідальності страхови�
ка, ліміт страхового відшкодування. При цьому під
лімітом страхування слід розуміти "максимальну
грошову суму, на яку можна застрахувати матеріаль�
ну цінність, життя або здоров'я". Ліміт відповідаль�
ності або страхова сума являє собою "максимальну
суму, що встановлюється на розсуд сторін, розмір
якої не може перевищувати максимального ліміту
страховика". Ліміт страхового відшкодування —
"максимальний розмір страхового відшкодування за
одним страховим випадком. Встановлюється правл�
інням страхової компанії виходячи з ситуації, що за
кілька років середньої збитковості страхової суми".

На етапі моніторингу ризику відбувається оцін�
ка і контроль за ризиком. Важливою умовою пови�
нен виступати механізм зворотного зв'язку.

На заключному етапі відбувається оцінка ефек�
тивності прийнятих рішень. Чи відповідають прий�
няті рішення, запропоновані превентивні заходи по�
ставленим цілям управління. Потім слід процес їх ко�
ригування.

Слід зауважити, що існуючі методики управлін�
ня ризиками в банках та небанківських кредитних
організаціях в основному спираються на міжнарод�
ну практику в галузі управління ризиками, вимоги
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та рекомендації регулюючих органів. На цей час
створено єдиний контролюючий орган в особі Бан�
ку Росії, проте поки цей механізм ще не налагод�
жений, отже, говорити про ефективне управління
ризиками в банківській сфері поки рано. На наш
погляд, для ефективного управління ризиками не�
обхідно створити відділ інноваційного розвитку на
базі кожного комерційного банку та небанківської
кредитної організації. До цього часу, на жаль, ко�
мерційні банки та небанківські кредитні організації,
навіть великі, не мають спеціальних відділів, що зай�
маються інноваційним розвитком, у своїй органі�
заційній структурі. Основна причина полягає в не�
стачі коштів на утримання подібного відділу. Крім
того, більшість організацій банківського сектора не
усвідомлюють всієї значущості фінансових інно�
вацій, тому вважають недоцільним створювати
цілий відділ, зайнятий розробкою і впровадженням
інновацій. У кращому випадку, функції по впрова�
дженню інновацій та їх ефективності лежать на
відділі маркетингу.

У зарубіжних організаціях ситуація зовсім інша.
Так, наприклад, в європейських банках створюють�
ся автономні підрозділи, що займаються питання�
ми інноваційного розвитку. В Америці це Команда
інновацій та розвитку Bank of America, інноваційні
офіси банків Citigroup, Bank of New York Mellon, у
Великобританії — інноваційні офіси британського
банку Barclays і інші. Про ефективність їх роботи
можна судити за наступними даними: з 200 нових
ідей і пропозицій, які були отримані і проаналізо�
вані протягом декількох років після її створення,
40 було протестовано на практиці, 36 з яких було
успішно впроваджено, а 20 — рекомендовано для
застосування по всій мережі банку в масштабах
країни.

ВИСНОВКИ
Необхідно на базі кожного комерційного банку

та небанківської кредитної організації створити
спеціальний відділ інноваційного розвитку. У струк�
туру даного відділу повинні входити висококваліфі�
ковані фахівці, підготовлені вищими і середніми на�
вчальними закладами з економічного профілю з інно�
ваційним ухилом. Відділ інноваційного розвитку по�
винен виконувати чітко визначені функції:

1. Комплексне планування і координація іннова�
ційної діяльності в організації.

2. Формування інноваційної інфраструктури, що
забезпечує нарощування інноваційного потенціалу.

3. Управління ризиками від впровадження фінан�
сових інновацій.

4. Контроль за виходом інноваційної продукції
на ринки.

5. Моніторинг ринку інновацій потенційних кон�
курентів.

6. На основі керівних документів формування та
надання керівництву пропозицій за ключовими по�
казниками ефективності, що характеризує інновац�
ійну діяльність організації.

7. Контроль за інноваційною політикою органі�
зації і внесення необхідних змін.

8. Розробка стратегічних програм і перспектив�
них рішень.

Іншими словами, відділ інноваційного розвитку
має стати органом комплексного регулювання інно�
вацій в конкретній організації, проте в сучасних кри�
зових умовах це неможливо.

Таким чином, визначено, що при впровадженні
фінансових інновацій комерційні банки та не�
банківські кредитні організації схильні до ряду ри�
зиків, які можна класифікувати за різними підста�
вами: напрямом діяльності та видами операцій, в
галузевому розрізі тощо. Оскільки уникнути ризи�

ку в інноваційній діяльності неможливо, їм необх�
ідно управляти. Управління ризиками фінансових
інновацій дозволяє передбачити ризик і по мож�
ливості знизити ступінь його негативного впливу.
Для ефективного управління ризиками від впро�
вадження фінансових інновацій нами було запро�
поновано на базі банків і небанківських кредитних
організацій створити відділ інноваційного розвит�
ку, який повинен стати центром управління фінан�
совими інноваціями кожної конкретної органі�
зації.
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SYSTEMXDYNAMIC MODELING ASSESSMENT OF THE ECONOMIC ENTITIES COMPETIVENESS

У статті реалізовано метод системної динаміки до моделювання оцінки рівня конкурентоспроможX

ності суб'єктів господарювання. Метод оцінки конкурентоспроможності є ієрархічним, на першому рівні

якого знаходиться інтегральний показник, який містить узагальнюючі індекси, що характеризують ефекX

тивність реалізації всіх видів економічної діяльності: виробництва, організації внутрішнього функціонуX

вання, фінансових та ринкових характеристик. Це робить цей показник основним індикатором ефективX

ності функціонування суб'єкта господарювання на конкурентному ринку та дозволяє розглядати проX

блему комплексно з позиції системного підходу.

Ефективне формування системи параметрів конкурентоспроможності є комплексною проблемою, яка

містить забезпечення високого технічного рівня та якості продукції, обгрунтованої вартості реалізації та

споживання, ефективної системи її збуту, ринкового позиціонування та обслуговування у сфері експлуX

атації, інноваційної активності та низку інших цінових і нецінових факторів, а також отримання значних

ринкових конкурентних переваг за всіма параметрами.

Нарівні з негативними факторами конкурентоспроможності, важливу роль відіграють стимули для

зростання і розвитку суб'єкта господарювання, пов'язані з посиленням конкуренції внаслідок розшиX

рення ринку, підвищенням якості продукції, розробкою та впровадженням нових товарів, зниженням

витрат, виходом на нові ринки, інноваціями у галузі управління та маркетингу, підвищенням попиту,

зростанням цін на продукцію, створенням спільних підприємств. Досягнення високого рівня конкуренX

тоспроможності суб'єкта господарювання можливо на перетині трьох складових — конкурентоспроможX

ної продукції, конкурентоспроможних технологій і методів організації виробничоXуправлінського проX

цесу, а також конкурентоспроможного персоналу, рівновага яких визначає характер діяльності суб'єкта

в галузі управління рівнем його конкурентоспроможності.

In the article, the method of systemXdynamic modeling assessment of the economic entities competiveness

was implemented. Method of competiveness assessment is hierarchical, on the first level there is integral index,

which comprises generalized indexes, characterizing the effectiveness of economic activities: production, internal

functioning organization, financial and market performance. This makes this index the main indicator of the

effectiveness of entities' functioning on a market, and allows considering the problem from the perspective of an

integrated system approach.

Effective formation of competiveness parameters system is a complex issue, which includes ensuring high

technical level and product quality, reasonable cost of production and use, an effective system of sales, market

positioning and service in the field of exploitation, innovative activity and other price and nonXprice factors, as

well as obtaining significant market competitive advantages in all these parameters.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах, які зумовлені низкою

проблем зовнішнього та внутрішнього характеру (незахи�
щеність ринку від неякісної продукції, неефективність кон�
курентної стратегії та управління інноваціями, тиск з боку
конкурентів, нерозвиненість системи інноваційної політи�
ки, нераціональне поєднання тактичних і стратегічних
цілей, слабкий рівень кооперування та інтегрування тощо),
виникає необхідність у пошуку дієвих підходів та розробці
концепції оцінки, управління та підвищення рівня конку�
рентоспроможності (далі — КС) суб'єктів господарюван�
ня, переорієнтації від адміністративних важелів контро�
лю до організаційно�економічних методів управління та
гнучкої системи стандартизації та сертифікації продукції.

In addition to the negative factors of competiveness, important incentives for the growth and development

of the enterprise associated with the increased competition from market expansion, product quality, development

and introduction of new products, cost reduction, access to new markets, innovations in the field of management

and marketing, increased demand, rising commodity prices etc. Achieving a high level of economic entities

competiveness is possible at the intersection of three components — competitive products, competitive

technologies and methods of production and management process, as well as competitive personnel, the balance

of which determines the entities activity in the competiveness management.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інтегральний показник, системно!динамічне моделювання,
імітаційне моделювання, конкурентна стратегія, конкурентні переваги.

Key words: competiveness, integrated indicator, system!dynamic modeling, simulation modeling, competitive
strategy, competitive advantages.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблеми КС суб'єктів господа�

рювання присвячено праці як вітчизняних нау�
ковців, зокрема Г.Л. Азоєва, Г.Л. Багієва, І.В. Мак�
симової, Р.Є. Мансурова, Р.А. Фатхутдинова, так і
зарубіжних вчених І. Ансоффа, П. Діксона, Ф. Кот�
лера, Ж.Ж. Ламбена, М. Портера та ін. Проте, не�
достатньо повно досліджено проблеми формування
концепції та комплексу завдань забезпечення, управ�
ління та підвищення рівня КС суб'єктів господарю�
вання як цілісної виробничої системи, що виникає
при розробці конкурентної стратегії, діагностики її
розвитку та механізмів реалізації за допомогою ме�
тодів економіко�математичного моделювання.

№ 
з/п Сценарій Умови формування та управлінські рішення 

1 

 

Може скластися, якщо вдала ринкова позиція підприємства 
поєднується з його помірним фінансовим становищем. 
УР: реорганізація маркетингової політики, системи 
фінансового планування та контролю, узгодження 

управлінських структур підрозділів, розробка програм 
інноваційного розвитку 

2 

 

Може скластися в невеликих венчурних компаніях 
інноваційного характеру, або на етапі становлення. 

УР: пошук використання можливостей підтримки фінансового 
стану, реорганізація маркетингової політики з метою 

просування на ринок результатів реалізації інноваційного 
потенціалу 

3 

 

Може скластися при реалізації високоефективної системи 
управління конкурентоспроможністю, орієнтованої на 

прийняття збалансованих рішень. 
УР: розробка стратегії збереження конкурентних переваг, 
захист від активних дій конкурентів, підтримка та розвиток 

програм інноваційних рішень 

4 

 

Може скластися в умовах реалізації досить консервативної 
моделі управління, коли висока інвестиційна привабливість 
супроводжується помірною політикою в галузі забезпечення 

поточної та перспективної конкурентоспроможності. 
УР: розробка стратегії захисту від поглинання 

5 

 

Різновид 4-го сценарію. Може скластися у разі консервативної 
моделі управління або протягом деякого терміну після 

отримання фінансової підтримки з різних джерел. Носить 
тимчасовий характер, оскільки без поліпшення ринкової 
позиції інвестиційні можливості підприємства знизяться. 

УР: реалізація наявного інноваційного потенціалу 

6 

 

Різновид 1-го і 4-го сценаріїв. Може скластися у разі 
нехтування інноваційними рішеннями, коли поточна ситуація 
цілком задовольняє керівництво підприємства, що несе загрозу 

втрати конкурентоспроможності в майбутньому. 
УР: перегляд стратегій розвитку, розробка планів 

інноваційного розвитку з відповідним напрямом фінансових 
потоків 

Таблиця 1. Сценарний аналіз моделі управління КС суб'єкта господарювання

Джерело: складено автором.
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Метод Переваги Недоліки Розрахунок 

Інтегральний 
показник КС 
суб’єкта 

господарювання 

Порівняння 
конкурентних оцінок 

ІПКС дозволяє 
виявити переваги або 
відставання суб’єкта 
господарювання по 
відношенню до 
конкурентів 

Не відображає 
загальну оцінку 
КС суб’єкта, так 
як одиничні 
показники не 

завжди однаково 
важливі при 
визначенні 

загальної оцінки 

 

ІПКС суб’єкта на 
основі 

середньозваженого 
арифметичного 
показника 
одиничних 

показників КС 

Враховується 
важливість одиничних 
показників КС, що 

дозволяє ІПКС більш 
точно відображати 

вимірювану 
властивість 

Суб'єктивізм 
експертної 
оцінки, яка 
залежить від 

сегмента суб'єктів 
опитування 

(рішенням може 
стати збільшення 
числа суб'єктів) 

 

ІПКС суб’єкта на 
основі середнього 
арифметичного 
показника КС 
видів його 
продукції 

Визначити кількість 
показників, за якими 

продукція є 
привабливою, 
простіше, ніж 

оцінювати кожен 
показник і ступінь 
його значущості за 
певною шкалою 

Розглядається 
привабливість 
конкретного 

товару (товарної 
групи), а не 

всього переліку 
продукції, що 
виробляється 

даним суб’єктом 

 

ІПКС суб’єкта на 
основі 

середньозваженого 
геометричного 
одиничного 
показника КС 

Об'єктивна оцінка 
вагових коефіцієнтів 
за допомогою їх 
знаходження 
розрахунковим 

шляхом, що робить 
ІПКС більш точним 

Є дуже 
трудомістким 

через 
необхідність 

обробки великого 
обсягу вихідної 
інформації 

 

ІПКС продукції 
суб’єкта на основі 
корисного ефекту 
від її споживання 

та ціни 

Дозволяє оцінювати 
КС одночасно на 

основі двох найбільш 
важливих показників 

Відсутність 
інформації про 
частки ринку 
суб'єктів 

господарювання 
 

Таблиця 2. Характеристика методів оцінки інтегрального показника КС (ІПКС)

Джерело: складено автором за матеріалами [3; 4; 5].

№ з/п Груповий показник Одиничний показник Складові 

1 
Коефіцієнт ефективності 
виробничої діяльності 
(Kprod) 

Витрати на одиницю продукції 
(PerC) 

Валові витрати (TC)
Обсяг випуску (VOP)

Фондовіддача (F) Прибуток від реалізації (PFS) 
Середньорічна вартість основних засобів (ACMC)

Рентабельність продукції (Rpr) Прибуток від реалізації (PFS) 
Собівартість виробництва (PerC) 

Продуктивність праці (WP) Обсяг випуску (VOP)
Кількість працівників (ANE) 

2 
Коефіцієнт ефективності 
фінансового діяльності 
(Kfin) 

Коефіцієнт автономії (Kaut) 
Капітал і резерви (KR)
Резерви майбутніх витрат (FTC) 
Валюта балансу (BAL)

Коефіцієнт платоспроможності 
(Kpay) 

Власний капітал (PRC)
Загальні зобов’язання (TPA) 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(Kabl) 

Кошти та ліквідні папери (SHR) 
Поточні зобов’язання (PRA) 

Коефіцієнт обігу коштів (Kob) 
Дохід від реалізації (REVS) 
Середньорічний залишок основних засобів 
(ARMC) 

3 
Коефіцієнт ефективності 
маркетингової діяльності 
(Kmar) 

Рентабельність продажів (Rsal) Прибуток від реалізації (PFS) 
Дохід від реалізації (REVS) 

Коефіцієнт затовареності (Kst) Обсяг нереалізованого випуску (VUP) 
Обсяг реалізації (VOLS)

Коефіцієнт завантаженості 
виробничих потужностей (Klp) 

Дохід від реалізації (REVS) 
Виробничі потужності (PC) 

Коефіцієнт стимулювання збуту 
(Ksal) 

Витрати на стимулювання збуту (AMC) 
Приріст прибутку від реалізації (IPFS) 

4 Коефіцієнт КС продукції 
(Kcp) 

Якість продукції (Quality) Комплексний підхід Вартість продукції (Price)

Таблиця 3. Система показників оцінки рівня КС суб'єкта господарювання

Джерело: складено автором.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є реалізація методу системної динам�

іки до моделювання оцінки рівня конкурентоспромож�
ності суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Факторами досягнення високого рівня КС є концен�

трація виробництва, розробка нових видів продукції та
стимулювання споживчих потреб. Окреме місце займає
забезпечення стабільного зростання якості та на�

№ 
з/п Рівень Розрахунок №

з/п Константа Значення 

1 Обсяг нереалізованої 
продукції (VUP) + dt · VOP – dt · VOLS 1 

Середньооблікова 
чисельність працівників 
(ANE) 

20 

2 Прибуток від реалізації (PFS) + dt · REVS – dt · TC 2 Дивіденди (DVD) 0.3 

3 Приріст прибутку від 
реалізації (IPFS) + dt · CURP – dt · PPP 3 Податок на прибуток (INCT) 0.18 

4 Чистий прибуток (NP) + dt · TP – dt · AMT 4 Амортизаційні відрахування 
(DEPD) 0.05 

 5 

Коефіцієнти 
платоспроможності (Kpay), 
абсолютної ліквідності 
(Kabl) та обігу коштів (Kob) 

0.338 + 0.023 + 2.814 

Таблиця 4. Ідентифікація рівнів і констант системноMдинамічної моделі

Джерело: складено автором.

Таблиця 5. Ідентифікація змінних системноMдинамічної моделі

1 Змінні "Валовий прибуток" (TP) і "Поточний прибуток" (CURP) є дублюючими до рівня "Прибуток від реалізації" (PFS) та дор�
івнюють йому.

№ з/п Показник Розрахунок
1 Ціна продукції (Price) PerC · 1,3
2 Собівартість продукції (PerC) NORMAL (400;10) · (1 + Quality)
3 Обсяг продажів (VOLS) IF (VUP ≥ DEM; DEM; VUP)
4 Якість продукції (Quality) (Cp + Gp + Mp + Sp + SPp) / 5 
5 Інноваційний потенціал суб’єкта (INP) NORMAL (0;1)
6 Тривалість терміну доставки товару (DELT) NORMAL (6;1)
7 Сума нерозподіленого прибутку (ARE) NP – (NP · DVD)
8 Валові витрати (TC) VC + FC + (VOP · PerC)
9 Змінні витрати (VC) LOGC + AMC 
10 Обсяг випуску продукції (VOP) IF (PDEM > VUP; IF (PC > (PDEM – VUP); (PDEM – VUP); PC); 0)
11 Прибуток попереднього періоду (PPP) DELAYPPL (CURP; 1)
12 Постійні витрати (FC) ACMC · DEPD

13 Середньорічна вартість основних засобів
(ACMC) NORMAL (10000; 100) 

14 Фондовіддача (F) (VOP / ACMC)
15 Рентабельність товару (Rpr) (PFS / PerC) / 100
16 Продуктивність праці (WP) (VOP / ANE)
17 Дохід від реалізації продукції (REVS) VOLS · Price

18 Середньорічна залишкова вартість основних 
фондів (ARMC) ACMC – (ACMC · DEPD) 

19 Рентабельність продажів (Rsal) (PFS / REVS) / 100
20 Коефіціент затоваренності продукцією (Kst) VUP / VOLS
№ з/п Показник Розрахунок
21 Виробнича потужність (PC) NORMAL (220;22) · (1 + INP) 

22 Коефіцієнт завантаження виробничих 
потужностей (Klp) VOP / PC 

23 Витрати на рекламу та стимулювання збуту 
(AMC) NORMAL (200;30) · (1 + INP) 

24 Коефіцієнт ефективності реклами і 
стимулювання збуту (Ksal) AMC / IPFS 

25 Попит (DEM) NORMAL (200;50)
26 Прогнозований попит (PDEM) AVERAGE (DELAYPPL (DEM;1); … DELAYPPL (DEM;6)) 
27 Валовий прибуток (TP) PFS1 28 Поточний прибуток (CURP) 
29 Вартість доставки (DELC) NORMAL (50;10)
30 Логістичні витрати (LOGC) DELT · DELC
31-35 Властивості продукції (Mp, Gp, Sp, Cp, SPp) TP · INCT

36 Коефіцієнт ефективності виробничої 
діяльності суб’єкта господарювання (Kprod) NORMAL (0,8;1) 

37 Коефіцієнт ефективності фінансової 
діяльності суб’єкта господарювання (Kfin) 0,31 · (PerC / 100) + 0,19 · (F / 100) + 0,4 · Rpr + 0,1 · (WP / 100) 

38 Коефіцієнт ефективності маркетингової 
діяльності суб’єкта господарювання (Kmar) ((REVS / ARMC) + Kpay_Kabl_Kob) / 100 

39 Коефіцієнт конкурентоспроможності 
продукції (Kcp) 0,37 · Rsal + 0,29 · Kst + 0,21 · Klp + 0,14 · Ksal 

40 
Інтегральний коефіцієнт 
конкурентоспроможності суб’єкта 
господарювання (K) 

(Quality / Price) · 100 
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дійності продукції при зниженні її вартості, що є ме�
тою конкурентної стратегії, яка містить комплекс тех�
ніко�технологічних і організаційно�управлінських за�
ходів [1, с. 64].

Реалізація конкурентної стратегії передбачає зосеред�
ження на трьох напрямках діяльності: інноваційній рест�
руктуризації виробничих процесів, вдосконаленні форм і
методів управління та розвитку кадрового потенціалу.
Виходячи з цього, конкурентна стратегія може бути виз�
начена трьома компонентами з позиції оцінки впливу на її
ефективність (рис. 1): 1) швидкістю зростання (заходи за�
безпечення майбутнього зростання підприємства); 2) сту�
пенем диференціації ринку (потенційна відносна частка
ринку); 3) рівнем диференціації продукції (відмінність то�
варів і послуг від продукції конкурентів) [2, с. 121].

Модель оптимізації рівня КС передбачає розробку уп�
равлінських рішень відповідно до обгрунтованих значень
компонентів конкурентної стратегії (табл. 1). Таким чином,
даний метод управління та оцінки КС суб'єкта господарю�
вання є ієрархічним, на першому рівні якого знаходиться
інтегральний показник комплексної КС, який містить уза�
гальнюючі індекси, кожен з яких, у свою чергу — низку оди�
ничних показників, що дозволяє розглядати проблему
підвищення КС комплексно з позиції системного підходу.

Таким чином, визначення інтегрального показника КС
є необхідним з метою встановлення взаємозв'язків між
загальною КС і ефективністю реалізації напрямів еконо�
мічної діяльності, виявлення засобів і шляхів її раціоналі�
зації відповідно до техніко�технологічного, кадрового,
маркетингового, фінансового, організаційно�управлінсь�
кого та інноваційного потенціалу суб'єкта (табл. 2).

З метою оцінки рівня КС суб'єкта господарювання
побудовано системно�динамічну модель на основі інтег�
рального показника, який будується на оцінці чотирьох
груп індикаторів (табл. 3), які охоплюють найбільш важ�
ливі сфери господарської діяльності суб'єкта, виключають
дублювання окремих показників та дозволяють об'єктив�

но оцінити ринкову позицію. Використання показників за
різні проміжки часу дає можливість застосовувати метод
як засіб оперативного контролю. Інструментарієм розроб�
ки моделі є метод математичного моделювання, який доз�
воляє виявити особливості функціонування суб'єкта та
спрогнозувати його поведінку при зміні параметрів.

До першої групи належать показники, які характе�
ризують ефективність управління виробничим процесом
суб'єкта господарювання: економічність виробничих вит�
рат, раціональність експлуатації основних фондів, дос�
коналість існуючої технології, організацію праці. До дру�
гої групи належать показники, які відображають ефек�
тивність управління обіговими коштами: незалежність від
зовнішніх джерел фінансування, спроможність розрахо�
вуватися за боргами, можливість стабільного розвитку у
майбутньому. До третьої групи належать показники, які
дозволяють отримати уявлення про ефективність управ�
ління ринковим просуванням, до четвертої — показники
якості та вартості продукції [6, с. 15; 7, с. 35—37].

Структурні елементи системно�динамічної моделі
оцінки рівня КС суб'єкта господарювання наведено в
таблиці 4 і 5.

Інтегральний показник рівня КС при цьому матиме
наступний вигляд:

  (6).
Системно�динамічну модель оцінки рівня КС су�

б'єкта господарювання, реалізовану за допомогою за�
собів ППП Powersim 10, наведено на рис. 1.

Результати моделювання можуть бути відображені
за допомогою інтегрального показника рівня КС су�
б'єкта господарювання (рис. 2) та динаміки основних по�
казників ефективності системно�динамічної моделі:
прибутку від реалізації, чистого прибутку, приросту
прибутку, обсягу нереалізованого виробництва (рис. 3).

Коефіцієнти  , які визначено експертним шляхом за
допомогою методу послідовних порівнянь, дорівнюють
відповідно: ;  ;   ; .

Рис. 1. СистемноMдинамічна модель оцінки рівня КС суб'єкта господарювання

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Динаміка інтегрального показника КС
Джерело: складено автором..
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Формули групових показників мають вигляд:
  (7);

(8);

(9);

  (10).
Системно�динамічна імітаційна модель оцінки рівня

КС суб'єкта господарювання складається з набору взає�

мозалежних елементів, які входять до моделі у якості її
елементів (об'єктів).

Побудова діаграми причинно�наслідкових зв'язків
(рис. 4) дозволяє виявити та проаналізувати вплив
внутрішніх чинників КС суб'єкта господарювання на
підсумкові показники, є способом аналізу складної си�
стеми. Наявність знаку "+" на дузі (а; b), спрямованої з
вершини графа а до вершини графа b, означає, що при
інших рівних умовах зростання змінної а призводить до

Рис. 3. Динаміка основних показників ефективності моделі
Джерело: складено автором.

Рис. 4. Діаграма причинноMнаслідкових зв'язків моделі оцінки рівня КС суб'єкта господарювання

Джерело: розроблено автором.
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зростання змінної b. Знак "�" описує протилежний
ефект: з ростом величини а значення величини b зни�
жується [8, с. 10—11].

Позитивний контур: 1) ціна продукції → дохід від
реалізації → прибуток від реалізації → чистий прибу�
ток → нерозподілений прибуток → інноваційний потен�
ціал → виробнича потужність → якість продукції → со�
бівартість.

Негативні контури: 1) змінні витрати → валові ви�
трати → прибуток від реалізації → чистий прибуток →
нерозподілений прибуток → інноваційний потенціал →
витрати на рекламу та збут; 2) виробнича потужність →
продуктивність праці → обсяг випущеної продукції →
обсяг продажів → обсяг нереалізованої продукції →
тривалість терміну доставки → змінні витрати → валові
витрати → прибуток від реалізації → чистий прибуток
→ нерозподілений прибуток → інноваційний потен�
ціал.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, інтегральний показник оцінки рівня
КС суб'єкта господарювання є багатогранним і містить
складові, які характеризують ефективність реалізації
всіх видів його економічної діяльності: виробництва,
організації внутрішнього функціонування, фінансових
та ринкових характеристик тощо, є основним індика�
тором ефективності функціонування суб'єкта госпо�
дарювання на конкурентному ринку. Ефективне фор�
мування системи параметрів КС суб'єкта господарю�
вання та його продукції є комплексною проблемою, яка
містить забезпечення високого технічного рівня та
якості продукції, обгрунтованої вартості реалізації та
споживання, ефективної системи її збуту, ринкового
позиціонування та обслуговування у сфері експлуа�
тації, інноваційної активності та низку інших цінових і
нецінових факторів, а також отримання значних рин�
кових конкурентних переваг за всіма цими параметра�
ми.

Нарівні з факторами, що негативно впливають на
КС, важливу роль відіграють стимули для зростання і
розвитку суб'єкта господарювання, пов'язані з посилен�
ням конкуренції внаслідок розширення ринку, підви�
щенням якості продукції, розробкою та впровадженням
нових товарів, зниженням витрат, виходом на нові рин�
ки, інноваціями у галузі управління та маркетингу,
підвищенням попиту, зростанням цін на продукцію,
створенням спільних підприємств. Досягнення високо�
го рівня КС суб'єкта господарювання можливо на пере�
тині трьох складових — конкурентоспроможної про�
дукції, конкурентоспроможних технологій і методів
організації виробничо�управлінського процесу, а також
конкурентоспроможного персоналу, рівновага яких
визначає характер діяльності суб'єкта в галузі управ�
ління рівнем КС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чітке визначення вектору інтеграційних позицій та

зовнішньополітичного співробітництва Україною вима�
гає реалізації ряду реформ, які дозволять досягти
окресленої стратегії сталого розвитку. Перед країною
наразі стоїть завдання конкретного формування пріо�
ритетів, що сприятимуть ліквідації кризових макроеко�
номічних тенденцій, протидії зниженню життєвого
рівня населення, поступальному соціально�економічно�
му зростанню. Вагоме значення при цьому має бути при�
ділено фіскальній сфері та виведенню її на безпечний
вимір функціонування. Тому дослідження фіскальної
сфери в контексті підвищення її фіскальної безпеки, яке
попередньо вимагає виявлення викликів та ідентифікації
загроз, є важливим актуальним завданням сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Численні проблемні аспекти функціонування

фіскальної сфери та визначення її безпечних параметрів
висвітлені у працях багатьох вітчизняних вчених. Ваго�
мий науковий доробок у даному напрямку досліджень
здійснили такі науковці, як О. Барановський [9], М. Єр�
мошенко [4], В. Мартинюк [5], А. Сухоруков [8], В. Фе�
досов, С. Юрій [3] та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є визначення актуальних про�
блем забезпечення фіскальної безпеки України та кон�
кретизація окремих пропозицій щодо її зміцнення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економіка нашої держави в умовах сьогодення ха�
рактеризується мінливими тенденціями та численними
дисбалансами. Цьому сприяло ряд внутрішніх та
зовнішніх чинників (як�от, посилення девальваційно�
інфляційних процесів, криза банківської системи, зов�
нішня збройна агресія з боку Росії на сході України),
що дестабілізували фінансово�економічні процеси й
посприяли погіршенню стану фіскальної безпеки Украї�
ни, який і до цього часу знаходився у критичних межах.

Симптоматично, що ряд дестабілізуючих чинників
та наявних небезпек, які локалізувалися у фіскальній
сфері, спроможні формувати загрози для розвитку на�
ціональної економіки. Такі проблеми, як значне нега�
тивне сальдо між дохідною та видатковою частинами
бюджету, неефективне та нецільове витрачання бюд�
жетних коштів, соціальний популізм, зумовлюють над�
мірну фіскальну орієнтацію податкової політики, пору�
шують стабільність монетарної сфери, обумовлюють
недофінансування бюджетних видатків, зростання дер�
жавного боргу, що у підсумку сприяє погіршенню со�
ціально�економічного добробуту країни та її громадян.

Комплекс фіскальних проблем є доволі масштабним.
Виклики та загрози фіскальній безпеці є різновектор�
ними стосовно джерел їх виникнення та терміну існу�
вання, який досить часто пролонговується.

Окремими, але суттєвими проблемами, які породжу�
ють дисбаланси як фіскального простору, так і фінан�
сово�економічної сфери загалом, є:
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— інституційна неспроможність, яка полягає у
відсутності чіткого планування, прогнозування та виз�
начення відповідальних інституцій у тій чи іншій сфері,
а також недостатній їх взаємоузгодженості між собою
[7];

— Численність фіскальних деліктів (правопору�
шень), недотримання податкової та бюджетної дисцип�
ліни.

— Негативні циклічні коливання значень індикаторів
фіскальної безпеки України.

У праці [2, с. 81—83] зауважено, що упродовж
2012—2014 рр. спостерігається значне невиконання до�
хідної частини державного бюджету. Найкритичнішим
такий показник був у 2014 році, коли обсяг недоотри�
маних надходжень до Державного бюджету України
становив 21,0 млрд грн., а фактичний показник сягнув
значення — 89,8 %. План не було виконано практично
за усіма основними податковими джерелами надхо�
джень. Річний план дохідної частини Державного бю�
джету України у 2015 р. виконано на 103,4 %, що зде�
більшого зумовлено інфляційно�девальваційними про�
цесами.

Високий показник перерозподілу ВВП через зведе�
ний бюджет, який у 2015 р. сягнув 32,9 % (проти 28,7 %
у 2014 р. та 30,4 % у 2013 р.) є свідченням надмірного
податкового навантаження на платників податків, що
може призвести до погіршення інвестиційного клімату
в державі та є перешкодою економічному пожвавлен�
ню.

Дефіцит Державного бюджету України у 2015 р.
істотно знизився до 45,5 млрд грн., що склало 2,3 %
ВВП. Хоча на 2016 р. граничний обсяг дефіциту дер�
жавного бюджету визначено на рівні 83,7 млрд грн., або
3,7 % ВВП, що певною мірою виходить за економічно
безпечні межі цього показника. Водночас існують певні
ризики його досягнення, що пов'язано з інфляційно�
девальваційними процесами, фінансуванням Пенсійно�
го фонду України, зовнішньополітичними викликами
[1, с. 281].

Спостерігається стрімке зростання обсягу держав�
ного та гарантованого державою боргу України впро�
довж 2014—2015 рр. Рівень державного та гарантова�
ного державою боргу у 2015 р. зріс на 471,3 млрд грн.
до показника 2014 р. та на 987,4 млрд грн. до показни�
ка 2013 р. й досяг позначки 69,3 % ВВП та 79,4 % ВВП
відповідно. Його збільшення зумовлене посиленим
фінансуванням сектору загальнодержавного управлі�
ння та істотною девальвацією національної грошової
одиниці.

Відношення податкового боргу до ВВП у 2013 р. ста�
новило 1%. За підсумками 2014 р. податковий борг за
податковими зобов'язаннями платників податків до Зве�
деного бюджету України в обсязі номінального ВВП за
2014 р. склав близько 2,0 %, тобто збільшився удвічі по�
рівняно до попереднього року. За підсумками 2015 р.
податковий борг за податковими зобов'язаннями плат�
ників податків до Зведеного бюджету України в обсязі
номінального ВВП за 2015 р. склав 2,4 %. Тобто спосте�
рігається явна загроза фіскальній безпеці через нако�
пичення податкового боргу.

— Надмірне податкове навантаження є свідченням
значної тінізації та офшоризації економіки. Надмірна
фіскальна орієнтація податкової системи є одним із го�
ловних чинників стримування підприємницької актив�
ності, оскільки обумовлює вилучення фінансових ре�
сурсів, необхідних для підтримки поточної діяльності
та здійснення інвестицій. Зниження ставок основних
податків, запровадження податкових стимулів та інші
заходи щодо полегшення фіскального тягаря нівелю�
ються діями контролюючих органів щодо вилучення
фінансового ресурсу підприємств, зокрема за допомо�
гою затримки відшкодування ПДВ, стягнення авансо�
ваних податкових платежів, накладання максимальних
штрафів за порушення податкового законодавства, бло�

кування законної можливості на податковий кредит з
ПДВ, завищення митної вартості імпорту товарів тощо
[6].

— Неефективність, нецільове використання бюд�
жетних коштів, відсутність дієвої системи контролю за
державними витратами. Відсутність належного регулю�
вання, контролю та аудиту щодо витрачання коштів при�
зводить до їх розпорошення, використання не за цільо�
вим призначенням та спрямування не за пріоритетними
напрямами.

— Надмірні державні запозичення. Упродовж ос�
танніх років прослідковується стрімка тенденція до
зростання запозичень до державного бюджету. Якщо
у 2012 р. такий показник склав 109,8 млрд грн., то у
2013 р. — 160,9 млрд грн., у 2014 р. — 322,4 млрд грн.,
у 2015 р. — 534,1 млрд грн. Основна сума залучених
коштів спрямовується переважно на споживання та
повернення попередніх боргів замість розвитку та
структурної перебудови національної економіки.
Отож, прослідковується хронічна залежність бюдже�
ту від позикового фінансування [2, c. 83].

— Недостатність бюджетної самостійності місцевих
органів влади через їх фінансову незабезпеченість ха�
рактеризується наявністю хронічного дефіциту коштів
у місцевих бюджетах на виконання ними власних та де�
легованих повноважень. Обсяг трансфертів у доходах
місцевих бюджетів складає близько 60 %.

Зазначенні виклики і загрози фіскальній безпеці
України є досить значними й потребують визначення
конкретних заходів щодо їх подолання.

На нашу думку, гарантування та зміцнення фіскаль�
ної безпеки України повинно бути реалізоване шляхом
проведення зваженої політики уряду через призму за�
безпечення ефективного стратегічного управління
фіскальною безпекою держави та формування сприят�
ливого фіскального простору.

Ефективне стратегічне управління фіскальною без�
пекою держави повинно базуватися на загальних прин�
ципах управління державою. Основним з них є принцип
самоорганізації. Він передбачає необхідність створен�
ня умов та забезпечення засобів, достатніх для реалі�
зації цілей та бажаних тенденцій розвитку системи.

Досвід економічно розвинених країн, на основі яко�
го базується сучасна макроекономічна теорія, показує,
що послідовна економічна політика в умовах ринково�
го господарювання повинна враховувати два взаємопо�
в'язані аспекти: самоорганізацію "внизу" (на підприєм�
ствах і в трудових колективах) та організовані й цілесп�
рямовані дії "зверху" для досягнення стабільного роз�
витку економічної та політичної системи суспільства. Ці
ж аспекти повинні враховуватися і при стратегічному
управлінні фіскальною безпекою держави.

Найкращим принципом самоорганізації в управлінні
державою у ХХІ сторіччі є конкуренція між державами
щодо питання громадян, яка призведе до такого стану
рівноваги, при якому держави служать інтересам своїх
громадян, збільшуючи бюджет за рахунок приватного
використання землі та інших ресурсів, а також за раху�
нок зборів за забруднення середовища та перенаселен�
ня. Отже, саме фіскальна безпека, спрямована на благо
громадян, у ХХІ ст. стає домінантною ознакою конку�
рентоспроможності держави.

Зауважимо також, що оподаткування приватного
використання землі повинно виконувати не лише фіс�
кальну функцію, а бути спрямованим на збереження її
родючості. Те саме стосується і оподаткування за ви�
користання природних ресурсів, яке повинно заохочу�
вати використовувати переважно відновлювальні ресур�
си. Що стосується зборів за перенаселення, то в Україні
ця проблема в умовах багаторічної депопуляції загалом
не виглядає актуальною. Проте повністю відкидати таку
фіскальну ідею не варто, а доцільно було б використати
її на недопущення суттєвого перенаселення окремих
міст, зокрема Києва.
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Принцип нелінійності в державному управлінні пе�
редбачає врахування суб'єктами управління різних ам�
плітуд керуючих коливних режимів, узгодження ритмів
впливу на об'єкт управління з ритмами внутрішньої та
зовнішніх соціальних систем.

Яскравим прикладом підтвердження принципу не�
лінійності є так звана "крива Лаффера", яка ілюструє
залежність розміру надходження податків від ставки
оподаткування. На думку американського економіста
А. Лаффера, нижчі податкові ставки створюють більш
високі стимули до праці, заощаджень, інвестицій та
прийняття ділових ризиків, внаслідок чого збільшуєть�
ся ВВП як податкова база, а за цих умов податкова база
збільшується швидше, ніж зменшується рівень подат�
кових ставок. Тому, незважаючи на зниження подат�
кових ставок, податкові надходження не зменшують�
ся, а зростають в ідеалі аж до свого максимального
значення [5].

Для поліпшення функціонування фіскальної сфери,
розв'язання проблем податкового адміністрування,
підвищення рівня довіри до фіскальних органів заува�
жимо на необхідності вдосконалення податкової по�
літики через призму її складових механізмів, зокрема,
податкового регулювання, податкового адмініструван�
ня та контролю.

Покращенню фіскального клімату в державі сприя�
тиме реалізація таких заходів:

— дотримання науково�обгрунтованого та легі�
тимного підходу до формування та виконання бю�
джетів;

— оптимізація податкового навантаження з метою
стимулювання розвитку підприємництва, детінізації та
деофшоризації;

— оптимізація видатків через витрачання коштів та�
ким чином, щоб забезпечити їх, в якійсь мірі, економне,
але цільове використання з метою отримання макси�
мального соціального ефекту;

— підвищення ефективності боргової політики шля�
хом забезпечення виконання заходів у рамках Механі�
зму розширеного фінансування (EFF) України МВФ і
зміцнення співпраці з іншими міжнародними фінансо�
вими організаціями, вдосконалення боргової політики
України та забезпечення стратегічного управління дер�
жавним боргом, підвищення ефективності управління
державним боргом, активізації розвитку вітчизняного
фінансового ринку для зниження вартості державних
запозичень [1, с. 301—303];

— розширення прав та зміцнення бюджетної само�
стійності місцевих органів влади шляхом запроваджен�
ня у 2015 р. нової моделі фінансового забезпечення
місцевих бюджетів, яка передбачає децентралізацію вла�
ди і розширення повноважень територіальних громад,
й, загалом, підвищення фінансової самостійності місце�
вих бюджетів України.

Вищезазначені заходи сприятимуть зміцненню
фіскальної безпеки України та виведенню національної
економіки на траєкторію стійкого зростання.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, фіскальній сфері України притаманне існу�

вання численних викликів і загроз, що породжують
значні проблеми її функціонування та перешкоди для
досягнення безпечних параметрів. Мінімізація, локалі�
зація чи ліквідація деструктивних чинників і загроз мож�
лива лише за умови реалізації правильних і дієвих за�
ходів з боку уряду.

Тому у перспективі подальших наукових дослід�
жень ми акцентуватимемо увагу на розгляді податко�
вих механізмів, які б сприяли вдосконаленню подат�
кової політики, покращенню фіскального клімату та
відновленню соціально�економічного розвитку в дер�
жаві.
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Проблема комплексної оцінки соціально�економі�
чних наслідків інноваційної діяльності підприємств за
сучасних умов постійно знаходиться в центрі уваги вче�
них�економістів, оскільки ефективне використання
інновацій є обов'язковою умовою істотного та швидко�
го розвитку суб'єкта господарювання на ринку товарів
і послуг, підвищення економічної ефективності його
діяльності і, в кінцевому підсумку, зайняття лідирую�
чих позицій на ринку.

За останні роки опублікована значна кількість нау�
кових праць і рекомендацій щодо оцінки ефективності
інноваційної діяльності, які призначені для застосуван�
ня як на державному чи галузевому рівні, так і на рівні
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EVALUATION OF SOCIOXECONOMIC IMPACT OF INNOVATIVE ENTERPRISES

У статті розроблено систему оцінки соціальноXекономічного ефекту від інноваційної діяльності на

підприємстві, яка складається з трьох блоків: оцінки технікоXекономічної реалізованості інновацій і науX

ковоXтехнічної ефективності інноваційних процесів; оцінки соціальної, економічної та екологічної ефекX

тивності інноваційної діяльності та сукупного впливу на конкурентоздатність підприємства; оцінки ефекX

ту від міжнародного науковоXтехнічного співробітництва. Впровадження запропонованої системи на

вітчизняних підприємствах забезпечить контроль інноваційного процесу та глибоку оцінку його фінанX

совоXекономічних, соціальних та екологічних результатів.

Досліджено напрями, що визначають рівень соціального розвитку підприємства, на основі чого сфорX

мовано систему соціальноXекономічних наслідків інноваційного розвитку підприємства.

 Для наочного представлення та можливості порівняльного аналізу складових запропонованої систеX

ми оцінки соціальноXекономічного ефекту від інноваційної діяльності і виділених соціальноXекономічX

них наслідків інноваційного розвитку підприємства, результати досліджень подано у вигляді схем.

The article the system of assessment of socioXeconomic impact of innovation at the company, which consists

of three blocks: assessment of technical and economic feasibility of innovation and scientific and technical

efficiency of innovation processes; assessment of social, economic and environmental efficiency innovation and

overall impact on the competitiveness of enterprises; assess the effect of international scientific cooperation.

The implementation of the proposed system for domestic enterprises to provide control of the innovation process

and deep appreciation of his financial, economic, social and environmental results.

The directions, which is determined by the level of social development of the enterprise, based on what formed

the system of socioXeconomic impact of innovation development of the company.

 For a visual representation and the possibility of a comparative analysis of the components of the proposed

evaluation system of socioXeconomic impact of innovation and selected socioXeconomic impact of innovative

enterprises, research results are presented in the form of schemes.
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самих підприємств, що займаються впровадженням інно�
вацій. Зокрема, питанням інноваційного розвитку при�
ділена увага у працях таких вчених, як: Антонюк Л.Л.,
Грішнова О.А., Гриньов А.В., Завлін П.Н., Йохна М.А.,
Стадник В.В., Ілляшенко С.М. Однак все ще потребує
удосконалення алгоритм та система оцінки соціально�
економічних наслідків інноваційного розвитку
підприємств в контексті позитивного впливу не лише на
якість кінцевого продукту, а й на людський фактор та�
кож, роль якого з кожним днем набуває все більшого
значення для успішної діяльності підприємства.

У зв'язку з цим завданням дослідження є розробка
системи оцінки соціально�економічного ефекту від інно�
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ваційної діяльності на підприємстві з метою забезпечен�
ня контролю інноваційного процесу та глибокої оцінки
його фінансово�економічних, соціальних та екологічних
результатів.

Інноваційний розвиток підприємств за сучасних
умов є одним із найбільш вагомих факторів, що дозво�
ляють підприємству посідати передові та вигідні ринкові
позиції і отримувати перевагу над конкурентами у тій
галузі, яка являється сферою його комерційних інте�
ресів.

Характер інноваційного розвитку може кардиналь�
но відрізнятися на кожному конкретному підприємстві.
Деякі підприємства займаються безпосередньо іннова�
ційними проектами — розробкою та впровадженням но�
вого продукту, тоді як інші — переважно тим, що вно�
сять поліпшення у свою продукцію, виробничі процеси
й операції. Обидва типи підприємств можуть вважати�
ся інноваційними, оскільки інновація може складатися
з впровадження одиничної істотної зміни чи низки менш
значних поліпшуючих змін, які в сукупності утворюють
значну зміну. При цьому наслідком інноваційного роз�
витку може бути як швидка розробка і здійснення інно�
вацій, так і підвищення інноваційної спроможності
підприємства.

Виходячи із обраних напрямів інноваційного розвит�
ку підприємства, виділяють наступні способи організації
його інноваційної діяльності:

1. Інноваційна діяльність, що грунтується на внут�
рішній організації, тобто інновація створюється і осво�
юється всередині фірми за допомогою існуючих спеціа�
лізованих підрозділів на базі їх взаємодії в рамках інно�
ваційного проекту.

2. Інноваційна діяльність, що грунтується на
зовнішній організації і пов'язана з укладанням кон�
трактів, при цьому замовлення на створення і освоєн�
ня інновацій розміщується між сторонніми організа�
ціями.

3. Інноваційна діяльність що
грунтується на зовнішній органі�
зації за допомогою венчурів, у
цьому випадку підприємство для
реалізації інноваційного проекту
засновує дочірні венчурні під�
приємства з метою залучення до�
даткових засобів і коштів зі сто�
рони [5, с. 79].

Інноваційна діяльність вклю�
чає всі наукові, технологічні, фі�
нансові, організаційні та комер�
ційні кроки, які фактично або за
задумом ведуть до реалізації
інновацій. Деякі з цих видів діяль�
ності можуть бути інноваційними
за своєю суттю, тоді як інші не
містять новизни, але необхідні
для здійснення інновації.

Однак, не залежно від виду
інноваційної діяльності, кінцевою
метою інноваційного розвитку
будь�якої організації є підвищен�
ня соціально�економічної ефек�
тивності її підприємницької
діяльності.

Найважливішою складовою
забезпечення тривалого існуван�
ня та розвитку підприємств на
ринку за сучасних умов стає
здатність запропонувати, розро�
бити та виготовити товари з нови�
ми споживчими якостями, що
здатні задовольнити нові або
існуючі потреби споживачів.
Впровадження передових іннова�
ційних технологій дає можливість

підприємствам отримувати такі конкурентні переваги,
як покращення конкурентної ситуації на ринку свого
продукту, якісне підвищення виробничого та кадрово�
го потенціалу, підвищення фінансової стійкості та не�
залежності підприємства тощо.

З іншого боку, модернізація технологій, оновлення
і модифікація товарного асортименту, вдосконалення
систем організації і управління дозволяють підприєм�
ствам адаптувати свою продукцію до вимог ринку,
підтримувати необхідний рівень попиту, скорочувати
витрати, зменшувати ресурсо� та енергоємність про�
дукції, стабілізувати і покращувати фінансово�еко�
номічні результати діяльності.

Можливість отримання більш високих доходів та
необхідність підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів змушує передових виробників інно�
ваційної продукції цілеспрямовано створювати у по�
купців нові потреби, впроваджувати принципово нові
вироби і технології. Все це пов'язано із прискоренням
інноваційного розвитку, а зокрема і інноваційної діяль�
ності, яка часто поєднується з виробничими процеса�
ми.

Однак не завжди впровадження інновацій приносить
саме той соціально�економічний результат, на який
розраховує підприємство. Саме тому в процесі здійснен�
ня інноваційної діяльності необхідний контроль та гли�
бока оцінка інноваційного процесу та його результатів.
Виходячи з цього пропонуємо систему оцінки соціаль�
но�економічного ефекту від інноваційної діяльності. На
рисунку 1 наочно представлені блоки запропонованої
системи оцінки і відповідні їм критерії.

Система оцінки складається з трьох блоків, кожен
з яких відповідає етапу проведення оцінки та може міс�
тити у собі ще додатково декілька окремих етапів. На
першому етапі основним завданням дослідження яв�
ляється виявлення тих структурних підрозділів підприє�
мства, які так чи інакше пов'язані з впровадженням та
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Рис. 1. Система оцінки соціальноMекономічного ефекту від інноваційної діяльності
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реалізацією інноваційної діяльності, крім цього, на да�
ному етапі дослідження необхідно розглянути розподіл
функцій між ними, визначити, наскільки раціонально
вони взаємодіють між собою у напрямі впровадження
інновацій. Тому на даному етапі обов'язково розрахо�
вуються коефіцієнти спеціалізації, кооперування, виз�
начається ступінь централізації окремих функцій управ�
ління тощо.

В якості оціночних показників, наприклад, можуть
виступати науковий і кадровий потенціал підрозділів,
рівень та якість їх матеріально�технічної оснащеності,
відповідність роботи підрозділів цілям самої організації,
величина економії, отриманої конкретним структурним
підрозділом в результаті впровадження раціоналіза�
торських пропозицій.

Наступним етапом у межах першого блоку є оцінка
науково�технічної ефективності інноваційної діяльності
підприємства. На цьому етапі визначається кількість
розроблених технологій, процесів, зразків, продуктів,
що відповідають міжнародному рівню або перевершу�
ють його, ступінь новизни та перспективність конкрет�
них проектів, число отриманих патентів на результати
інтелектуальної діяльності, публікації в наукових жур�
налах тощо.

Після цього визначається, чи дозволяють існуючі на
підприємстві виробничі потужності, технології і людські
ресурси впроваджувати інновації і наскільки це еконо�
мічно вигідно. Розраховуються такі показники, як ко�
ефіцієнт зносу основних виробничих засобів, склад і
структура технологічного обладнання за термінами
служби, нова техніка і технології, впроваджені в рам�
ках виконання інноваційних проектів, державних і соці�
альних програм, кількість реалізованих науково�дослі�
дних розробок, кількість створених і сертифікованих
систем менеджменту якості, виручка від комерційних
угод із продажу технологій, послуг технологічного ха�
рактеру, частка нової продукції в загальному обсязі
продукції підприємства, частка інноваційної продукції
в загальному обсязі реалізованої продукції підприєм�
ства тощо.

У рамках першого блоку відбувається також оцінка
ефективності інвестицій в інноваційні проекти на основі
розрахунку таких показників як термін окупності про�
екту, індекс прибутковості, внутрішня норма прибутко�
вості.

Слід зазначити, що окремим блоком оцінки необхі�
дно виділити такий показник як ефект від міжнародно�
го науково�технічного співробітництва. Він оцінюється
паралельно з іншими етапами і підраховується на основі
таких даних як кількість укладених міжнародних ліцен�
зійних договорів, число проектів по міжнародному на�
уково�технічному співробітництву в рік, обсяг і частка
фінансування інноваційних проектів за рахунок заруб�
іжних джерел, також враховуються заходи з проведен�
ня сертифікації і стандартизації на основі міжнародних
систем акредитації.

До третього блоку системи оцінки соціально�еко�
номічного ефекту від інноваційної діяльності відно�
сяться оцінка соціального ефекту, оцінка економічно�
го ефекту, оцінка екологічного ефекту та сукупна оц�
інка впливу інноваційного розвитку на конкурентоз�
датність організації. При оцінці соціального ефекту
виходять з того, що результатами реалізації інновац�
ійної політики організації повинні стати досягнення
високого рівня соціальної спрямованості науково�тех�
нічного прогресу за рахунок широкого поширення но�
вих технологічних систем, що відповідають найвищим
нормативним вимогам, якісно новий рівень життя лю�
дей, зростання продуктивності праці. На всі ці пара�
метри і показники необхідно звертати особливу увагу,
оскільки пріоритетними цілями наукових досліджень і
розробок є соціально�економічні: зниження втрат ро�
бочого часу з причин тимчасової непрацездатності,
зниження напруженості і монотонності праці, підви�

щення рівня механізації і автоматизації виробництв та
інші.

До основних показників, які характеризують еко�
номічний ефект від інноваційної діяльності слід віднес�
ти: приріст чистого доходу (виручки) від реалізації про�
дукції (товарів, робіт, послуг), приріст чистого прибут�
ку, рівень фінансової незалежності, рентабельність
власного капіталу, чиста рентабельність виробництва.

В якості основних критеріїв оцінки екологічного
ефекту інновацій можуть стати впровадження нових
технологічних процесів, підвищення екологічності про�
дукції, що випускається, скорочення екологічної небез�
пеки виробництва, скорочення викидів в навколишнє
середовище, скорочення штрафів за недотримання за�
конодавства в галузі екології.

Завершальним етапом проведення оцінки є визна�
чення впливу інноваційної діяльності на конкурентосп�
роможність підприємства. Підприємство конкурентос�
проможне, якщо воно забезпечує економію відповідної
кількості праці, часу, ресурсів і грошей в розрахунку на
одиницю всіх необхідних і можливих ефектів створю�
ваних продуктів, технічних систем, структур. Розмір
ефекту від реалізації інновацій проявляється в наступ�
них значеннях: продуктове (поліпшення якості і зрос�
тання товарного асортименту), технологічне (зростан�
ня продуктивності праці і поліпшення його умов), фун�
кціональне (зростання ефективності управління), со�
ціальне (поліпшення якості життя за рахунок викорис�
тання інновацій). У зв'язку з цим рівень конкурентосп�
роможності організації визначається показниками рен�
табельності, ефективності використання всіх видів ре�
сурсів, часткою ринку відповідного продукту, доходу від
інноваційної діяльності тощо. Таким чином, для досяг�
нення максимальних показників конкурентоспромож�
ності керівництво організації повинно підвищувати всі
види ефектів від будь�якої діяльності, зокрема і іннова�
ційної.

На нашу думку, окремої уваги при оцінці інновацій�
ної діяльності заслуговує дослідження соціально�еко�
номічних наслідків впровадження інновацій. Кінцевим
результатом будь�яких позитивних змін в організації є
її соціально�економічний розвиток. Соціальний розви�
ток як результат інноваційної діяльності підприємства
охоплює всі якісні зміни в соціальному середовищі ком�
панії, що найчастіше виражено фактичним досягненням
бажаних змін в умовах праці, побуту і відпочинку пра�
цівників. Можна виділити наступні напрями, за якими
визначається рівень соціального розвитку підприємства:

— потенціал і соціальна інфраструктура організації;
— умови роботи і охорона праці;
— соціальна захищеність працівників;
— соціально�психологічний клімат колективу;
— матеріальна та моральна винагорода праці;
— позаробочий час і використання відпочинку.
— створення єдиного статусу для всіх працівників,

умов справжнього соціального партнерства, нефор�
мального рівності у відносинах;

— досягнення тотожності інтересів керівника і
співробітників на всіх рівнях управлінської ієрархії;

— реалізація принципу рівності можливостей ка�
р'єрного зростання;

— формування системи, що відповідає за задоволен�
ня потреб працівників;

— зростання професіоналізму менеджерів.
— зростання продуктивності праці як наслідок ство�

рення умов ініціативного і творчого ставлення до спра�
ви,

— поліпшення ергономічних санітарно�гігієнічних
та інших умов праці,

— створення і підтримання в колективі здорової со�
ціально�психологічної атмосфери, оптимальних між�
особистісних і міжгрупових зв'язків, що сприяють роз�
криттю інтелектуального і морального потенціалу кож�
ної особистості;
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— оптимізація структури персоналу;
— зростання життєвого рівня працівників і членів

їх сімей.
Якщо взяти до уваги очевидний зв'язок між впро�

вадженням інновацій, рівнем соціального розвитку та
економічними результатами діяльності компанії, то соці�
ально�економічні наслідки інноваційного розвитку
підприємства можемо представити у вигляді такої схе�
ми (рис. 2).

Отже, активний інноваційний розвиток підприєм�
ства сприяє утворенню нових ринків збуту та збережен�
ню і розширенню традиційних, розширенню асортимен�
ту продукції, зростанню виробничих потужностей, за�
безпеченню відповідності продукції сучасним стандар�
там, поліпшенню умов праці. Залучення до діяльності
наукових кадрів, талановитих менеджерів та високо�
кваліфікованої робочої сили, забезпечує як малим так і
великим підприємствам підвищення ефективності праці,
випуск продукції покращеної якості, творчий характер
праці.

Досвід високорозвинених країн засвідчує, що лише
держави, які використовують високі технології, ство�
рюючи велику частину доданої вартості, здатні займа�
ти лідируючі позиції за рівнем технологічного і соціаль�
но�економічного розвитку. Розвиток економіки швид�
кими темпами за рахунок виробництва та експорту на�
укомісткої продукції підтверджується досвідом Японії,
Тайваню, Південної Кореї, Сінгапуру, Гонконгу, Іспанії,
Чилі та інших країн.

Для України сьогодні також стає очевидною не�
обхідність безперервного оновлення продуктів і тех�
нологій, що спонукає вітчизняні підприємства підпо�
рядковувати свою виробничу діяльність поширенню
інноваційних процесів, розвивати наукові та проектні
розробки, збільшуючи при цьому економічний ефект
від інноваційної діяльності, оскільки основним дже�
релом зростання ефективності промислового вироб�
ництва є його техніко�технологічний рівень, який не
має меж та визначається розвитком науково�техніч�
ного прогресу, удосконаленням техніки та технології
виробництва, виникненням нових матеріалів та видів
енергії.
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PUBLICXPRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INVESTMENT INTERACTION OF GOVERNMENT
AND REGIONAL BUSINESS ENTITIES

Метою статті є дослідження механізму державноXприватного партнерства, його значення для соціальноXекономX
ічного розвитку регіону та держави в цілому, а також основних форм здійснення ДПП. У світовій практиці викорисX
товується таке визначення системи взаємодії держави та приватного сектору, як "публічноXприватне партнерство".
В інституціональній системі України така інвестиційна форма партнерства на сьогодні набуває все більшого розповX
сюдження. Уряд, обмежений фінансовими ресурсами, використовує державноXприватне партнерство (ДПП) у якості
механізму для розвитку регіональної інфраструктури та розширеного доступу до певних галузей. У статті визначено
основні переваги та недоліки застосування ДПП для обох сторін. Основними перевагами можна назвати залучення
додаткових фінансових ресурсів, можливість реалізації масштабних проектів, підвищення інвестиційної активності
як на рівні окремого регіону, так і цілої держави, розподіл ризиків між партнерами, пряма державна підтримка для
приватного сектору. Проте нарівні з вигодами, існують також певні недоліки у здійсненні такої співпраці: недоскоX
налість законодавчої бази, відсутність єдиного уповноваженого органу з питань ДПП, корупція, відсутність паритетX
ності в управлінні спільним інвестиційним проектом. Відсутність досвіду та обізнаності про переваги реалізації проX
ектів ДПП, а також певні труднощі в здійсненні такого співробітництва, перешкоджають ефективній реалізації проX
ектів ДПП. Ці проблеми особливо помітні на регіональному рівні. Для вирішення поставлених завдань у статті викоX
ристано наступні методи наукових досліджень: аналізу та синтезу, системного підходу, порівняння, систематизації
та узагальнення. Теоретичну та методологічну основу наукового дослідження складають економічні праці вітчизняX
них та закордонних авторів. Також проаналізовано сучасний стан реалізації проектів ДПП у сферах господарської
діяльності. Результати дослідження відображені в таблиці та на малюнку. Основними завданнями для подальших
досліджень у сфері ДПП є налагодження ефективних зв'язків між центральними органами влади та регіональними
приватними суб'єктами, вдосконалення правових, організаційних, фінансових механізмів реалізації проектів ДПП.

The mechanism of publicXprivate partnership, its importance for social and economic development of the region and the
country as a whole has been researched in this article. Also, basic forms of publicXprivate partnership implementation have
been defined. In world practice the definition of interaction between the state and the private sector is known as a "publicX
private partnership". In the Ukrainian institutional system this form of investment partnership today has been increasingly
spreading. The government, limited by financial resources, uses publicXprivate partnership (PPP) as a mechanism for the
regional infrastructure development and increased access to certain economic areas. Main advantages and disadvantages of
publicXprivate partnership to both sides are identified in the article. The main advantages include additional financial resources,
the ability to implement largeXscale projects, increasing of investment activity at the region and the whole country, the
distribution of risks between partners, government support for the private sector. But along with these benefits, there are also
some disadvantages X the imperfection of legislative framework, corruption, lack of parity in the management of investment
projects. These problems are especially noticeable at the regional level. The current state of publicXprivate partnership projects
implementation in the different areas of economic activity has been analyzed. Main economic works of national and foreign
authors formed the theoretical and methodological basis of this research. The following general scientific methods have been
used in the article: analysis and synthesis, system approach, comparison, systematization and generalization. Further research
questions on publicXprivate partnership are needed to establish effective links between government and regional private entities,
improving legal, institutional and financial mechanisms for the effective implementation of publicXprivate partnership. The
research results are presented in the chart and figure.

ВСТУП
За останнє десятиліття з'явилось чимало нових

форм співробітництва у сфері інвестування, серед яких
— державно�приватне партнерство (ДПП) як один з
найкращих способів для сприяння соціального та еко�
номічного розвитку регіону та країни в цілому. В умо�
вах недостатніх приватних інвестицій та браку держав�

них коштів задля реалізації масштабних довготривалих
проектів ця форма співпраці здатна підвищити ефек�
тивність та якість функціонування багатьох сфер гос�
подарської діяльності. До основних галузей, в яких
реалізуються проекти ДПП, можна віднести енергети�
ку, транспорт, телекомунікації, водо� та теплопостачан�
ня, санітарію, охорону здоров'я та інші.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням питання реалізації проектів ДПП займа�

лись такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В. Вар�
навський, Б. Данилишин, А. Павлюк, В. Вакуленко,
Л. Єфімова, Є. Бондаренко, В. Якунін, Дж. Делмон, М. Ве�
бер, Х. Брукс, Л. Лібман та інші.

 Аналіз публікацій показав, що зацікавленість у цій
формі співробітництва як з боку держави, так і приват�
них регіональних суб'єктів з часом тільки зростає. Це
відкриває нові можливості для впровадження новітніх
технологій та прогресивних методів ведення бізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження механізму державно�

приватного партнерства, основних форм здійснення
ДПП на рівні регіону, визначення провідних галузей, де
застосовується ця форма співпраці, її основні переваги
та недоліки, а також виділення основних питань, що по�
требують вирішення найближчим часом для більш ефек�
тивного державно�приватного співробітництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сучасному етапі розвитку економіки належне

функціонування регіональних ринків задля забезпечен�
ня їх конкурентоспроможності включає в себе втручан�
ня держави на рівні рівноцінного партнерства. Метою
такого співробітництва є забезпечення економічного та
соціального розвитку регіону, держави шляхом залу�
чення коштів обох сторін (інвестицій) у певні проекти, а
також налагодження двосторонньої співпраці між вла�
дою та приватним сектором.

Термін "державно�приватне партнерство" (ДПП)
окреслює цілий ряд можливих відносин між державою
та приватними організаціями в контексті покращення
інфраструктури та надання інших послуг. Таке співро�
бітництво, зазвичай, є довгостроковим (40—50 років) та
характеризується такими основними ознаками, як
спільне інвестування у об'єкти ДПП та розподіл ризиків
у процесі діяльності.

Існує багато підходів щодо визначення ДПП та його
ознак. Ю. Іванішкіна [6] вважає ДПП сукупністю форм
взаємодії держави та приватного бізнесу для вирішен�
ня суспільно важливих завдань на умовах, що вигідні
обом сторонам. В. Варнавський [3; 4] визначає ДПП як
альянс між державою та бізнесом задля реалізації пев�
них масштабних та значущих для суспільства проектів
у різноманітних сферах діяльності. На думку Б. Дани�
лишина [5], ДПП є однією з найефективніших форм
взаємодії держави та приватного сектору економіки, що
надає можливість отримати вищі результати від спільної
діяльності під час реалізації масштабних проектів, ніж
результати, які можна було б отримати, не вдаючись до
такої співпраці.

Враховуючи наведені визначення, можемо також
зазначити, що ДПП є важливим інструментом виходу з
кризи та частиною регіонального економічного та со�
ціального розвитку.

Закон України "Про державно�приватне партнер�
ство" дає таке визначення даного терміну — "це співро�
бітництво між державою Україна, Автономною Респуб�
лікою Крим, територіальними громадами в особі відпо�
відних державних органів та органів місцевого самовря�
дування (державними партнерами) та юридичними осо�
бами, крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами — підприємцями (приватними парт�
нерами), що здійснюється на основі договору в поряд�
ку, встановленому Законом та іншими законодавчими
актами, та відповідає ознакам державно�приватного
партнерства, визначеним цим Законом" [1].

Основними нормативними документами, що регулю�
ють відносини у сфері ДПП, є Конституція України, Ци�
вільний та Господарський кодекси, закони, розпоряд�
ження, постанови та накази, міжнародні договори (рис.
1).

Основним принципом відносин у сфері ДПП є
рівність перед законом обох сторін — державної та при�
ватної, без будь�якої дискримінації зі взаємним узгод�
женням інтересів.

Представниками держави у відносинах ДПП є дер�
жавні структури, в тому числі міністерства, відомства,
муніципальні утворення, державні підприємства. При�
ватними партнерами можуть бути місцеві чи міжнародні
інвестори та підприємства. На сьогодні все частіше, до
сторін ДПП також входять неурядові або громадські
організації, які представляють зацікавлені сторони у
певному проекті.

Сектори, в яких завдяки ДПП вже були успішно за�
вершені проекти в країнах ЄС: виробництво та розподіл
електроенергії, водопостачання та санітарія, утилізація
відходів, трубопроводи, лікарні, шкільні будівлі і на�
вчальні установи, стадіони, транспортна інфраструкту�
ра (управління повітряним рухом, залізні дороги, авто�
мобільні шляхи). За 2015 рік укладено 49 угод ДПП, се�
редня вартість яких складає 319 млн євро, що на трети�
ну більше, аніж у 2014 році (229 млн євро) [7].

В Україні ж пріоритетними сферами застосування
державно�приватного партнерства в перспективі, в пер�
шу чергу, є агропромисловий комплекс, виробнича та
транспортна інфраструктура, соціальний захист насе�
лення, наукова, інноваційна та інформаційна сфера,
створення сприятливих умов для розвитку підприємниц�
тва на рівні окремого регіону, розвиток природно�за�
повідних фондів тощо.

На основі даних центральних та місцевих органів
влади, станом на початок 2016 року в процесі реалізації
знаходилося 177 проектів державно�приватного парт�
нерства, з яких 146 договорів концесії та 31 договір про
спільну діяльність (без урахування проектів, що реалі�
зуються на території, не підконтрольній Україні) (табл.
1).

Реалізація регіональних проектів ДПП на сьогодні
знаходиться на початковій стадії. Це пояснюється та�
ким чином, що ефективна взаємодія влади та регіональ�
них суб'єктів господарювання вимагає подальшого вдос�
коналення нормативно�правової бази у сфері здійснен�
ня ДПП, що за теперішніх нестабільних умов, на жаль,
не є першочерговим завданням для держави.

 Уряд все частіше стикається зі зростаючою потре�
бою недостатнього фінансування задля розвитку та ре�
абілітації інфраструктури, необхідної в умовах зроста�
ючої урбанізації. Структуровані правильно, проекти
ДПП можуть бути в змозі мобілізувати раніше не вико�
ристовувані ресурси місцевих, регіональних або міжна�
родних приватних інвесторів, що зацікавлені в процесі
вкладення інвестицій.

Механізм реалізації ДПП повинен бути ефективно
розроблений щодо еквівалентного розподілу ризиків
для партнерів, які найкраще в змозі управляти цими ри�
зиками і тим самим мінімізувати витрати, одночасно
підвищуючи продуктивність.

Реалізація проектів ДПП є вигідною з точки зору
обох сторін, адже кожен отримує свої вигоди та розді�
ляє ризики у відповідності до зобов'язань, зазначених
у договорі.

Три основні чинники, що мотивують уряд вступати
в проекти ДПП:

1. Залучення приватних капіталовкладень у масш�
табні та фінансово затратні проекти;

2. Підвищення ефективності використання наявних
ресурсів;

3. Реформування окремих секторів економіки за
допомогою перерозподілу ролей, стимулів та підзвіт�
ності.

4. Вирівнювання соціально�економічного розвитку
окремого регіону по відношенню до інших регіонів.

Приватний сектор на сьогодні є джерелом інноваційних
технологій та прогресивного менеджменту, тобто саме тих
ресурсів, яких потребують великомасштабні сучасні про�
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екти, що можуть бути реалізовані тільки за підтримки дер�
жави, враховуючи їх високу вартість та ризиковість.

Здійснення проектів ДПП відбувається у таких фор�
мах [1; 8 c.12]:

— концесії — надання уповноваженим органом прав
на тимчасову, як правило довгострокову (40—50 років),
експлуатацію ресурсів або господарських об'єктів, що
перебувають у власності держави;

— спільної діяльності та управління майном, якщо
це передбачено в укладеному договорі;

— державні контракти на надання послуг (терміном
від декількох місяців до декількох років);

— лізингові угоди — приватне підприємство протя�
гом певного часу отримує грошові надходження від про�
екту за визначену лізингову плату уряду;

— змішані типи контрактів: ВОТ (будівництво�управ�
ління�передача) — об'єкт будує приватне підприємство,
управляє проектом та передає державі за певну плату;
DBOT (проектування�будівництво�управління�передача);
ROT (відновлення — управління — передача); DBFO (про�
ектування�будівництво�фінансування�управління) та інші.

Процедура реалізації проекту ДПП вимагає певно�
го часу на проведення всіх етапів, без яких неможлива
подальша ефективна співпраця суб'єктів ДПП, а саме:

1) визначення об'єкту інвестування;
2) подання пропозиції про співробітництво;
3) надання техніко�економічного обгрунтування

реалізації ДПП;
4) проведення аналізу щодо ефективності здійснен�

ня проекту;

5) прийняття позитивного або негативного рішення;
6) проведення тендеру щодо визначення потенцій�

ного партнера;
7) підготовка та підписання договору про співробі�

тництво;
8) реалізація проекту ДПП.
Протягом 2013—2018 рр. передбачається реалізація

Концепції розвитку ДПП в Україні [2], метою якої є
формулювання єдиного підходу до розробки механіз�
му ефективної взаємодії між органами державної вла�
ди, органами місцевого самоврядування, приватним сек�
тором та інститутами громадянського суспільства на
засадах ДПП задля забезпечення ефективності реалі�
зації проектів, спрямованих на поліпшення показників
національної економіки, якості життя населення і ста�
ну навколишнього природного середовища.

Таке співробітництво між державою та приватними
суб'єктами господарювання є перспективним у майбут�
ньому та вже тепер набирає обертів, реалізуючись у
різних формах: від простих договорів про виконання
робіт до масштабних довгострокових бізнес�проектів на
рівні регіону або держави.

Перевагами ДПП на регіональному рівні з боку дер�
жави можна назвати скорочення державних витрат, ак�
тивізація інвестиційної діяльності, запозичення досві�
ду приватних партнерів, розподіл та оптимізація ри�
зиків, стимулювання підприємницької діяльності в ре�
гіоні. Щодо приватних інвесторів, то очевидними виго�
дами для них є залучення частини бюджетних коштів у
спільний проект, відкритий шлях до таких сфер еконо�

Сфери господарської діяльності Кількість 
угод 

Частка від усіх 
укладених угод, 

% 
 2014 2015 2014 2015 

Оброблення відходів та утилізаційна діяльність 116 112 47,7 63,2 
Збір, очистка та розподіл води 79 30 32,5 16,8 
Будівництво та експлуатація об’єктів транспортної інфраструктури 17 16 7,0 9,0 
Виробництво та постачання тепла 7 6 3,0 3,3 
Виробництво, розподілення та постачання електроенергії 5 5 2,1 2,8 
Пошук родовищ та добування корисних копалин 3 1 1,2 0,6 
Управління нерухомістю 2 2 0,8 1,1 
Туризм та рекреація, культура, спорт 1 1 0,4 0,6 
Забезпечення функціонування зрошувальних та осушувальних систем 1  0,4 - 
Інші 12 4 4,9 2,6 
Всього 243 177 100 100 

Таблиця 1. Сучасний стан реалізації проектів ДПП у сферах господарської діяльності за 2014—2015 рр.

Джерело: [7].

Рис. 1. Основні нормативні акти, що регулюють ДПП в Україні
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міки, як житлово�комунальне господарство, інфраст�
руктура тощо, ефективна пряма взаємодія з державни�
ми органами, підвищення підприємницького іміджу та
статусу проекту через участь у взаємодії з державою,
оптимальний розподіл ризиків.

Щодо недоліків такого співробітництва, то нерідко
приватна сторона має менші права у здійсненні проекту
ДПП, підпорядковуючись політичним рішенням іншої
сторони, тобто порушується паритетність.

Основними проблемами, що потребують вирішення
найближчим часом, у сфері ДПП на регіональному рівні
можна назвати:

— недостатній рівень державної уваги щодо реалі�
зації регіональної політики у сфері ДПП;

— неналежний рівень довіри до органів державної
влади;

— недосконалість нормативно�правової бази для
ефективного здійснення ДПП;

— недосконалість організаційної структури систе�
ми державного управління;

— наявність галузевих та регіональних особливос�
тей у здійсненні господарської діяльності та невизна�
ченість умов державно�приватного співробітництва;

— несприятливі сучасні економічні умови для
здійснення інвестиційної діяльності;

— нестабільна політична ситуація (зокрема, втрата
контролю над АР Крим та частиною сходу країни);

— низькокваліфікований кадровий потенціал у обох
сферах.

Незважаючи на певні проблеми, Україна все ж впев�
нено крокує до європейської економічної спільноти,
застосовуючи запозичений досвід у реформуванні
вітчизняної економіки. Залучення механізмів ДПП у
різноманітні галузі та високі результати такої співпраці
є цьому наглядним підтвердженням.

ВИСНОВКИ
Отже, в сучасних економічних умовах ДПП висту�

пає як важливий інструмент у питаннях економічного
зростання регіону та держави в цілому.

На основі проведеного дослідження можемо визна�
чити наступні кроки, які необхідно реалізувати задля
покращення взаємодії між державою та приватними
регіональними суб'єктами у сфері ДПП:

— запозичення європейського та світового досвіду
у сфері ДПП;

— налагодження ефективних зв'язків між централь�
ними органами влади та місцевими, регіональними при�
ватними суб'єктами;

— проведення глибокого аналізу та визначення
пріоритетних сфер діяльності для розвитку ДПП;

— покращення підприємницького середовища на
регіональному рівні;

— покращення інвестиційного клімату в межах дер�
жави;

— створення державного уповноваженого органу,
відповідального за розвиток ДПП в Україні;

— вдосконалення правових, організаційних, фінан�
сових механізмів реалізації проектів ДПП та ін.

Розвиток відносин у сфері ДПП потребує активної
участі місцевої, регіональної громади у підготовці та ре�
алізації проектів ДПП, що потребує розробку та вдос�
коналення механізмів співпраці між державою та при�
ватними суб'єктами. Для успішної реалізації проектів
ДПП доцільно організовувати бізнес�зустрічі та конфе�
ренції, спираючись на досвід міжнародної мережі екс�
пертів у області державно�приватного партнерства. Ці
питання потребують глибокого вивчення та вдоскона�
лення з урахуванням сучасних підходів, подальшого
впровадження в дію у проекти ДПП.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Впродовж тривалого історичного періоду під впли�

вом незалежних зовнішніх і внутрішніх чинників різної
природи, серед яких необхідно виділити: еволюційні
процеси, що зумовили послідовну зміну суспільно�по�
літичних формацій; істотні перетворення в базових сфе�
рах життєзабезпечення країни, що торкнулися приват�
них та публічних інтересів в господарсько�виробничій
діяльності; взаємодію з міжнародними, державними,
приватними та громадськими організаціями, розвивав�
ся залізничний транспорт України [1].

Залізничний транспорт залишається однією з основ�
них складових єдності економічного простору країни,
забезпечуючи цілісність держави, вільне переміщення
товарів і послуг, конкуренцію і свободу економічної
діяльності, поліпшення умов і рівня життя населення [2].

Залізничній транспорт — цілісна система зі своєю
структурою, функціями, технологічними процесами,
зв'язками із зовнішнім та внутрішнім середовищем, істо�
рією, культурою, умовами праці, перевезення вантажів
та пасажирів. Його характеризують: висока розгалу�
женість, велика кількість взаємопов'язаних підсистем
різних типів з локальними та загальними цілями, ієрар�
хічність структури, багаторівневе управління. Як техні�
ко�економічна система залізниця може бути представ�
лена сукупністю основних підсистем, до яких відносять�
ся структурні підрозділи (станції, локомотивні, вагонні,
пасажирські депо та дільниці), дистанції (колії, сигна�
лізації та зв'язку, електропостачання, будівельно�мон�
тажних робіт та цивільних споруд), підрозділи інфор�
маційно�обчислювальних систем та технологій, інші
функціонально�виробничі ланки та ланки управління.
Функціонування економіки залізничного транспорту
складається з взаємодії всіх типів його систем, причому
кожна з них потребує іншої. Головним фактором, що
забезпечує взаємозв'язок і взаємодію зазначених підси�
стем, інтегруючи їх в єдину техніко�економічну систе�
му, є перевізний процес [3].
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онерного товариства "Українська залізниця", що спри�
чинило зміни організаційно�правової структури заліз�
ниці, формування сукупності нових суб'єктів госпо�
дарської діяльності — філій, регіональних філій. Такі
організаційні зміни покликані забезпечити ефективність
корпоративного управління, прозорість фінансово�гос�
подарської діяльності та формування конкурентного
потенціалу підприємств залізничного транспорту на
ринку транспортних послуг [4].

Однією із найважливіших функціональних складо�
вих, від якої залежить стан і майбутній розвиток ново�
створеного публічного акціонерного товариства, є еко�
номічна безпека. Вона виступає гарантом забезпечення
стабільності і ефективності перевізного процесу, а та�
кож фактором відродження та подальшого розвитку
інфраструктури та рухомого складу. Деякі автори
відзначають, що забезпечення економічної безпеки за�
лізничного транспорту виходить за рамки управління
підприємствами галузі і стає напрямом державної по�
літики. Тому забезпечення економічної безпеки заліз�
ничного транспорту належить до числа найважливіших
державних пріоритетів [5].

Загальнодержавні загрози соціально�економічного
характеру, які є наслідком протиріч як на внутрішньо�
му просторі нашої країни, так і за її межами, впливають
на економіко�соціальні процеси, провокують порушен�
ня збалансованого функціонування економіки транс�
портної галузі. Для забезпечення високого ступеня за�
хисту ПАТ "Укрзалізниця" від кризових явищ необхід�
но розглянути різноманіття чинників, які становлять
загрозу економічній безпеці її підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз загроз економічній безпеці підприємств та

індикаторів економічної захищеності висвітлено в нау�
кових працях В.В. Белова, О.І. Барановського, А.В. Ко�
заченко, О.І. Судакової та інших. Різні аспекти визна�
чення загроз економічної безпеки підприємств залізнич�
ного транспорту розглянуті в роботах Ж.С. Костюка,
С.П. Міщенко, Т.О. Муренко, О.Ю. Чередниченко та
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інших. Однак у зв'язку з відсутністю єдиної думки щодо
сутності категорії "загроза економічній безпеці", не
охоплення існуючими підходами усієї повноти цього
поняття, а отже, не забезпечення його розкриття по�
вною мірою, питання потребує більш детального роз�
гляду.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз теоретичних підходів до ви�

значення поняття загроза економічній безпеці, узагаль�
нення та уточнення його змісту та сутності по відношен�
ню до підприємств залізничної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Під факторами, що загрожують економічній безпеці

підприємств, у т.ч. підприємств залізничного транспор�
ту розуміють сукупність умов, що перешкоджають за�
доволенню потреб або створюють небезпеку скорочен�
ня виробничого потенціалу підприємств, нераціональ�
ного та нецільового використання природних, трудових,
матеріальних, фінансових ресурсів, посилення залеж�
ності від бюджетних трансфертів, поглиблення дифе�
ренціації в оплаті праці працівників і загострення проф�
спілкових конфліктів [6].

На сьогодні не існує єдиного універсального визна�
чення поняття "загроза економічній безпеці", хоча про�
блематика даного питання зародилась з появою неза�
лежної держави і паралельно з нею розвивалась. На�
приклад, з позицій визначення рівня економічної без�
пеки України як головної складової національної без�
пеки держави — загрози економічній безпеці — це су�
купність наявних та потенційно можливих явищ і чин�
ників, що створюють небезпеку для реалізації націо�
нальних інтересів у економічній сфері [7].

По відношенню до підприємства, як суб'єкта госпо�
дарювання, при визначенні даного поняття різні автори
концентрують увагу на різних його аспектах. Аналіз
різних поглядів авторів на це питання наведено у таб�
лиці 1.

Аналіз різних варіантів визначення поняття загро�
зи економічній безпеці підприємства дозволив встано�
вити, що існують різні напрямки у його трактуванні.
Автори [10; 11; 15; 18; 21; 22] формулюють категорію заг�
роз економічної безпеки як сукупність умов, процесів,
факторів, проблем, чинників, негативних впливів у зов�
нішньому та внутрішньому середовищі що призводять
до певних наслідків.

У роботах [8; 9; 13; 14] загрози економічній безпеці
підприємства розглядаються як окремі потенційні чи
реальні події, явища, чинники, впливи.

У роботах [12; 16; 17; 19; 20] автори пов'язують за�
грози економічній безпеці з таким станом економіки або
економічних потенціалом підприємства, який вичерпав
можливості пристосування до зростаючої нестабіль�
ності або є результатом негативних змін у середовищі
існування підприємства.

Разом із тим, всі автори наголошують на тому, що
потенційна чи реальна дія загроз на економічну безпе�
ку підприємства завжди супроводжується наслідками,
а саме: небезпекою [11], будь�якою шкодою [19], упо�
вільненням або порушенням сталого розвитку підприє�
мства [14; 16], неможливістю виконання укладених до�
говорів [13], економічними втратами [9; 10; 15; 17; 21;
22] та, врешті, припиненням діяльності підприємства [8].

Вищенаведене дослідження літературних джерел
дає можливість стверджувати, що вплив на економічну
систему підприємства дестабілізуючих факторів викли�
кає його перехід в новий стан. При цьому, підприємство
в кінцевому підсумку може перестати існувати (небла�
гополучний результат) або пройти випробування і по�

Таблиця 1. Варіанти визначення поняття "загроза економічній безпеці" у науковій літературі

№ 
з/п Автор Визначення поняття 

1 2 3 

1 Дубецька С.П. [8], 
2001 р. 

під цим поняттям слід розуміти потенційну чи реальну подію, процес чи явище, яке здатне 
порушити стійкість та розвиток підприємства чи призвести до припинення його діяльності 

2  Бандурка О.М. [9], 
2003 р. 

це потенційна можливість завдання шкоди суб’єктам господарюючої діяльності з боку окремих 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, тобто поява загрози визначає потенційну 
можливість економічних втрат для підприємства 

3 Зеркалов Д.В. [10], 
2006 р.  

це дія дестабілізуючих природних та/або суб’єктивних чинників, пов’язаних з недобросовісною 
конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити потенційні або реальні 
втрати для організації 

4 Васильців Т.Г. [11], 
2008 р. 

під цим поняттям розуміють сукупність умов, процесів, факторів, які перешкоджають реалізації 
економічних інтересів суб'єктів господарської діяльності чи створюють небезпеку для них 

5 Соколенко Т.М. [12], 
2009 р. 

проявляється якщо стратегічний потенціал фірми в існуючому вигляді вичерпав можливості 
пристосування до зростаючої нестабільності зовнішнього середовища у рамках своєї місії 

6 
Єрмошенко М.М., 
Горячева К.С. [13], 
2010 р. 

це наявне чи потенційно можливе явище або чинник, який створює небезпеку для реалізації 
фінансових інтересів підприємства та не дає можливості виконувати на належному рівні роботу 
згідно з домовленостями  

7 Герасимов К.Б. [14], 
2011 р. 

характеризується будь-яким впливом, що призводить до зміни стабільного функціонування 
економічної системи в теперішньому періоді та її сталого розвитку в майбутньому 

8 
Мингалева Ж.А., 
Наумов А.В. [15], 
2011 р. 

це сукупність негативних впливів у зовнішньому та внутрішньому середовищі функціонування 
суб'єкта економічної безпеки, можливим результатом дії яких може стати нанесення збитку 
цьому суб'єкту 

9 Сиротинина М.А. 
[16], 2011 р. 

може бути визначена як деякий збиток, інтегральний показник якого характеризує ступінь 
зниження економічного потенціалу за певний проміжок часу 

10 Доценко Д.В. [17], 
2011 р. пов'язана зі звичайною, повсякденною економічною діяльністю і становить її витрати 

11 Якшина И.С. [18], 
2012 р. 

це сукупність проблем, які обмежують економічні інтереси підприємства і порушують його 
відтворювальний процес 

12 Коркина Г.М. [19], 
2014 р. 

це такий розвиток подій, дія (бездіяльність), в результаті яких з'являється можливість або 
підвищується ймовірність порушення нормального функціонування підприємства та 
недосягнення ним своїх цілей, зокрема нанесення підприємству будь-якої шкоди 

13 Мусатаева М.О.  
[20], 2015 р. 

відображає такі зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі суб'єкта, які призводять до 
негативної зміни предмета безпеки 

14 Максимов Д.А. [21], 
2015 р. 

об'єктивно існуюча на певному етапі розвитку підприємства сукупність факторів впливу на 
виробничо-технологічну, організаційно-технічну структури і фінансово-ресурсну бази, що 
викликають негативні зміни в парі «витрати-результат ринкової діяльності» 

15 Кульнева Н.В. [22], 
2014 р. це сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку фінансовим інтересам підприємства 
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вернутися в початковий стан економічної безпеки (бла�
гополучний результат).

Опис станів та причинно�наслідкових зв'язків, що
виникають у процесі реалізації загрози економічній без�
пеці, наведену на рисунку 1:

                   

Рис. 1. Граф реалізації загроз економічній безпеці
підприємства

де S
1
 — стан безпечного функціонування економіч�

ної системи підприємства, перед настанням дії загрози;
S

2
 — стан реалізації загрози економічній безпеці

підприємства;
S

3
 — стан виконання комплексу завчасних і опера�

тивних заходів, спрямованих на обмеження дії загрози
економічній безпеці підприємства;

S
4
 — стан ліквідації наслідків дії загрози економічній

безпеці — проведення комплексу оздоровчих заходів,
у т.ч. роботи, спрямованої на відновлення основних
фондів, резервів, репутації, навчання персоналу тощо;

S
5
 — стан, який відповідає припиненню діяльності

(поглинання, ліквідація, реорганізація, банкрутство
тощо) підприємства внаслідок невдалої реалізації ком�
плексу завчасних і оперативних заходів, спрямованих
на обмеження дії загрози економічній безпеці.

Звідси можна зробити наступні методологічні вис�
новки:

1. У випадку дії більш ніж однієї загрози підприєм�
ство може знаходитись у декількох станах одночасно.

2. Забезпечити економічну безпеку підприємства
можна шляхом ліквідації або обмеженням дії відповід�
ної загрози.

Для розробки механізму протидії загрозам еко�
номічній безпеці підприємств залізничного транспорту
доцільно дослідити їх класифікацію. Проведений аналіз
дозволяє стверджувати, що науковій літературі наво�
дяться різні підходи до класифікації загроз економічній
безпеці підприємств залізничного транспорту.

Так, у дисертаційній роботі [23] автор виділяє заг�
рози економічній безпеці, що перш за все впливають на
перевізну діяльність, а саме: зниження рівня безпеки
перевізного процесу на залізничному транспорті, обу�
мовленого низьким рівнем надійності експлуатованої
техніки; високий фізичний і моральний знос матеріаль�
но�технічної бази внаслідок низьких темпів її оновлен�
ня і зниження інвестиційної активності; зниження ефек�
тивності організації та управління перевізним процесом
з причини недостатнього впровадження елементів су�
часних інформаційних технологій. Додатково зазнача�
ються загрози в соціальній сфері, це зокрема великий
розрив в оплаті праці між залізничним транспортом та
іншими галузями виробництва (такими, як газова, на�
фтовидобувна, фінансово�кредитна, кольорова мета�
лургія і нафтопереробна галузь), що є основним факто�
ром високої плинності кадрів, особливо робітничих про�
фесій; співвідношення між зростанням заробітної пла�
ти і зростанням продуктивності праці; низький рівень
ставки оплати праці першого розряду галузевої тариф�
ної сітки; невиправдана диференціації оплати праці ок�
ремих категорій працівників. Серед загроз у фінансовій
сфері визначаються такі, як збитковість пасажирських
перевезень; обмеження рівня тарифів на перевезення з
боку держави; зниження державної підтримки інвести�
ційних програм розвитку залізничного транспорту, що
мають у тому числі загальнонаціональне значення.

У дисертаційній роботі [24] для ідентифікації загроз
економічній безпеці підприємств залізничного транс�
порту автором пропонуються наступні класифікаційні
ознаки: час впливу, джерело, характер і періодичність

виникнення, сфера і спрямованість впливу, а також
можливість усунення загроз. У своїй роботі автор ви�
користовує теоретичний підхід поділу загроз еко�
номічній безпеці підприємств залізничного на внутрішні
та зовнішні. Як зовнішні загрози автор визначає: зни�
ження рівня платоспроможного попиту на перевезен�
ня, зниження обсягів промислового виробництва, по�
силення конкуренції, зміни в структурі промислового
виробництва, інфляційні процеси, обмеження залізнич�
них тарифів, випереджаючі темпи зростання цін на спо�
живану продукцію при обмеженні темпу зростання та�
рифів, зміна законодавчого середовища: податкової,
кредитно�грошової, митної та ін., зниження державної
підтримки інвестиційних програм. До внутрішніх загроз
віднесені: зниження частки перевезень високоприбут�
кових вантажів, недостатній рівень впровадження су�
часних інформаційних технологія, наявність збиткових
малодіяльних ліній, високий фізичний і моральний знос
основних засобів, зниження інвестиційної активності,
зростання внутрішньогалузевих витрат, зростання
плинності кадрів, збитковість пасажирських перевезень,
диспропорції в оплаті праці, зниження рівня безпеки
руху, зниження якості транспортного обслуговування.
Внутрішні загрози в кінцевому підсумку відображають
міру нездатності підприємства до самозбереження і са�
морозвитку. Зроблено висновок, що захищеність заліз�
ниць від зовнішніх загроз є вихідною, пріоритетною по
відношенню до внутрішніх загроз, хоча вплив залізниць
на ці загрози обмежена, і вони можуть лише адаптува�
тися до їх впливу. У той же час на внутрішні загрози
залізниці мають можливість впливати і коригувати їх
вплив. Внутрішні загрози заважають відповідному по�
зиціонуванню підприємства на внутрішніх та міжнарод�
них ринках і роблять його більш вразливим перед зовн�
ішніми загрозами.

У дисертаційній роботі [25] запропоновано розгля�
дати виробничі, соціальні та фінансові загрози еко�
номічній безпеці підприємств залізничного транспорту.
Фінансові загрози пов'язуються автором із збитковістю
пасажирських перевезень, недосконалістю тарифної
політики (тарифоутворення), зниженням державної
підтримки інвестиційних програм розвитку залізнично�
го транспорту. Соціальні загрози пов'язані із зростан�
ням соціальною напруженістю в суспільстві, загальним
зубожінням населення, відсутністю кадрового потен�
ціалу через погіршення демографічної ситуації, масовим
невдоволенням працівників підприємств залізничної
галузі, значним розривом в оплаті праці робітників за�
лізничного транспорту, диспропорцією між зростанням
продуктивності праці та заробітною платою, низьким
рівнем оплати праці, недостатнім фінансовим забезпе�
ченням програм соціальної захищеності працівників.
Виробничі загрози економічній безпеці залізничного
транспорту автор пов'язує із зниженням рівня безпеки
руху, обумовленого недостатнім рівнем надійності ру�
хомого складу; значним рівнем зносу матеріально�тех�
нічної бази підприємств залізничного транспорту в ре�
зультаті низьких темпів оновлення його основних
фондів; зниженням ефективності організації переве�
зень, обумовленому низькими темпами впровадження
у виробництво досягнень науки і техніки, інформацій�
них технологій.

У дисертаційній роботі [26] автор визначає такі ос�
новні загрози економічної безпеки на залізничному
транспорті: скорочення бюджетного фінансування;
зростання сходів рухомого складу; непродумане з точ�
ки зору перспективи закриття малодіяльних ліній; зро�
стання ваги поїздів, технічної та середньої швидкості;
загроза децентралізації управління; наростання зно�
су основних виробничих засобів і рухомого складу,
допоміжного обладнання; посилення конкуренції
сусідніх країн за вантажопотоки; збереження терори�
стичних загроз залізничного транспорту; військова та
економічна вразливість окремих ділянок залізниці; не�
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адекватне державне управління тарифами на тягові
енергетичні ресурси, що знижує рентабельність заліз�
ничного транспорту; моральна застарілість техніки і
технології залізничних перевезень. Загрози еко�
номічній безпеці залізничного транспорту автор кла�
сифікує на загрози в сфері перевізної діяльності, у со�
ціальній та фінансовій сфері.

У [27] загрози економічній безпеці підприємств за�
лізничного транспорту доповнені за сферами виникнен�
ня:

— політичні, пов'язані із прийняттям та правозас�
тосуванням нормативно�правових актів, що стосують�
ся життєво важливих інтересів вантажовідправників, па�
сажирів та власне підприємств залізничного транспор�
ту;

— науково�технічні, пов'язані із скороченням фінан�
сування науково�технічної сфери залізничного транс�
порту, недосконалістю системи підготовки й перепідго�
товки наукових і професійних кадрів;

— інформаційні, пов'язані із недосконалістю по�
літики у сфері забезпечення інформаційної безпеки, не�
відповідністю рівня поширення й використання інфор�
мації на підприємства залізничного транспорту загаль�
носвітовим стандартам, виникненням диспропорцій в
інформаційному забезпеченні, збільшенням залежності
розвитку транспортних інформаційних технологій від
постачання закордонної техніки та програмного забез�
печення;

— природні, пов'язані із низьким рівнем впровад�
ження екологічно�безпечних технологій;

— правові, пов'язані із недосконалістю законодав�
чої бази на загальнодержавному та галузевому рівнях,
відсутністю ефективних механізмів контролю за дотри�
манням законодавчих норм, недоопрацюванням про�
грам захисту засобів транспортних підприємств від роз�
крадань, незаконних фінансових операцій;

Зазначимо, що при визначенні загроз економічній
безпеці більшість авторів намагається згрупувати їх за
окремими ознаками. Різноманітність класифікаційних
ознак, що характеризують варіацію економічних загроз
безпеці підприємств залізничного транспорту, може
бути об'єднано в дві основні групи: перша з яких — дес�

криптивна (описова) — відтворює узагальнюючі риси
небезпеки (визначає об'єкт, предмет, царину впливу);
друга — атрибутивна (якісна) — відображає особливості
кризових явищ, обумовлені різноманіттям їх джерел
виникнення, неоднозначними формами прояву, термі�
нами впливу тощо [28].

На нашу думку, узагальнену класифікацію загроз
економічній безпеці можна представити в такий спосіб
(рис. 2).

Автор вважає за необхідне звернути увагу на нео�
днозначність питання такої класифікаційної ознаки, як
"за можливістю виникнення", за якою загрози еко�
номічній безпеці поділяються на загрози реальні і по�
тенційні. Потенційність загрози полягає не тільки в при�
хованості, неявності загрози, але і в тому, що вона може
проявитися раптово, перетворившись в явну загрозу, в
будь�який час і в будь�якому місці полігону залізниці. У
ряді випадків дуже важко провести межу між явними і
потенційними загрозами, хоча цей поділ дозволяє чітко
визначити умови, при яких та чи інша загроза стає
реальною [14].

ВИСНОВКИ
Визначення загроз економічної безпеки — важливе

стратегічне завдання, що обумовлено не тільки важли�
вістю цієї категорії, але і посиленням загроз як зовніш�
нього, так і внутрішнього впливу в теперішній час. У
статті систематизовано теоретичні положення, що кон�
кретизують визначення і зміст категорії "загрози еко�
номічній безпеці підприємств залізничного транспорту",
що є складним, різностороннім поняттям, про що
свідчить різноманітність підходів до його визначення та
класифікації. Наведені вище класифікації загроз еко�
номічній безпеці підприємств залізничного транспорту
дозволяють визначити вплив окремо взятого виду діяль�
ності на економіку галузі, позначити, які загрози влас�
тиві для того чи іншого виду економічної діяльності, а
отже, і в цілому для галузі. Це, в свою чергу, допоможе
визначити, з якими саме загрозами можна зіткнутися.
В цілому наведені класифікації допомагають ідентифі�
кувати загрози економічній безпеці, а отже, і вжити за�
ходів щодо їх усунення.

Рис. 2. Систематизація загроз економічній безпеці підприємств залізничного транспорту на основі

Джерело: [23—28].
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Напрямами подальших досліджень є ідентифікація
загроз економічній безпеці підприємств залізничного
транспорту за сферами виникнення та шляхів їх подо�
лання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З часів становлення незалежності України основним

викликом для її економіки залишається значна енерго�
залежність, тому енергетична безпека є базовою скла�
довою економічної та національної безпеки країни.
Питання розробки засад енергетичної безпеки, як сфе�
ри економічної безпеки, для економічної науки і
більшості галузей промисловості є відносно новим. З
огляду на нещодавнє становлення економічної системи
України та принципову відмінність її економічної та
енергетичної систем від систем інших країн світу, окрім
новизни, формування енергетичної безпеки матиме ще
й особливий характер.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Заслуговують на увагу результати досліджень віт�

чизняних науковців у сфері регіональної енергетичної
безпеки зокрема: З.С. Варналія, І.М. Вахович, Н.М. Вну�
кової, В.М. Гейця, С.О. Іщук, М.А. Козоріз, О.В. Коло�
мицевої, В.С. Кравціва, О.Є. Кузьміна, В.О. Онищенка,
І.З. Сторонянської, С.Л. Шульц та ін. Однак попри на
значний обсяг публікацій із досліджуваної тематики,
узагальнення й аналіз опублікованих робіт дозволили
зробити висновок про те, що питання формування про�
грами енергозбереження на регіональному рівні недо�
статньо розроблені як у науковому, так і в організацій�
но�прикладних аспектах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження програмних документів

з забезпечення енергетичної безпеки Черкаського ре�
гіону, окреслення результатів виконання запланованих
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заходів, а також визначення орієнтирів забезпечення
енергетичної незалежності та підвищення енергоефек�
тивності регіону

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Планом реалізації Стратегії розвитку Черкаської
області на період 2015—2017 років передбачено реалі�
зацію п'яти проектів забезпечення енергетичної безпе�
ки Черкаського регіону, які матимуть вплив у сферах:
створення умов для розвитку альтернативної енергети�
ки; забезпечення доступу до технологій використання
альтернативних джерел енергії; впровадження заходів
з енергозбереження; організація впровадження енер�
гозберігаючих технологій.

На 2015—2016 роки було заплановано фінансуван�
ня цього Проекту на суму 29808 тис. грн., фактично
впродовж 2015року та першого півріччя 2016 року про�
фінансовано мікропроектів на загальну суму 6909,2 тис.
грн., що складає 23,45% від запланованого обсягу. Отже,
слід констатувати, що основною проблемою, що пере�
шкоджає успішній реалізації проектів з підвищення
рівня енергетичної безпеки Черкаського регіону є брак
фінансових коштів.

Серед інших чинних регіональних документів із за�
безпечення належного рівня енергетичної безпеки Чер�
каського регіону слід зазначити три основні програми:
Програму підвищення енергоефективності та зменшен�
ня споживання енергоносіїв Черкаської області на
2011—2015 роки (продовжена до 31.12.2016), затверд�
жена рішеннями обласної ради № 5�2/VI від 29.04.2011
та № 4�10/VІІ від 25.03.2016; Регіональну програму роз�

CONCEPTUAL BASES OF ENERGY SAVING PROGRAM AT THE REGIONAL LEVEL
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витку малої гідроенергетики в Черкаській області на
2011�2020 роки (затверджена рішенням обласної ради
№ 8�1/VI від 13.09.2011); Обласну цільову програму з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровад�
ження заходів з енергозбереження у Черкаському на�
ціональному університеті імені Богдана Хмельницько�
го на 2015�2019 роки (затвердження рішенням обласної
ради №41�4/VI від 25.06.2015).

Стосовно "Програми підвищення енергоефектив�
ності та зменшення споживання енергоносіїв Черкась�
кої області на 2011—2015 роки" (продовжена до
31.12.2016). Підставою для її розроблення слугувала по�
станова Кабінету Міністрів України від 01.03.10 р. № 243
[1] , наказ НАЕР від 17.03.09 р № 33 [2]. Метою програми
є підвищення рівня енергоефективності суспільного ви�
робництва шляхом зниження енергоємності валового ре�
гіонального продукту в результаті оптимізації паливно�
енергетичного балансу області. Загальні обсяги фінан�
сування Програми, у тому числі видатки державного, об�
ласного та місцевого бюджету та інших джерел, не забо�
ронених чинним законодавством України, наведені в табл.
1. нажаль, слід зазначити, що як і у випадку з реаліза�
цією заходів Стратегії розвитку Черкаської області
на період до 2020 року, продовження цієї Програми на
2016 рік обумовлено невиконанням більшості заплано�
ваних заходів через брак фінансування.

Кінцевою оцінкою виконання Програми є: зменшен�
ня енергоємності на 16,12 % порівняно з 2009 роком; за�

безпечення економії бюджетних коштів; заощадження
в енергобалансі до 12 % від 2009 року, головним чином
природного газу, при повному забезпеченні регіону в
електро� і теплопостачанні, що підвищить енергонеза�
лежність області [1].

Стосовно програми підтримки виконання Енерге�
тичної стратегії України в галузі енергоефективності та
відновлювальних джерел енергії, яка реалізується
згідно укладеної угоди між україною та ЄС. З жовтня
2014 року розпочато програму державної підтримки
фізичних осіб та ОСББ до впровадження енергоефек�
тивних заходів [3]. Механізм такої підтримки передба�
чає відшкодування частини суми кредитів залучених на
придбання енергоефективних обладнання та матеріалів
у таких розмірах: 20% — для фіз. осіб на придбання не�
газових та неелектричних котлів; 30% — для фіз. осіб
на енергоефективні заходи; 40% — для ОСББ на енер�
гоефективні заходи; 70% — збільшене відшкодування
для отримувачів житлових субсидій (як окремих влас�
ників так і розрахунково для ОСББ). Термін виплати
державної підтримки — до 2 місяців після впроваджен�
ня заходів.

Слід зазначити, що вперше за багато років Держава
запропонувала суспільству європейські підходи до ре�
алізації проектів з енергозбереження. Урядом запровад�
жено програму з утеплення житла, за якою держава
відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне
обладнання та матеріали для населення, ОСББ та ЖБК

Джерела 
фінансування 

одиниця 
виміру 

орієнтовна вартість 
впровадження проектів 

Обсяги фінансування проектів по роках: 
2011 2012 2013 2014 2015

Всього по 
області тис. грн. 897920,74 179584,1 179584,15 179584,15 179584,15 179584,15 

Таблиця 1. Загальні обсяги фінансування Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоносіїв Черкаської області на 2011—2015 рр.

Джерело: складено автором за Програмою.
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Рис. 1. Динамика попиту населення на державну підтримку термомодернізації (напрям — заміна газових котлів
та придбання енергозберігаючого обладнання) (за даними уповноважених банків)
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(від 20% до 70%). Помісячна динаміка попиту на дер�
жавну підтримку термомодернізації представлена на
рисунку 1.

Населення Черкаської області отримало кредитів на
термомодернізацію в обсязі 980 млн грн. (шосте місце
за обсягами фінансування).

Дієвим результатом співпраці з міжнародними
організаціями в напрямі забезпечення енергетичної без�
пеки Черкаського регіону є впровадження програм
енергоефективності територіальними громадами об�
ласті в рамках спільного проекту ПРООН/ЄС "Місце�
вий розвиток, орієнтований на громаду" (МРГ). Це дов�
готривала і комплексна ініціатива зі зміцнення потен�
ціалу, спрямована на пропагування сталого місцевого
розвитку в Україні.

Наразі триває третя фаза Проекту. Станом на 31 груд�
ня 2015 р. було затверджено 133 мікропроекти у сфері
енергоефективності, 351 — енергозбереження, 48 —
охорони здоров'я, 31 — водопостачання і 25 — економ�
ічного розвитку села, що в цілому складає 543 мікроп�
роекти. Понад 1,9 млн людей у сільських громадах відчу�
ють переваги від впровадження третьої фази проекту
МРГ.

У Черкаській області з 58 реалізованих мікропро�
ектів 44 проекти реалізовані в сфері енергоефектив�
ності. При цьому бенефіціарами стали 17,67 тис. домо�
господарств Черкащини. Всього на сільських територі�
ях місцевості Черкаського регіону реалізовано мікро�
поректів з підвищення рівня енергетичної безпеки на
загальну суму 8,16 млн грн. Проекти реалізовані за уча�
стю територіальних громад, місцевих та регіональних
органів управління та місцевого самоврядування, бізнес�
структур та проекту МРГ. З семи джерел фінансування
найбільша частка (32,27%) припадає на кошти держав�
ного бюджету (табл. 2). Слід зазначити значний поступ
Черкаського регіону на шляху до самозабезпечення
енергетичної безпеки і незалежності. Натомість низка
проблем у сфері енергетичної безпеки потребують по�
дальшої уваги та вирішення. Надалі проблему досягнен�
ня належного рівня енергетичної безпеки Черкаського
регіону через підвищення енергоефективності та змен�
шення споживання енергоносіїв можливо розв'язати
шляхом:

1) створення умов, які унеможливлюють випуск
продукції окремими підприємствами за рахунок вико�
ристання енергетично неефективних, застарілих техно�
логій та устаткування, а також продаж населенню по�
бутової техніки з низькою ефективністю використання
енергоресурсів за рахунок економічних санкцій та за�
конодавчо визначених обмежень;

2) усунення або зменшення впливу основних фак�
торів, які зумовлююють високий рівень енергоємності
валового регіонального продукту та ускладнюють здійс�
нення енергозберігаючих заходів, зменшення забруд�
нення навколишнього природного середовища;

3) створення регіональної системи моніторингу і
контролю за ефективним використання паливно�енер�
гетичних ресурсів, підвищення рівня достовірності ста�
тистичної інформації;

4) запровадження системи загального нормування
питомих витрат на виробництво окремих видів продук�
ції;

5) зменшення енергоспоживання в установах
соціальної сфери та бюджетних організаціях об�
ласті;

6) переходу від принципу абсолютного зменшення
обсягу енергоспоживання до принципу зниження рівня
питомих паливно�енергетичних витрат;

7) впровадження альтернативних і відновлюваних
джерел енергії;

8) виправлення недоліків у ціно� і тарифоутворенні
на енергоресурси і, відповідно, усунення перехресного
субсидування;

9) розв'язання проблеми заборгованості за рані�
ше спожиті, але своєчасно не оплачені енергоресур�
си;

10) забезпечення на підприємствах, установах,орга�
нізаціях області установки приладів обліку енергоре�
сурсів;

11)  здійснення розрахунків за спожиті енергоресур�
си та воду виключно за показами приладів обліку для
всіх категорій споживачів;

12) складання обласного паливно�енергетичного
балансу споживання паливно�енергетичних ресурсів,
його оптимізація, насамперед шляхом збільшення в ньо�
му частки альтернативних та місцевих видів енергоре�
сурсів;

13) здійснення заходів з популяризації серед широ�
ких верств населення через засоби масової інформації
ефективного та ощадливого споживання паливно�енер�
гетичних ресурсів та вивчення відповідних питань у на�
вчальних закладах різних типів.

Реалізація наведених заходів має пріоритетний ха�
рактер, і від успішності створення ефективної системи
регіонального регулювання енергоспоживання в значній
мірі буде залежати можливість проведення належної
політики енергоефективності та енергозбереження об�
ласті [4].

Структурно�технологічна перебудова економіки
регіону в цілому передбачає у першу чергу технічну мо�
дернізацію виробничих потужностей промислових
підприємств та котельного обладнання комунальної га�
лузі. Заходи технічного характеру в межах програми
заплановано здійснити за рахунок: встановлення при�
ладів обліку теплової енергії та багатофазних лічиль�
ників електроенергії; проведення санації будівель (змен�
шення теплових втрат у будівлях за рахунок утеплення
вхідних дверей, вікон та ін.); модернізації систем опа�
лення в адміністративних будівлях; переведення опален�
ня з котельно�пічного на електроопалення; скорочен�
ня втрат котельно�пічного палива; переведення роботи
парових котлів на водогрійний режим; заміни ламп роз�
жарювання на енергозаощаджуючі лампи; відключен�
ня трансформаторів на підстанціях з сезонним наван�
таженням; зниження витрат природного газу та елект�
роенергії для виробництва теплової енергії, води, шля�
хом подальшого удосконалення системи генерування,
транспортування та розподілу теплової та електричної
енергії.

Пріоритетними завданнями підвищення енергетич�
ної безпеки Черкаського регіону (за секторами еконо�
міки) є:

1) у промисловості: знизити енергоємність і матері�
алоємність продукції при виробництві; удосконалити

Показник Загальний 
бюджет МП 

В т.ч. внески партнерів

ОГ СР/МР РДА/РР ОДА/ОР 
Кошти 
держ. 

бюджету 

Приватний 
сектор ПРООН 

Реалізовано 
проектів, грн. 8162663 355187 1829625 538926 265603 2634154 364213 2174955 

Участь 
секторів, % 100 4.35 22.41 6.60 3.25 32.27 4.46 26.65 

Таблиця 2. Підвищення енергетичної безпеки Черкаського регіону шляхом реалізації мікропроектів
у сфері енергоефективності в рамках проекту МРГ

Джерело: складено автором.
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існуючі технологічні процеси і оптимізувати режими їх
використання; впроваджувати автоматизовані системи
управління; розробляти нові енергозберігаючі і без�
відходні технології, обладнання та апарати; забезпечи�
ти максимальну заміну природного газу альтернатив�
ними видами палива; постійно збільшувати використан�
ня вторинних енергетичних ресурсів, насамперед теп�
лових;

2) на підприємствах енергетичного комплексу пер�
шочерговим завданням вважати модернізацію електро�
станцій, трансформаторних підстанції та електромереж
з установкою нового сучасного оснащення;

3) у виробництві будівельних матеріалів розробити
та освоїти нові ефективні й удосконалити існуючі тех�
нологічні процеси виробництва збірного залізобетону,
металевих і дерев'яних конструкцій, що дає зниження
вартості продукції, економію паливно�енергетичних
ресурсів і матеріалів;

4) у сільському господарстві: оптимізувати структу�
ру посівних площ; вивести із експлуатації малопродук�
тивні еродовані угіддя та створити на них пасовища; за�
безпечити заміну весняної оранки поверхневим обро�
бітком грунту; впровадити енергозберігаючі технології
вирощування окремих сортів пшениці, вівсу, ячменю та
кукурудзи;

5) в тваринництві: забезпечити покращення струк�
тури стада великої рогатої худоби за рахунок спеціаль�
них м'ясних та молочних порід; впровадити сучасні тех�
нології приготування комбікормів; оптимізувати раціон
молодняка великої рогатої худоби із заміною однолітніх
трав і кукурудзи на зелений корм багатолітніх трав
тощо;

6) у рослинництві: впроваджувати систему "No�Till"
("Не орати"), що передбачає зменшення кількості тех�
нологічних операцій при обробці грунту, а також вне�
сення при посіві повної потреби мінеральних добрив;
розширювати посіви ріпаку з подальшим застосуванням
його для виробництва біопалива; модернізувати облад�
нання для опалення теплиць, у тваринництві; забезпе�
чити впровадження біогазових установок на свиноком�
плексах та птахофабриках; застосовувати на птахофаб�
риках високоефективні теплогенератори та люмінес�
центні лампи перервної дії;

7) у житлово�комунальному господарстві: забезпе�
чити технічне переоснащення котелень з заміною зно�
шених неефективних котлів на високоефективні авто�
матизовані котлоагрегати; підвищувати терміни експ�
луатації трубопроводів методами впровадження нових
видів антикорозійних покриттів; децентралізувати існу�
ючі системи теплопостачання шляхом використання
автономних блочних котелень дахового та казенного
розташування, які працюють в автоматичному режимі;
застосовувати економічні санкції для стимулювання
ефективного використання ПЕР;

8) на залізничному транспорті: виконувати заходи
з енергозбереження за раціональними формами орга�
нізації руху і за характером навантаження локомотивів,
шляхом переходу на упорядкований графік руху поїздів
з аналізом споживання електроенергії експертними си�
стемами у реальному масштабі часу і роботою електро�
тягових систем у режимі автоматизованого регулюван�
ня;

9) розвиток нетрадиційної енергетики: для усунен�
ня загрози вичерпання первинних енергоресурсів, ви�
рішенню подальшого енергозабезпечення без негатив�
них екологічних наслідків необхідна корінна зміна кон�
цепції розвитку енергетики [5].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Слід зазначити, що головною запорукою успіш�
ності реалізації запланованих проектів з підвищення
рівня енергетичної безпеки Черкаського регіону є, на�
самперед, наявність закладених фінансових ресурсів,

а також інституційної і людської спроможності
суб'єктів реалізації окремих проектів. Другою важли�
вою умовою є ефективна та дієва Агенція регіональ�
ного розвитку, яка зможе координувати реалізацію
усіх проектів, сприяти залученню додаткових коштів і
проведенню лобістської діяльності; третьою — спро�
можність регіональної влади об'єднати зусилля всіх
учасників впровадження Стратегії розвитку регіону:
інститути державної та місцевої влади, бізнес, освітні
та наукові установи, громадські організації, окремі
особи — на досягнення спільного результату. І, на�
решті, підвищення спроможності місцевого населення
та установ і їх готовність взяти участь та надати
підтримку у реалізації ініціатив із підвищення рівня
енергетичної безпеки регіону є наступною важливою
умовою успішності цього процесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання розвитку транспортно�логістичних систем

набувають все масштабніших досліджень у працях за�
рубіжних і вітчизняних вчених. Однак аналіз опубліко�
ваних праць з цієї проблематики дає підстави говорити
про недостатнє наукове розкриття окремих питань
щодо управління та аналізу матеріальних потоків з ура�
хуванням специфіки функціонування вітчизняних під�
приємств.
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В умовах розвитку відносин з європейськими країнами все більшого значення набувають питання

формування дієвих транспортноXлогістичних систем, що сприяють створенню тісних взаємозв'язків між

елементами системи та зумовлюють зростання прибутку. Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елеX

менти транспортноXлогістичної системи у чіткий функціонуючий механізм, є матеріальний потік. ЕфекX

тивне функціонування логістичних систем можливе за умови забезпечення раціонального управління

матеріальними потоками. Дослідження поняття управління матеріальним потоком, а також аналіз матеX

ріального потоку на прикладі транспортноXлогістичної системи з продажу імпортних автозапчастин на

території України висвітлено у статті.

The context of the development of relations with European countries are becoming increasingly important

issues of formation of efficient transport and logistics systems, facilitating the establishment of close links between

elements of the system and determine the profit growth. A factor that enables the integration of all elements of

the transport and logistics system in a wellXfunctioning mechanism is a material flow. The effective functioning

of logistics systems is possible, if efficient management and analysis of material flows. Study material flow

management concepts and material flow analysis on the example of transport and logistics for the sale of imported

auto parts system on the territory of Ukraine covered in this article.
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У зв'язку з цим завданнями написання статті є ви�
світлення поняття матеріального потоку в транспорт�
но�логістичних системах і проведення аналізу транспор�
тно�логістичної системи, а також на основі аналізу за�
пропонувати управлінські рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні поняття глибоко проаналізовані багатьма

вченими, серед яких Гаджинського А.М., Сумець О.М.,
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Кривещенко В.В. та ін. Дослідженню матеріальних по�
токів в транспортно�логістичних систем як ефективно�
го інструменту розвитку економіки країни присвячені
наукові праці О.С. Бондаренко, Кальченко А.Г., Поно�
марьова Ю.В. та ін. Однак, зважаючи на те, що вітчиз�
няна транспортно�логістична система є невід'ємною
часткою відповідної міжнародної системи, поглиблен�
ня європейської інтеграції України ставить нові пробле�
ми розвитку транспортно�логістичних зав'язків і вима�
гає подальших наукових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних засад понят�

тя "матеріальний" та "управління матеріальним пото�
ком". Проаналізувати матеріальний потік методом АВС�
та XYZ�аналіз на прикладі транспортно�логістичної си�
стеми з продажу імпортних автозапчастин на території
України та розробити подальші управлінські рішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття матеріального потоку є ключовим в лог�

істиці. Матеріальні потоки утворюються у результаті
транспортування, складування і виконання інших ма�
теріальних операцій із сировиною, напівфабриката�
ми і готовими виробами, починаючи з первинного
джерела сировини до кінцевого споживача. Матері�
альні потоки можуть протікати між різними транс�
портно�логістичними системами чи всередині однієї
системи.

Матеріальний потік — це продукція (як вантажів,
деталей, товарно�матеріальних цінностей), розглянута
у процесі додатку до ній різних логістичних (складуван�
ня, розподіл та інших) і (чи) транспортних (механічна
обробка, складання, транспортування та інших) опе�
рацій та віднесена до якогось тимчасовому інтервалу [1].

Матеріальний потік характеризується певним набо�
ром параметрів [2]:

— номенклатура, асортимент і кількість продукції;
— габаритні характеристики (обсяг, площа, лінійні

розміри);
— вагові характеристики (загальна маса, вагу брут�

то, вагу нетто);

— фізико�хімічні характеристики вантажу;
— характеристики тари (упаковки);
— умови договорів купівлі�продажу (передачі у

власність, поставки);
— умови транспортування і страхування;
— фінансові (вартісні) характеристики;
— умови виконання інших операцій фізичного роз�

поділу, що з переміщенням продукції, тощо.
Матеріальні потоки характеризуються кількісними

і якісними показниками [3]:
1) напруженість матеріального потоку — це інтен�

сивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфаб�
рикатів і готової продукції;

2) потужність матеріального потоку — це обсяги
продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Таким чином, потік має розмірність "обсяг/одини�
ця часу", тобто є дробом, у чисельнику якого міститься
одиниця виміру вантажу (штуки, тони, і т. ін.), а в знамен�
нику — одиниця виміру часу (доба, місяць, рік і т. ін.).
Між цими показниками, як правило, спостерігається
обернена залежність.

Показники потужності та напруженості матеріаль�
них потоків, які переміщуються в межах транспортно�
логістичних системах прямо залежать від:

1) стану інфраструктури системи;
2) обраної транспортно�логістичної системи з уп�

равління процесами виробництва і обігу;
3) обсягу, часу і форми постачань;
4) форми виробництва;
5) технології виконання транспортно�логістичних

операцій;
6) рівня механізації й автоматизації робіт та ін.;
7) виду продукції, її призначення;
8) виду транспортних засобів, відстані транспорту�

вання;
9) стратегії підприємства і т. ін.
Невід'ємною частиною вивчення матеріальних по�

токів є їх класифікація класифікації. Багато науковців
підтримують у цьому аспекті вивчення матеріальних
потоків думки А.М. Гаджинського. Підхід дослідника
узагальнено за класифікаційними ознаками в таблиці 1
[4].

Таблиця 1. Класифікація матеріальних потоків

Класифікаційна ознака Вид матеріального потоку

1. По відношенню до 
транспортно-логістичної 
системи 

а) зовнішній (знаходиться зовні, але безпосередньо відноситься до нього); б) внутрішній 
(виникає у випадку виконання транспортно-логістичних операцій безпосередньо в транспортно-
логістичній системі); в) вхідний (надходить в транспортно-логістичну систему із зовнішнього 
середовища); г) вихідний (виходить із системи у зовнішнє середовище) 

2. За ступенем деталізації 
а) одиничний (притаманний окремій транспортно-логістичній операції); б) сукупний 
(розраховується для групи транспортно-логістичних операцій або для окремої технологічної 
ділянки) 

3. За матеріально-речовим 
складом 

а, б) одноасортиментний, багатоасортиментний (визначається специфікою господарської 
діяльності) 

4. За кількісною ознакою 

а) масовий (виникає у процесі транспортування не одним транспортним засобом, а їх 
групою); б) великий (виникає у випадку транспортування декількома транспортними засобами 
одного виду); в) малий (виникає у випадку часткового використання транспортного засобу або у 
процесі транспортування поєднується з іншим видом вантажу); г) середній (знаходиться між 
великими і малими)

5. За питомою вагою 
а) важковаговий (забезпечує повне використання вантажопідйомності транспортного засобу, але 
потребує невеликої площі); б) легковаговий (забезпечує не повне використання 
вантажопідйомності транспортного засобу, але потребує великої площі) 

6. За ступенем сумісності а) сумісний (може поєднуватися в процесі транспортування); б) несумісний (не може 
поєднуватися в процесі транспортування) 

7. За консистенцією 
вантажу 

а) насипний; б) наливний; в) навалочний; г) тарно-штучний

8. Залежно від предмета 
вивчення 

а) продуктовий (об’єктом вивчення якого є переміщення конкретних продуктів і засобів праці); 
б) операційний(потік матеріальних ресурсів щодо конкретних транспортно-логістичних 
операцій); в) ділянковий (сукупний потік, який розглядається на окремій ділянці транспортно-
логістичної системи); г) системний (матеріальний потік, який циркулює у цілому в транспортно-
логістичній системі) 

9. За ритмічністю 

а) неперервний (на конвеєрних або автоматизованих лініях у процесі виробництва, 
транспортування матеріальних ресурсів трубопроводом і т. ін.); б) дискретний (організація 
забезпечення потреб у формі складських і транзитних постачань, подача на робочі місця 
матеріальних ресурсів за умови дрібносерійного і середньо серійного виробництва); в) бліц-потік 
(разові постачання, подача на місця рідковживаних предметів і засобів праці) 
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Перейдемо до вивчення поняття управління мате�
ріальними потоками.

Управління матеріальними потоками передбачає
визначення параметрів траєкторії переміщення мате
ріалів, до яких належать [5]:

— найменування матеріальних ресурсів;
— кількість матеріальних ресурсів;
— початкова точка (вибір постачальника);
— кінцева точка (вибір споживача);
— час (у які строки потрібно виконати замовлення і

доставити продукцію).
Структури управління матеріальними потоками мо�

жуть бути різними.
Найбільше поширення отримали три різновиди

організаційних механізмів [1]:
1) спеціальні функціональні ланки, в яких контро�

люється більша частка планових, адміністративних та
контрольних функцій, що регламентують рух матеріаль�
ного потоку. В окремих випадках це буває спеціальна
управляюча або координуюча група, основним завдан�
ням якої є координація процесу прийняття рішень із
управління матеріальним потоком;

2) матричні механізми, які створені на подвійному підпо�
рядкуванні ланок, від котрих залежить ефективне управлін�
ня матеріальним потоком. Створення таких механізмів дає
змогу вирішити проблему міжфункціональної взаємодії;

3) спеціалізовані структури управління розробля�
ються, виходячи з проблем, які необхідно вирішити в
транспортно�логістичній системі.

У транспортно�логістичних системах для управлін�
ня матеріальними потоками передбачається також
здійснення таких функцій:

— планування;
— оперативне регулювання;
— облік;
— контроль;
— аналіз.
Кожна функція поділяється на завдання, а останні

на операції. Номенклатура завдань та їх склад на кожній
функції управління також визначаються сутністю керо�
ваних потоків. У загальному вигляді кожну функцію
можна охарактеризувати таким чином [3]:

1. Функція "Планування" передбачає вирішення зав�
дань, пов'язаних зі встановленням оптимальної траєк�
торії руху потоку, формуванням самого потоку як су�
купності конкретних об'єктів, встановленням його
інтенсивності, розробкою розкладу проходження по�
току, розрахунком потреби у ресурсах для здійснення
потоку, мінімізацією часу просування потоку.

2. Функція "Оперативне регулювання" являє собою
реалізацію на практиці запланованого режиму руху по�
току. У межах цієї функції проводиться спостережен�
ня за кожним об'єктом потоку згідно з графіком його
руху, включаючи диспетчеризацію об'єктів, що пересу�
ваються, вироблення й введення в дію керуючих впливів.

3. Функція "Облік" передбачає розв'язання інфор�
маційних завдань, тобто збір, обробку, зберігання та
видачу інформації, ведення оперативного та статистич�
ного обліку, складання необхідного звіту.

4. Функція "Контроль" встановлює ступінь відпові�
дності фактичних параметрів руху запланованим зна�
ченням. Крім того, для контролю використовуються
еталонні значення елементів потоку у вигляді норм та
нормативів.

5. Функція "Аналіз" включає комплекс завдань, по�
в'язаних із становленням причинно�наслідкових зв'язків
між досягнутими результатами і витраченими коштами,
виявленням впливу різних факторів на фактичні значен�
ня параметрів потоку, розрахунком ефективності управ�
ління та функціонування системи у цілому. У межах цієї
функції розробляються й удосконалюються методи ана�
лізу. Одержана аналітична інформація, тобто резуль�
тати аналізу, використовується для нового циклу управ�
ління, нових планових розрахунків.

Загалом можна говорити про різноманітність форм
і умов щодо транспортно�логістичного управління ма�
теріальними потоками, що не дозволяє сформувати од�
нозначний підхід до вибору транспортно�логістичної
стратегії [6].

Проте їх можна диверсифікувати за ознакою роз�
в'язання базових завдань управління матеріальними
потоками таким чином:

1) стратегія інтеграції функцій і процесів (наприк�
лад, інтеграція маркетингової та логістичної стратегії

Рис. 1. Управління матеріальними потоками в транспортноMлогістичній системі

Р — планова інформація, тобто розрахункові параметри потоку; А — аналітична інформація; І — узагальнена (оброблена) інфор�
мація; (і) — інформація про керований потік; R — керуючі впливи — регулятор потоку; DR — оперативне корегування керованих
впливів — диспетчеризація; V — "вихідний" вектор керованої системи, що характеризує ступінь досягнення мети потоку при зада�
них параметрах.
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Сировина Умовні 
позначення 

Ціна, 
грн./шт. 

Річна 
потреба, шт. 

Річна 
потреба, грн. 

Частка в 
загальному 
обсязі 

Частка від 
загальної 
кількості 

Скло заднє TOYOTA 6813113661  С1 2330 13787 32123071,99 27,49 8,43 
Скло заднє MAZDA SA6463931B  С2 2221 7832 17393988,26 14,88 4,79
Розподільчий вал RUVILLE 215340  С3 814 14028 11418966,36 9,77 8,58
Конденсор кондиціонера NISSENS 94271  С4 619 12573 7782732,25 6,66 7,69
Осушувач кондиціонера NISSENS 95344  С5 584 15810 9233246,33 7,90 9,67
Конденсор кондиціонера VALEO 818000  С6 561 28907 16216615,62 13,88 17,68
Амортизатор підвіски масляний Premium 
KYB 443250  С7 262 26520 6948118,90 5,94 16,22 

Розподільчий вал CAMPRO CP12252 С8 974 7096 6911364,33 5,91 4,34
Амортизатор підвіски масляний Premium 
KYB 443290  С9 236 22906 5405865,54 4,63 14,01 

Амортизатор підвіски масляний Premium 
KYB 444101  С10 245 14045 3440918,20 2,94 8,59 

Сума  163503 116874888 100  100

Таблиця 2. Вихідні розрахунки для АВСMаналізу

у формі маркетингово�логістичного управління тощо);
2) стратегія консолідації (передбачає досягнення

ефекту масштабу і, як наслідок, — зниження витрат.
Наприклад, локалізація запасів через зменшення склад�
ських площ, консолідацію транспортних перевезень
тощо);

3) стратегія зменшення рівня запасів;
4) стратегія скорочення циклу;
5) стратегія диверсифікації обслуговування клієнтів

(передбачає отримання ефекту внаслідок оптимізації
зв'язку між витратами і рівнем обслуговування клієнта);

6) стратегія кооперації у відносинах "постачальник�
споживач";

7) логістичний аутсорсинг (повний, частковий,
трансформаційний, аутсорсинг бізнес�процесів тощо);

8) стратегія транспортно�логістичних інновацій
(транспортно�логістичне забезпечення інвестиційного
процесу повинно сприяти мінімізації витрат, скорочен�
ню строків інвестиційного проектного циклу, раціональ�
ному природокористуванню, високій якості інвестицій�
ного продукту, збільшенню життєвого циклу інвести�
ційного продукту, експлуатаційній та екологічній без�
пеці інвестиційного продукту, мінімізації втрат завдя�
ки створенню більш ефективних підсистем управління
ризиками в логістичних тощо) [3].

Найвідомішими та найбільш використовуваними
механізмами планування та управління матеріальними
потоками є [7]:

— управління матеріальним потоком "точно, своє�
часно" (Just�in�Time — JiT);

— управління виробництвом (KANBAN);
— управління обслуговуванням основних фондів

(Physical Resource Management — PRM; Service Requi�
rements Planning — SRP);

— управління розподілом продукту (Distribution
Requirements Planning — DRP);

— планування потреб у матеріалах (Material Requi�
rements Planning — MRP) і планування засобів вироб�
ництва та постачання (Manufacturing Resource Planning
— MRP II);

— планування та оптимізації виробничих процесів
(Optimized Production Technology — ОРТ);

— інтегроване управління матеріальним потоком
(Logistic Requirements Planning — LRP) або у сучасному
варіанті управління транспортно�логістичним ланцюгом
(Supply Chain Management);

— управління ефективним використанням місць
реалізації замовлень (Belastungsorientierte Auftrasfrei�
gabe — BOA);

— управління кількісно�часовими параметрами ви�
робництва (Fortschrittzahlen�System — FZS);

— автоматизована система транспортно�логістич�
ного управління дослідженнями, проектуванням, вироб�
ництвом та експлуатацією високотехнологічної про�
дукції (Computer�aided Acquisition & Logistic Support —
CALS).

Для визначення ефективності розвитку матеріаль�
них потоків через транспортно�логістичні системи Ук�
раїни застосуємо один із найпоширеніших методів ме�
тоди контролінгу — АВС�аналіз та XYZ�аналіз.

Техніка аналізу виходить з наявного досвіду, відпо�
відно до якого частки у відсотках більш важливих і менш
важливих справ у всій їхній кількості залишаються в
цілому незмінними. За допомогою букв А, В, і С окремі
завдання поділяються на три класи відповідно до їх зна�
чимості. Багато керівників працюють за цим принципом,
тобто до найважливіших завдань вони приступають у
першу чергу [8].

В основі цього методу лежить закон, відкритий іта�
лійським економістом В. Парето. Принцип Парето в за�
гальному вигляді говорить, що всередині певної групи
окремі малі частини виявляють набагато більшу зна�
чимість, нижче відповідає їх відносній частці в цій групі.
Стосовно витрат на створення матеріальних запасів цей
закон формуються так: 80% витрат припадає на 20%
видів матеріалів (зазначимо, що 80% виторгу підприєм�
ства може припадати на 20% видів продукції, 80% суми
дебіторської заборгованості може значитися за 20%
дебіторів, 80%кредиторської заборгованості може ви�
пасти на частку 20% постачальників). Отже, саме цим
20% варто приділяти пріоритетну увагу.

Суть АВС�аналізу матеріальних потоків полягає в
розподілі всіх видів матеріалів на три групи [9]:

— група А — найбільш дорогі види матеріалів (ті самі
20%, на які припадає 80% витрат);

— група В — матеріали середньої важливості (ті, на
які в сумі припадає 15% витрат);

— група С — маловажні матеріали (ті, сумарна
вартість яких становить усього 5% усіх витрат підприє�
мства на створення матеріальних запасів).

Логіка підказує, що матеріали групи А заслугову�
ють на підвищений контроль (оскільки тут зусилля бу�
дуть премійовані); матеріали групи В потребують уваги
лише зрідка, а керуванню запасами матеріалів групи С
не варто надавати занадто багато сил і часу. Саме така
політика допоможе учасникам транспортно�логістич�
них систем оптимізувати свої витрати на створення ма�
теріальних запасів, а також найбільш ефективно вико�
ристати час і зусилля.

Якщо при ABC�аналізі визначальне місце при відне�
сенні товарів до тієї чи іншої групи має розмір внеску
певного товару, то при XYZ�аналізі така роль відводить�
ся ступеню рівномірності попиту і точності його про�
гнозування [10].

До групи X відносять товари, попит на які є досить
рівномірним і обсяг реалізації цих товарів є добре пе�
редбачуваним.

До групи Y відносять товари, обсяги споживання
яких коливаються (переважно сезонні товари) і мож�
ливість прогнозування попиту на які є середньою.

До групи Z відносять товари, попит на які виникає
лише епізодично і прогнозувати такий попит важко.
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Для практичного застосування АВС�XYZ аналізу
проведемо дослідження доцільності майбутньої
співпраці із постачальниками з Європи на прикладі
транспортно�логістичної системи по продажу імпорт�
них автозапчастин на території України. Для проведен�
ня АВС�аналізу здійснимо необхідні розрахунки і зве�
демо їх в таблиці 2.

Для визначення категорій А, В чи С доцільно скори�
статися коефіцієнтом варіації, який розраховується за
формулою 1:

(1).

Для цього впорядковуємо дані табл. 2 в порядку спа�
дання (за вартістю) та визначаємо кумулятивну суму. Ре�
зультати узагальнюємо в таблиці 3.

Наведемо діапазони змін коефіцієнта варіації для
різних категорій:

— для групи А: V>3;
— для групи В: 0,7<V<3;
— для групи С: V<0,7.

Розрахуємо коефіцієнти варіацій для кожної си�
ровини. Для групи А значення з індексом j�1 дорів�
нює 0.

V1= (27,49�0) / (8,43�0)= 3,26;
V2= (42,37�0) / (13,22�0)= 3,20;
V3= (56,24�0) / (30,90�0)= 1,82<3 — починаємо гру�

пу В;
V3= (66,01�42,37) / (39,48�13,22)= 0,9;
V4= (73,91�42,37) / (49,15�13,22)=0,88;
V5= (89,52�42,37) / (73,0,6�13,22)=0,74;
V6= (90,53�42,37) / (81,06�13,22)=0,71
V7= (95,16�42,37) / (95,07�13,22)=0,6<0,7 — починає�

мо групу С;
V7= (95,16�92,53) / (95,07�81,40)=0,35;
V8= (96,82�92,53) / (92,9�81,40)=0,34;
V9= (96,84�92,53) / (93,4�81,40)=0,32;
V10= (100�92,53) / (100�81,40)=0,31.
Результати обчислень відобразимо у таблиці 4.
Отже, така сировина, як:
— скло заднє TOYOTA 6813113661 та скло заднє

MAZDA SA6463931B становить 13,22% кількості, але
42,37% вартості відносяться до групи А;

№ з/п Сировина Річна 
потреба, грн. 

Річна 
потреба, 
шт. 

Частка за вартістю в 
загальному обсязі C 

Частка від 
загальної 
кількості N 

1 С1 32123072 13787 27,49 27,49 8,43 8,43 
2 С2 17393988 7832 14,88 42,37 4,79 13,22 
3 С6 16216616 28907 13,88 56,24 17,68 30,90 
4 С3 11418966 14028 9,77 66,01 8,58 39,48 
5 С5 9233246 15810 7,90 73,91 9,67 49,15 
6 С4 7782732 12573 6,66 80,57 7,69 56,84 
7 С7 6948119 26520 5,94 86,52 16,22 73,06 
8 С8 6911364 7096 5,91 92,43 4,34 77,40 
9 С9 5405866 22906 4,63 97,06 14,01 91,41 
10 С10 3440918 14045 2,94 100,00 8,59 100,00 
Сума - 116874888 163503 100 - 100,00 - 

Таблиця 3. Зведені розрахунки для АВСM аналізу

№ з/п Сировина Показники Значення Категорії
1 С1 V1 3,26 А
2 С2 V2 3,20 А
3 С6 V3 1,82 В 
4 С3 V4 0,90 В
5 С5 V5 0,88 В
6 С4 V6 0,88 В
7 С7 V7 0,74 В 
8 С8 V8 0,71 В
9 С9 V9 0,33 С
10 С10 V10 0,31 С

Таблиця 4. АВСMаналіз

Рис. 2. АВСMаналіз транспортноMлогістичної системи продажу імпортних запчастин на території України
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— розподільчий вал RUVILLE 215340, конденсор
кондиціонера NISSENS 94271, осушувач кондиціонера
NISSENS 95344, конденсор кондиціонера VALEO
818000, амортизатор підвіски масляний Premium KYB
443250, розподільчий вал CAMPRO CP12252, становить
64,18% кількості та 50,06% вартості відносяться до гру�
пи В;

— амортизатор підвіски масляний Premium KYB
443290, амортизатор підвіски масляний Premium KYB
444101становить 22,6% кількості та 7,57% вартості
відносяться до групи С.

Графічно це можна зобразити так, як на рисунку 2.
При використанні XYZ�аналізу рекомендовано ко�

ристуватись такими оцінками: група Х — 9—10 балів;
група Y — 4—8 балів; група Z — 1—3 бали. Інтеграція
АВС та XYZ�аналізу подані у табл. 5.

Отримані результати інтегрованого використання
АВС та XYZ�аналізу дозволяють зробити такі виснов�
ки: сировина із стабільним та близьким до стабільного
споживанням можуть виготовлятися сторонніми орга�
нізаціями, оскільки постачальник може їх виробляти
з меншими витратами, ніж кінцевий виробник; через
відносно високу вартість напівфабрикатів груп А і В
підходять для транспортно�логістичного постачання,
оскільки діють на пониження величини авансованого
капіталу в постачанні, транспортуванні, складуванні.
На основі наведеного висновку та з метою формуван�
ня логістичних рішень скористаємося методами мат�
ричного подання інтегрованого АВС та XYZ�аналізу.

Отже, АХ,АY,АZ,BX,BY — це область транспорт�
но�логістичного постачання. Сировину С4, С5, С9, С10.
слід виготовляти, використовуючи власні виробничі по�
тужності транспортно�логістичної системи з продажу
імпортних автозапчастин. Співпраця із постачальника�
ми з Європи може розглядатися системою стосовно си�
ровини C1, С2,С3, С6, С7, С8, яку доцільно отримувати
за принципом "точно, своєчасно". Обгрунтовуючи стра�
тегічне рішення підприємства, наведемо графічну інтер�
претацію розв'язання задачі.

На рисунку 3 прямі а і б — це функції відповідно
закупівлі та власного виробництва. Відрізок в — це
витрати на придбання обладнання для власного ви�
робництва. Зона А — це зона закупівлі напівфабри�
катів, оскільки обсяги закуповуваних напівфабрикатів
та витрати на їх закупівлю є порівняно невеликими.
Зона Б — це зона доцільності впровадження власно�
го виробництва, тому що дані напівфабрикати
потрібні підприємству у великій кількості і витрати на
власне виробництво є меншими від витратна стороннє
постачання.

ВИСНОВКИ
Управління та аналіз матеріальних потоків в транс�

портно�логістичних системах України є основою для
оптимізації технологічних процесів виробництва, мате�
ріально�технічного забезпечення, транспортування і збу�
ту продукції, раціоналізації документообігу, проектуван�
ня виробничих, складських і допоміжних приміщень,
створення високоефективної комунікаційної інфраст�
руктури та організаційних структур управління.

Після проведеного аналізу матеріального потоку на
прикладі транспортно�логістичної системи з продажу
імпортних автозапчастин можна зробити представлені
нижче висновки.

Зважаючи на можливості (з погляду витрат), які
розкриваються завдяки розвитку сировинних ринків
Німеччини та Італії, транспортно�логістична систе�
ма з продажу імпортних автозапчастин на території
України доцільно, переглядаючи стратегічні рішен�
ня на стику постачання і виробництва, розглянути
результати АВС�XYZ�аналізу, які засвідчують на�
ступне:

№ з/п Сировина Позначення Оцінка сталостей 
споживання, бали 

Рекомендовані 
групи 

АВС XYZ 
1 Скло заднє TOYOTA С1 4 A Y 
2 Скло заднє MAZDA С2 6 A Y 
3 Конденсор кондиціонера VALEO С6 6 B Y 
4 Розподільчий вал RUVILLE С3 9 B X 
5 Осушувач кондиціонера NISSENS С5 3 B Z 
6 Конденсор кондиціонера NISSENS С4 3 B Z 
7 Амортизатор підвіски масляний Premium KYB С7 9 B X 
8 Розподільчий вал CAMPRO С8 9 B X 
9 Амортизатор підвіски масляний Premium KYB С9 6 C Y 
10 Амортизатор підвіски масляний Premium KYB С10 8 C Y 

Таблиця 5. Інтеграція АВС та XYZMаналізу

j/k X Y Z 
A C1, C2  
B C3, C7, C8 C6, C7 C4, C5
C C10, C9  

Таблиця 6. Матриця АВСMXYZMаналізу

Рис. 3. Графічне розв'язання "задачі МОВ"
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1. Транспортно�логістичній системі слід виготов�
ляти, використовуючи власні виробничі потужності,
такі сировини, як:

— осушувач кондиціонера NISSENS;
— амортизатор підвіски масляний Premium KYB;
— розподільчий вал RUVILLE.
2. Співпраця із постачальниками з Азії на заса�

дах "точно, своєчасно" може розглядатися стосов�
но наступної номенклатури сировини:

— скло заднє TOYOTA
— скло заднє MAZDA;
— конденсор кондиціонера VALEO;
— конденсор кондиціонера NISSENS;
— амортизатор підвіски масляний Premium

KYB;
— розподільчий вал CAMPRO.
Але для прийняття остаточного рішення розгля�

нутій транспортно�логістичній системі з продажу
імпортних автозапчастин на території України необ�
хідно порівнювати витрати на власне виробництво
сировини з витратами на їх закупівлю, одночасно
враховуючи широкий спектр чинників, які впливають
на внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності си�
стеми. Наприклад, приймаючи рішення на користь
"купити", система зіткнеться із наступною пробле�
мою: що робити із обладнанням, на якому виготов�
лялися сировину, яку тепер доцільніше закуповува�
ти?
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MANAGEMENT AND ANALYSIS OF MATERIAL
FLOW THROUGH THE SYSTEM OF TRANSPORT
AND LOGISTICS IN THE EUROPEAN
INTEGRATION OF UKRAINE

In the context of the development of relations with
European countries are becoming increasingly
important issues of formation of efficient transport and
logistics systems, facilitating the establishment of close
links between elements of the system and determine the
profit growth. A factor that enables the integration of
all elements of the transport and logistics system in a
well�functioning mechanism is a material flow. The
effective functioning of logistics systems is possible, if
efficient management and analysis of material flows.
Study material flow management concepts and material
flow analysis on the example of transport and logistics
for the sale of imported auto parts system on the
territory of Ukraine covered in this article.

Objective: to explore the basic principles of the
concept of financial and material flow management. To
analyze the material flow by AVS� and XYZ�analysis for
the transport and logistics system for the sale of
imported auto parts in Ukraine and develop further
management decisions.

Given the opportunities (in terms of cost), disclosed
by the development of commodity markets of Germany
and Italy, transport and logistics system for the sale of
imported auto parts in Ukraine appropriate, reviewing
strategic decisions at the intersection of supply and
production, consider the results of the ABC�XYZ�
analysis that confirm the following:

1. Transport and logistics system should be using
production facilities, raw materials such as:

— Desiccant air�conditioning NISSENS;
— Suspension shock absorber oil Premium KYB;
— Distribution shaft RUVILLE.
2. Cooperation with suppliers from Asia based on

"exactly on time" can been seen on the following range
of materials:

— TOYOTA rear glass
— Glass rear MAZDA;
— Air conditioner condenser VALEO;
— Condenser air�conditioning NISSENS;
— Suspension shock absorber oil Premium KYB;
— Distribution shaft CAMPRO.
However, the final decision considered freight logistics

system for the sale of imported auto parts in Ukraine should
compare the costs of its own production of raw materials to
the cost of their purchase, while taking into account a wide
range of factors that affect the internal and external
environment of the system. For example, taking a decision in
favor of "buy", the system will face the following problem:
what to do with the equipment, which produced raw
materials, which is now better buy.
Стаття надійшла до редакції 12.10.2016 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхову діяльність від усіх інших видів діяльності,

відрізняє специфічний рух грошових потоків, які внас�
лідок інфляції можуть вмить втратити свою вартість і
призвести до банкрутства страхових організацій як
фінансових інститутів і втрати страхувальниками стра�
хового захисту. У зв'язку з цим, досить важливе зна�
чення має державне фінансове регулювання страхової
діяльності, яке в усіх країнах світу відрізняється жор�
сткими фінансовими інструментами, адже це безпосе�
редньо пов'язано із забезпеченням стабільності соціаль�
но�економічного розвитку країни. Вперше, на теренах
Європи умови державного регулювання страхових
організацій сформулював у 1903 році Закон Швеції "Про
діяльність страхових організацій". Сучасні ринкові умо�
ви підтверджують необхідність не лише удосконалення
чинних, а й пошуку нових інструментів для регулюючих
систем. Відкритість страхових ринків обумовлює роз�
виток співпраці й інформаційної взаємодії між страхо�
вими регуляторами з метою забезпечення фінансової
стабільності підвищення захисту інтересів страхуваль�
ників.

На сьогодні в Україні, існує необхідність в удоско�
наленні і гармонізації системи державного регулюван�
ня страхової діяльності. Наразі залишається актуаль�
ним питання щодо впровадження дієвих фінансових
інструментів, які б надали можливість вітчизняним орга�

УДК 368

В. М. Юхименко,
аспірант 2<го року навчання,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ

ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

V. Yukhumenko,

2nd year PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE NECESSITY OF APPLYING PRUDENTIAL SUPERVISION OF INSURANCE IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості пруденційного режиму регулювання страхової діяльності. ВисвітлеX

но основні проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку в сучасних умовах. Також обгрунтовано

заходи, що необхідні для забезпечення дієвого ринку страхових послуг в Україні та необхідність його

державного регулювання. Визначено головні складові елементи пруденційного нагляду за страховими

організаціями. Окреслено перспективи запровадження пруденційного регулювання на страховому ринX

ку України.

The paper shows peculiarities of the prudential regulatory regime for insurance business. The article presents

essential problems of the national insurance market in current conditions. Also, the study observes the necessity

of ensuring an effective insurance market in Ukraine and vital need for its regulation. There are determined the

main components of prudential supervision of insurance organizations. The study outlines the prospects of

implementation prudential regulation on the insurance ukrainian market.

Ключові слова: платоспроможність, пруденційний нагляд, регулювання, страхова організація, страховий
ринок.

Key words: solvency, prudential supervision, regulation, insurance organization, insurance market.

нам державного регулювання ефективно впливати на
розвиток страхового ринку. Досягнення зазначеної
мети можливе лише за умови використання важелів
фінансового впливу на страхову сферу за допомогою
пруденційного нагляду.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню державного регулювання страхово�
го ринку присвячені праці багатьох вітчизняних нау�
ковців і практиків, серед яких можна назвати В.Д. Ба�
зилевича, О.І. Барановського, Н.М. Внукову, Л.В. Вре�
менко, О.О. Гаманкову, А.М. Єрмошенка, Л.В. Нечи�
порук, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, Н.В. Ткаченко та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз системи пруденційного регу�

лювання страхової діяльності, обгрунтувння необхід�
ності комплексного його запровадження в Україні, а
також виявлення прогалин, які необхідно усунути для
подальшого вдосконалення системи державного регу�
лювання страхування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пруденційний нагляд є складовою частиною загаль�

ної системи нагляду, що проводять органи, які здійсню�
ють державне регулювання страхового ринку. Він ба�
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зується на систематичному проведенні
оцінки загального фінансового стану
страховиків, результатів діяльності
системи та якості управління нею, дот�
риманні обов'язкових нормативів та
інших показників і вимог, що обмежу�
ють ризики за операціями з фінансо�
вими активами тощо.

Система державного регулювання
і нагляду потрібна для "підтримки
ефективних, безпечних, справедливих
і стабільних страхових ринків, для
сприяння зростання і конкуренції в
рамках страхового сектору [1].

Згідно з основними принципами страхування та ме�
тодології, розроблені Міжнародною асоціацією органів
нагляду за страховою діяльністю (IAIS), виокремлюють
чотири сфери державного впливу та регулювання у
страхуванні, а саме:

— пруденційне (попереджувальне) регулювання (за�
побігання нестабільності фінансової системи та непла�
тоспроможності страховиків);

— правове регулювання відносин (страховиків, по�
середників і споживачів);

— економічне регулювання (податкові важелі для
стимулювання або обмеження певних дій на страхово�
му ринку);

— боротьба з відмиванням грошей та протидія
фінансуванню тероризму [1].

Вищезазначені напрями державного регулювання та
контролю у сфері страхування закріплені в директивах
Європейського союзу. Наближення стандартів діяль�
ності вітчизняного страхового ринку до міжнародних
вимог, підвищення рівня її надійності та стійкості ук�
раїнських страховиків є пріорітетом державної систе�
ми регулювання страхових організацій. При цьому важ�
ливою складовою цього процесу є пруденційне регулю�
вання страхових організацій [2, с. 12].

Система пруденційного нагляду, яка діє на території
Європи, вимагає від наглядових органів та страховиків
моніторингу виконання нормативної платоспромож�
ності, розрахунку достатності страхових резервів та
інвестування, перевірка надійності систем управління,
якості ведення бухгалтерського обліку, систем ризик�
менеджменту, внутрішнього контролю тощо. Тому, з
метою побудови якісної системи пруденційного нагля�
ду в Україні, необхідно розробити основні підходи на�
гляду за страховою діяльністю, виходячи, перш за все,
з реальної оцінки ризиків діяльності страховиків і впли�
ву потенційних загроз на їх платоспроможність і фінан�
сову стійкість.

Пруденційний (пер. з англійської "prudential" озна�
чає розумний, обачливий). Слід зазначити, що в літера�
турі сутність пруденційного нагляду розглядається
лише в рамках банківської та кредитної діяльності. Од�
нак останнім часом цей термін застосовується і по відно�
шенню до страхової діяльності. Виходячи з суті пере�
кладу, можна зрозуміти, що метою пруденційного ре�
гулювання є завчасне попередження проявів неплатос�
проможності страховиків. Також очевидним є те, що
воно повинно відбуватись шляхом запровадження ком�
плексного врахування ризиків, моделей, які характери�
зують ступінь нараженості страхових організацій на
ризики, з якими вони постійно стикаються при здій�
сненні своєї діяльності.

Таким чином, дієва система пруденційного регулю�
вання має складатися з елементів, по�суті напрямків дер�
жавного впливу, які націлені на прорахунок та забезпе�
чення моніторингу великої кількості данних. Схема еле�
ментів, які повинні бути включені до системи пруден�
ційного нагляду страхових організацій наведена на ри�
сунку 1.

Для розуміння необхідності використання пру�
денційного регулювання страхування необхідно оха�

рактиризувати кожен з вищезазначених елементів.
Так, моніторинг поточного стану страховиків при�
значений для забезпечення постійного спостережен�
ня за фінансовим станом страхових організацій в
змінних умовах зовнішнього світу. Важливим тут
також є процес систематизації отриманих даних та
правильної інтерпретації вихідної інформації. Для
об'єктивного застосування даного елементу, необх�
ідно сформулювати перелік показників, які підляга�
ють спостереженню. При цьому ефективність систе�
ми пруденційного регулювання буде залежати, пе�
реважно, від якості і надійності аналізу, а також від
інформації, покладеної в основу оцінки платоспро�
можності страховиків.

Система раннього попередження — це основа, на
якій має базуватися система пруденційного нагляду.
Цей елемент повинен передбачувати вірогідність на�
стання кризової ситуації на страховому ринку, ви�
ходячи з поточної ситуації на ньому, визначення
профілю ризиків та вивчення макроекономічних
умов, які склалися. Він також дозволяє виявляти на�
громадження кількісних і якісних змін, які можуть
привести до негативних наслідків на страховому рин�
ку і окремих страховиків. В Україні система ранньо�
го попередження представлена аналізом фінансово�
го стану, який проводиться за допомогою оцінюван�
ня відносних коефіцієнтів, їх динаміки, а також ди�
наміки ключових абсолютних показників (платосп�
роможності, рентабельності, ліквідності та ін.). Така
система була розроблена з метою стандартизації
процедур здійснення аналізу діяльності страховиків,
а також своєчасного виявлення ризиків у їх діяль�
ності.

Відповідно до рекомендацій, тести раннього попе�
редження — це система порівняння фактичних фінан�
сових показників діяльності страховиків з визначеними
показниками, їх узагальнення та оцінка ризиків діяль�
ності страховиків. Тести раннього попередження вико�
ристовують для визначення рівня фінансової надійності
страховиків, який розраховують за даними річної фінан�
сової звітності. Згідно з рекомендаціями здійснюється
аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових
резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна
оцінка [5].

Для ефективного функціонування системи пруден�
ційного нагляду страховиків, необхідне запроваджен�
ня всіх її елементів. Проте, наразі в Україні впровад�
жені лише дві її складові. Тому для налагодження кон�
тролю за дотриманням належного рівня платоспромож�
ності окремих страхових організацій та забезпечення
фінансової стійкості страхової системи України в ціло�
му, необхідне якомога швидше впровадження у повсяк�
денну практику решти елементів пруденційного регулю�
вання.

Водночас для досягнення даної мети, існує потреба
у налагодженні ефективної роботи відокремленого
уповноваженого державного органу (Нацкомфінпос�
луг), за допомогою якого держава має здійснювати ре�
гулювання та контроль діяльності страхових організацій
в Україні. Проте зміни, які плануються щодо створення
мегарегулятора на ринку фінансових послуг, та перед�
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Рис. 1. Складові елементи системи пруденційного регулювання
страхового ринку
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бачає ліквідацію Нацкомфінпослуг і передачу її функцій
Національному банку України і Нацкомісії з цінних па�
перів та фондового ринку (НКЦПФР), наврядчи будуть
сприяти швидкому та ефективному запровадженню всіх
елементів пруденційного нагляду.

Ретро� і перспективний аналіз тенденцій розвитку
страховиків необхідний для аналізу та виявлення зако�
номірностей досліджуваних показників, а також побу�
дова, на основі виявлених закономірностей, можливих
перспективних тенденцій розвитку.

Використання сценарних аналізів на страховому
ринку як ключового інструменту для визначення при�
чинно�наслідкових зв'язків і факторів зміни досліджу�
ваних показників, дозволяють визначити характер та
ймовірність взаємодії різних секторів економіки та стра�
хової системи. Розкриття і аналіз цих зв'язків дозволяє
оцінити напрям та послідовність розвитку подій на стра�
ховому ринку у випадку зміни ситуації в будь�якому з
секторів економіки. Більше того, за наявності відповід�
них математичних і статистичних моделей, можливо
одержати оцінку ймовірного часу настання та обсягів
наслідків, які виникатимуть в результаті дії дестабілі�
зуючого впливу на певний сектор економіки та дані
щодо можливого впливу цих наслідків на страхову сис�
тему в цілому та на окремі страхові організації зокре�
ма.

Оцінка потенціальних дестабілізаційних чинників
на діяльність страховиків, тобто стрес�тестування,
необхідне для аналізу та оцінки здатності страховиків
протидіяти виключним, але ймовірним дестабілізую�
чим впливам. При цьому під виключними, але вірогід�
ними дестабілізуючими впливами, як правило, розу�
міють надзвичайні події, вірогідність настання яких є
невеликою але, які, в разі настання, можуть виклика�
ти надзвичайно масштабні небажані наслідки на рин�
ку і призвести до суттєвих втрат страхових органі�
зацій. Також стрес�тестування може допомогти
здійснити розподіл ризиків за пріоритетами. Стрес�
тестування поєднує в собі елементи якісного і
кількісного аналізів. Кількісний аналіз має на меті
визначення масштабів та послідовності виникнення
несприятливих подій і можливої сили їх впливу на
різноманітні показники діяльності страховиків. Ме�
тою якісного аналізу є оцінка можливостей страхо�
вика мінімізувати потенційні втрати і визначити ком�
плекс заходів, які необхідно здійснити для зниження
рівня ризиків і  збереження необхідного рівня
стійкості страхових організацій. Як правило, стрес�
тестування здійснюється для раннього виявлення оз�
нак неплатоспроможності страховика, тобто аналізу
за допомогою математичних сценаріїв розвитку його
фінансової стійкості та платоспроможності в залеж�
ності від різних зовнішніх ефектів та коливань на
фінансових ринках, а також для розробки заходів зі
зменшення можливих несприятливих наслідків.

Окрім цього на сьогодні на страховому ринку Ук�
раїни сформувалось чимало проблем, вирішення яких
лежать в площині державного регулювання його роз�
витку. Вiдсутнiсть ціленаправленої державнoї пoлiтики
щодо стратегії розвитку ринку страхових послуг,
нестабiльне фiнансoве та політичне становище країни,
процвітаючий рівень недовіри населення до страхуван�
ня є основними гальмуючими чинниками розвитку
вітчизняного ринку страхування. Головними напряма�
ми його розвитку, повинні стати:

— реалізація єдиної стратегії розвитку вітчизняно�
го страхового сектору та його окремих складових;

— приведення чинного законодавства у відпо�
відність з нормами, правилами та вимогами країн Євро�
пейського союзу;

— вдосконалення державного нагляду шляхом
впровадження пруденційного нагляду за страховою
діяльністю, що передбачає комплексний контроль
таких параметрів діяльності страховиків, як внутрі�

шня система управління і контролю за ризиками,
прозора фінансова звітність, виявлення недоліків у
діяльності страховиків на ранніх стадіях їх розвит�
ку тощо;

— сприяння зростанню довіри населення до стра�
хових організацій та посередників.

ВИСНОВКИ
Отже, запровадження системи пруденційного ре�

гулювання страхових організацій відкриє можливість
комплексного розгляду діяльності страхових органі�
зацій з урахуванням їх економічного стану, структур�
них змін та нараженості на основні ризики. Це дозво�
лятиме суттєво підвищити та покращити роль регулю�
вання і нагляду для здійснення ефективної регулятор�
ної та наглядової політики. Таким чином, для забез�
печення платоспроможності страховиків та фінансо�
вої стійкості страхової системи України центральним
завданням наглядового органу є формування якісної
системи пруденційного регулювання, яке б базувала�
ся на реальній оцінці ризиків діяльності страхових
організацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення та розвиток вітчизняного ринку спіль�

ного інвестування є вкрай суперечливим та неоднознач�
ним як з погляду його учасників, так і з позиції держав�
ницьких інтересів. З одного боку, спільне інвестування
в Україні виникло внаслідок об'єктивної потреби націо�
нальної економіки в інституціях, які б акумулювали ре�
сурси та спрямовували їх в реальний сектор. Проте не
треба забувати, що доволі часто розвиток тих чи інших
складових фінансової системи відбувався під впливом
зовнішніх факторів глобального рівня.

Фактично саме зовнішні виклики, в сукупності з пе�
редумовами внутрішнього характеру, багато в чому
стимулювали появу та поширення інститутів спільно�
го інвестування в Україні. Як і в багатьох інших сфе�
рах, у розвиткові спільного інвестування не обійшло�
ся без намагання екстраполяції зарубіжних принципів
та моделей на вітчизняні терени. Мусимо визнати, що
не завжди такий підхід був успішним, а результати його
використання — задовільними для ініціаторів таких
реформ. Оцінюючи перспективи розвитку вітчизняно�
го ринку спільного інвестування в глобальному кон�
тексті, слід зважати на: по�перше, чіткий євроінтегра�
ційний поступ нашої держави та необхідність посту�
пової уніфікації норм вітчизняного та європейського
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законодавства; по�друге, існування системних диспро�
порцій як на рівні усієї інституційної фінансової інфра�
структури, так і в сегменті спільного інвестування; по�
третє, існування значної кількості "гравців" вітчизня�
ного ринку ІСІ, які суб'єктивно зацікавлені у збере�
женні існуючого стану справ, у т.ч. — щодо державно�
го регулювання.

У підсумку можна припустити, що подальша інтег�
рація вітчизняного ринку спільного інвестування у гло�
бальний фінансовий ринок не буде простою, зважаючи
на численні перешкоди. Тому тільки детальний аналіз
явищ та процесів глобального ринку спільного інвесту�
вання, їх причин та наслідків для економіки надасть
можливість напрацювати справді дієві рекомендації для
їх імплементації в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зауважимо, що питання функціонування ІСІ на гло�
бальному фінансовому ринку та адаптації їх досвіду в
Україні розглядалося в роботах С. Бірюка, В. Корнєєва,
І. Краснової, Д. Леонова, С. Леонова, О. Музиченко,
Р. Сіржука, Г. Терещенко, О. Уваркіної, А. Федорен�
ка, Г. Шовкопляс та інших. Проте слід визнати, що до
цього часу чітка ідентифікація факторів, які обумовлю�
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Рис. 3. Структура глобального ринку спільного інвестування за типами фондів у 2015 році,
обсяг чистих активів, трлн євро

Джерело: складено автором за [2].

ють міжкраїнові різниці у розвиткові спільно�
го інвестування відсутня.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — виокремити чинники, які

обумовлюють рівень розвитку спільного інве�
стування на глобальному рівні, а також охарак�
теризувати потенційний вплив процесу імпле�
ментації зарубіжного досвіду на діяльність
вітчизняних інвестиційних фондів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розпочинаючи дослідження слід визнати,
що за кілька останніх десятиліть спільне інве�
стування перетворилося на надзвичайно по�
тужну індустрію, що за своїм потенціалом хоча
й поступається банківським інституціям, але
випереджає сектор недержавний пенсійних
фондів та страхування. Втім, така позиція ІСІ
на глобальному рівні зовсім не виключає існу�
вання на цьому сегменті суттєвих проблем та диспро�
порцій, які значно зменшують макроекономічний ефект
від діяльності інвестиційних фондів. Динаміка обсягу
активів ІСІ, НПФ та страхових компаній в країнах OECD
э доволі симптоматичною (рис. 1).

З рисунка 1 можна зробити висновок не тільки про
лідерство ІСІ над іншими інституційними інвестора�
ми, але й щодо: по�перше, поглиблення різниці в об�
сягах активів між ІСІ та іншими інституційними інве�
сторами після в другому десятилітті ХХІ ст.; по�дру�
ге, волатильності показника активів інвестиційних
фондів.

Проте структура глобального ринку послуг ІСІ за�
лишається неоднорідною — існують усі підстави зро�
бити висновок щодо переважаючого розвитку цих
фінансових інституцій в країнах англосаксонським ти�
пом фінансової системи. Тоді як ІСІ з країн з конти�
нентальною моделлю (з лідерством банків їм значно
поступаються). На наш погляд, для більш релевантної
оцінки окремих національних ринків слід орієнтувати
не на кількість інвестиційних фондів, а на сформовані
ними активи. За цим критерієм спостерігається безза�
перечне домінування ринку спільного інвестування
США (рис. 2).
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Рис. 2. Чисті активи інвестиційних фондів окремих країн світу,
трлн євро, на кінець 2015 року

Джерело: складено автором за [2].
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Оцінюючи структуру глобального ринку спільного
інвестування в розрізі окремих країн, можна виділити
наступні важливі тенденції:

1. Активи інвестиційних фондів США складають
47,8 % сукупних активів ІСІ у світі. При цьому таке
лідерство спостерігається протягом усього періоду спо�
стережень, і тільки з початку ХХІ ст. питома вага фондів
з США зменшується за рахунок активізації інвестицій�
них фондів насамперед у країнах з "транзитивними еко�
номіками".

2. Відсутній зв'язок між кількістю інвестиційних
фондів та їх економічним потенціалом — зокрема в
США станом на кінець 2015 року функціонувало 9710
фондів, тоді як у Франції — 11122 фонди, у Люксембурзі
— 12074 фонди. Таким чином можна зробити висновок,
що кількість фондів скоріше є відображенням особли�
востей їх організаційно�правової форми, а не умов роз�
витку спільного інвестування.

3. Привертає наявність серед країн�лідерів за рівнем
розвитку спільного інвестування Ірландії, Люксембур�
гу, а також швидкий розвиток індустрії в Китаї. На наш
погляд, досвід цих країн беззаперечно засвідчує — за
рахунок реалізації ефективних заходів (у першу чергу
регуляторних), інвестиційні фонди мають можливість
різко наростити свій потенціал.

Домінування на глобальному рівні ІСІ країн з анг�
лосаксонською моделлю фінансової системи дає мож�
ливість припустити, що одним із ключових факторів
поширення інвестиційних фондів є стан фондового рин�
ку. На підтвердження цієї гіпотези з нашої точки зору
свідчить: по�перше, структура глобального ринку ІСІ з
погляду типів фондів; по�друге, кореляція рівня розвит�
ку ринку спільного інвестування з показниками капіта�
лізації ринку акцій та облігацій.

Зокрема, слід звернути увагу на лідерство фондів
акцій та облігацій порівняно з фондами, що орієнтовані
на інші активи у інвестиційній стратегії (рис. 3).

З даних рисунка 3 яскраво видно, що сукупна част�
ка фондів акцій (чисті активи 14,6 млрд євро), та фондів
облігацій (чисті активи 7,2 трлн євро) складає 63,8 %.
Інші фонди за обсягом чистих активів суттєво їм по�
ступаються. Зрозуміло, що розвиток ІСІ, орієнтова�
них на інвестиції в корпоративні цінні папери, може
відбуватися виключно за умови адекватного стану
відповідних сегментів фінансового ринку. Для прикла�
ду розглянемо показники капіталізації національних

ринків акцій, розраховані за даними відповідних бірж
(табл. 1).

Таким чином, підтверджується припущення щодо
тісного взаєжмозв'язку між рівнем розвитку ринку
акцій та ринку спільного інвестування — сукупна капі�
талізація розглядуваних ринків складає 65,5 % від ка�
піталізації глобального ринку акцій.

Якщо порівняти дані щодо капіталізації ринку акцій
з даними щодо чистих активів інвестиційних фондів (див.
рис. 2), помітно, що найменш розвиненими є ринки акцій
Люксембургу та Ірландії. Відповідно, треба визнати, що
стрімкий розвиток спільного інвестування у цих краї�
нах, пов'язаний насамперед з юридичними особливос�
тями їх діяльності, зокрема, "м'якими" умовами щодо
реєстрації, низькими вимогами щодо капіталу безпосе�
редньо самого фонду та управляючої компанії. Особ�
ливо слід підкреслити той факт, що і у Люксембурзі і в
Ірландії використовується нульова ставка оподаткуван�
ня інвестиційних фондів за усіма видами податків (табл.
2).

Таким чином, знаходить своє підтвердження висно�
вок, що держава за рахунок регуляторної політики
може відносно за короткий термін (за прикладом
Ірландії) фактично створити потужну індустрію
спільного інвестування, яка здатна успішно конкурува�
ти на глобальному рівні. В той же час, і приклад Ірландії
з Люксембургом, і досвід "старих" фінансових ринків (на
кшталт США та Великобританії), свідчать — розвиток
спільного інвестування напряму пов'язаний з рівнем
життя в країні. Цілком аргументованою виглядає пози�
ція, що основними споживачами фінансових послуг інве�
стиційних фондів на сучасному етапі є домогосподар�
ства (фізичні особи) з доходами вище середнього рівня.
Саме ця категорія громадян здатна формувати заощад�
ження, які надалі спрямовуються на ринок спільного
інвестування. Для прикладу можна навести наступні дані
щодо тенденцій ринку спільного інвестування в США
(рис. 4).

Як бачимо з даних рисунка 4, збільшення сукуп�
ного доходу домогосподарств в США суттєво впли�
ває на їх зацікавленість у здійсненні інвестицій за до�
помогою інструментів, що пропонуються інвестицій�
ними фондами — серед найменш заможних домогос�
подарств вкладниками інвестиційних фондів є лише 9
%, тоді як серед найбагатших — близько 78 % домо�
господарств.

Країна Фондові біржі 
%, від 
сукупної 

капіталізації 
США Nasdaq – US, NYSE 38,8 %
Великоританія LSE group 5,8 %
Франція Euronext 4,8 %
Німеччина Deutsche Boerse 2,5 %
Австралія Australian Securities Exchange 1,9 %
Ірландія Irish Stock Exchange 0,2 % 
Люксембург  Luxembourg Stock Exchange 0,1 %
Японія Japan Exchange Group 6,5 %
Китай Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 4,9 % 

Таблиця 1. Капіталізація ринків акцій в окремих країнах світу, 2015 року, % від сукупної капіталізації
глобального ринку акцій

Джерело: складено автором за [3].

Характеристика Ірландія Люксембург 
Терміни реєстрації окремих видів фондів до 2 місяців до 4 місяців
Мінімальний капітал фонду  635000 євро 8000000 євро
Мінімальний капітал управляючої компанії 125 000 євро 125 000 євро
Податкові умови для фонду  0 % 0 %
Податкові умови для управляючої компанії 12,5 % 28,8 %
Фондова біржа Irish Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange 
Кількість фондів в лістингу  Близько 7000 Близько 6000

Таблиця 2. Окремі характеристики правового регулювання діяльності інвестиційних фондів в Люксембурзі та Ірландії

Джерело: за результатами аналізу законодавства ЄС, Люксембургу та Ірландії [4—6].
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ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Аналіз особливостей розвитку спільно�

го інвестування на глобальному рівні за�
свідчує, що найбільш суттєвими фактора�
ми, які визначають розвиток ІСІ є: по�пер�
ше, "насиченість" фінансового ринку інве�
стиційно привабливими фінансовими ін�
струментами насамперед корпоративними
цінними паперами; по�друге, умови веден�
ня бізнесу взагалі, та інвестиційного бізне�
су зокрема; по�третє, наявність домогоспо�
дарств з високим рівнем доходів як потен�
ційних споживачів послуг інвестиційних
фондів.

Екстраполюючи наведені висновки на
національний рівень, мусимо зазначити, що
на цей час складно говорити про існування
достатніх передумов для швидкого розвитку спільного
інвестування. Для прикладу:

1. У рейтингу Doing business 2016 Україна посіла 83
місце, а показник адміністрування податків — 107 ранг,
захист прав міноритарних інвесторів — 88 ранг. В той
же час, Ірландія — підсумкове 17 місце, адмініструван�
ня — 6 ранг, захист прав міноритарних акціонерів — 8
ранг [9].

2. За даними World Federation of Exchanges капіта�
лізація українського ринку акцій станом на кінець
2015 року складає 0,008 % від капіталізації глобального
ринку акцій [3]. Справжньою ліквідністю володвє лише
кілька акцій, а більшість торгів цінними паперами відбу�
вається на позабіржовому сегменті.

3. В Україні немає підстав для формування прошар�
ку потенційних інвесторів ІСІ — 68,8 % населення
України отримує середньодушові доходи в еквіваленті
менше 100 дол. США [10]. Тобто ця категорія фізичних
осіб фактично позбавлена можливості робити будь�які
заощадження.

Тобто тільки за рахунок зрушень в умовах ведення
бізнесу, позитивних змін у корпоративному секторі та
на ринку корпоративних цінних паперів, а також фор�
мування "середнього" класу вітчизняний ринок спільно�
го інвестування має можливість перейти від "кептивної"
моделі, в якій ІСІ призначені для обслуговування інте�
ресів провідних фінансово�промислових груп, до моделі
розвитку, що притаманна іншим провідним національ�
ним ринкам спільного інвестування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багато років у нашій країні поняття "криза" було

швидше ідеологічним, ніж реальним фактором розробки
економічної політики розвитку підприємства, але з кож�
ним роком розуміння цього показника стає необхідністю
для стабілізації економіки як країни так і підприємства в
цілому за допомогою застосування антикризового управ�
ління. Саме термін "криза" має грецьке походження від
слова "crisis", яке означає "вирок, рішення з якого�небудь
питання або рішення в сумнівній ситуації", також може
означати "вихід, рішення конфлікту". У західній науковій
управлінській літературі категорії "антикризове управл�
іння" та "антикризовий менеджмент" використовуються
як синоніми, однак між категоріями існує суттєва
відмінність, яку необхідно дослідити.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням відмінності категорій в антикризовому

управлінні займались такі вчені: Чорновіл І., Базаров Г.,
Бєляєв С., Булєєв І, Брюховецька Н., Уткін Е., Грязно�
ва А., Короткова Е., Василенко В., Лігоненко Л., Тере�
щенко О. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження відмінності та взаємодії

категорій "антикризове управління" та "антикризовий
менеджмент".
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СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ В

АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. Pereverzieva,

postgraduate student, Kyiv State Maritime Academy, Kyiv

ESSENCE AND CORRELATION OF CATEGORIES IN CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE

У статті проаналізовано підходи до поняття категорії "антикризове управління" на основі результатів

дослідження поглядів різних вчених, розглянуто різні трактування щодо визначення об'єкта антикризоX

вого управління, виокремлено основні відмінності між категоріями "антикризовий менеджмент" та "анX

тикризове управління" у широкому та вузькому розумінні, сутність застосування категорій та їх співвідноX

шення в становленні та розвитку соціальноXекономічної системи. Змістовно розглянуто послідовність

дій етапів застосування антикризового управління підприємством. Представлено розроблену автором

єдину систему циклічної взаємодії основних категорій антикризового управління. Виділено характерні

принципи антикризового управління та визначено його роль у загальному управлінському процесі. ЗаX

пропоновано використання поняття категорії "антикризове управління" більш ширше ніж антикризоX

вий менеджмент та основні положення, які виражають суть антикризового управління.

The article analyzes the approaches to the concept of the crisis management category based on the research

results of different views of scientists, examines different interpretations of the definition of the crisis management

object, singles out the main differences between the categories of the crisis management and the crisis handling

in the broad and narrow sense, the fundamental nature of categories application and their correlation with regard

to the establishment and development of socioXeconomic system. It inclusively reviews the sequence of phases

of the crisis management application; presentes the unified system of cyclic interaction of major categories of

the crisis management developed by the author; defines the specific principles of the crisis management and its

role in the overall management process; offers to use the concept of the crisis management category as a wider as

compared with the crisis handling.

Ключові слова: антикризове управління, антикризовий менеджмент, категорія, криза, система, аналіз.
Key words: crisis management, crisis handling, category, crisis, system, analysis.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У розвитку будь�якого підприємства існує віро�

гідність появи кризи, яка може виникнути з багатьох
причин, зокрема спадом кон'юнктури в економіці в ціло�
му, зменшенням купівельної спроможності населення,
значним рівнем інфляції, нестабільністю господарсько�
го та податкового законодавства, посиленням конку�
ренції та інше. Проте важливою причиною виникнення
фінансової кризи на підприємстві є саме відсутність
чіткого антикризового управління. У зв'язку із цим не�
обхідно узагальнити різні підходи до поняття категорії
"антикризове управління", оскільки на теперішній час
значення цього поняття є розпливчасте і багатозначне.

Крім того, більшість науковців по�різному трактують
об'єкт антикризового фінансового управління . Виділяють
різні точки зору погляду на об'єкт. По�перше, це виникнення
та поглиблення кризи розвитку підприємства, її усунення
та запобігання. По�друге — це сукупність усіх фінансово�
економічних ризиків, активи, капітал, фінансові потоки та
вартість підприємства, що перебуває у режимі антикризо�
вого фінансового управління.Узагальнивши різні підходи
до визначення поняття "антикризове управління" доцільно
вважати, що головним ключовим моментом для антикри�
зового управління є попередження кризових ситуацій. Вод�
ночас поняття "антикризовий менеджмент" вміщує в своє�
му значенні запобігання кризових явищ, що дає поштовх
для виокремлення відмінностей цих двох понять.
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У системі сучасних знань категорія "антикризове уп�
равління" — це цілеспрямована дія на об'єкт з метою зміни
його поведінки у зв'язку зі зміною обставин, вона є більш
повною, охоплює управління соціально�економічними
процесами на макрорівні (цілого суспільства, національ�
ної економіки) і мікрорівнях (окремого суб'єкта господа�
рювання: організації, підприємства, товариства, закладу,
установи тощо). Вона стосується управління не тільки
людьми, трудовими колективами, технічними системами,
комп'ютерними мережами, транспортом тощо. Категорія
" антикризове управління" охоплює процеси управління
господарською діяльністю в усіх типах економічних сис�
тем. Головним є те, що категорія "антикризове управлін�
ня" не заміняє поняття "антикризовий менеджмент".

Категорія "антикризовий менеджмент" — це одна із
конкретних форм ринкового управління, а саме: управлін�
ня соціально�економічними процесами на мікрорівні, в рам�
ках окремого економічного суб'єкта: організації, підприє�
мства, фірми, закладу, установи тощо. Американський соц�
іолог П. Друкер вважає, що поняття "антикризовий менед�
жмент" стосується тільки ділового підприємства, що вироб�
ляє товари або різні послуги [5, с. 20]. Антикризовий ме�
неджмент є різновидом управління, який стосується лише
процесу управління людьми (працівниками), колективами
працівників, групами в умовах ринкової системи господа�
рювання. Отже, поняття "антикризовий менеджмент" вис�
тупає як система ринкового управління і направлених на
гнучке застосування господарської діяльності підприємств
до реальних ринкових умов.

Антикризове управління підприємством повинно
здійснюватись поетапно та передбачати послідовність
дій. Зміст кожного етапу антикризового управління по�
лягає в наступному:

— Перший етап: діагностика кризових явищ та загроза
банкрутства підприємства. На цьому етапі роботи необхідно
здійснити аналіз, оцінити ритмічність, визначити обсяг ре�

зультатів фінансової діяльності, а також визначити основні
причини виникнення та поглиблення кризи. Здійснюється
аналіз та прогнозування ринкової ситуації для визначення
сприятливості зовнішнього середовища для подолання кри�
зи та оцінюються внутрішні можливості підприємства щодо
локалізації та переборення кризових явищ.

— Другий етап: визначення мети та завдання анти�
кризового управління. Результати проведеної діагности�
ки дають можливість визначити глибину кризи, яка охо�
пила підприємтво, дозволяє визначити мету і завдання
антикризового управління. Залежно від глибини кризи
такими завданнями можуть бути: виведення підприємства
зі стану юридичного банкрутства; недопущення виник�
нення ситуації банкрутства; локалізація кризових явищ;
фінансова стабілізація; запобігання повторенню кризи.

— Третій етап: визначення суб'єкта антикризової
діяльності. На цьому етапі роботи необхідно визначити
суб'єкт, який бере на себе відповідальність за розробку
і реалізацію антикризових процедур, встановити його
повноваження стосовно розробки та впровадження ан�
тикризових програм.

Циклічна тенденція розвитку відбиває періодичне на�
стання криз, які змінюють життєдіяльність системи, тоб�
то порушують її стійкість, радикально оновлюючи її, по�
казують що очисна сила кризи потрібна системі для роз�
витку. Криза, при широкому на неї погляді, так само по�
трібна системі, що розвивається, як і стабільний стан, тому
її треба розглядати як переломний момент у розвитку си�
стеми, що дає простір новому витку економічних змін. Кри�
зи не обов'язково є руйнівними, вони можуть протікати з
визначеним ступенем гостроти, але їхнє настання викли�
кається не тільки суб'єктивними, а й об'єктивними причи�
нами. Саме тому розглянемо систему циклічної взаємодії
основних категорій в антикризовому управлінні:

Система антикризового управління підприємством
базується на визначених принципах, які слугують осно�
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Рис. 1. Основні відмінності між поняттями "антикризове управління" та "антикризовий менеджмент"

Таблиця 1. Підходи до поняття категорії "антикризове управління"
Автори визначень Визначення антикризового управління

Базаров Г. Антикризове управління – це сукупність форм та методів реалізації антикризових процедур відповідно до 
конкретного підприємства-боржника [1, с. 19] Бєляєв С. 

Булєєв І. 
Кошкін В. 
Брюховецька Н. Антикризове управління – мікроекономічна категорія, що відображає виробничі відносини, що мають місце 

на підприємстві під час його оздоровлення чи ліквідації [2, с. 9] 
Уткін Е. Антикризове управління – забезпечення умов, коли фінансові ускладнення не можуть мати постійний чи 

стабільний характер [9, с. 206] 
Грязнова А. Антикризове управління – це така система управління підприємством, яка має комплексний характер та 

спрямована на уникнення або ліквідацію небажаних для бізнесу явищ через використання усього потенціалу 
сучасного менеджменту [4, с. 7] 

Коротков Е. Антикризове управління – це управління, в якому поставлено визначеним чином передбачення загрози 
кризи, аналіз її симптомів, заходів щодо зниження негативних наслідків кризи та використання її факторів 
для позитивного розвитку [6, с. 128] 

Бєляєва А. 

Василенко В. Антикризове управління – це управління, в якому передбачена небезпека кризи, аналіз її симптомів, заходів 
щодо зниження негативних наслідків кризи та використання її факторів для позитивного розвитку [3, с. 23] 

Лігоненко Л. Антикризове управління – це постійно організоване управління, спрямоване на найбільш оперативне 
виявлення ознак кризового стану та створення відповідних умов для його своєчасного подолання з метою 
запобіганню його банкрутства [7, с. 57] 

Терещенко О. Антикризове управління – це набір інструментів, функцій та завдань, які треба реалізовувати для 
недопущення фінансової кризи та ліквідації підприємства [8, с. 57] 
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вою організації антикризового управ�
ління підприємством при загрозі бан�
крутства. Основними принципами, на
яких грунтується механізм антикризо�
вого управління, визнаються наступні:

— Принцип опори на антикризову
свідомість — розуміння негативних
наслідків виникнення та поглиблення
кризи для усіх суб'єктів антикризового
процесу; найважливішими характерис�
тиками свідомості є інтереси, цінності
та мотиви діяльності, від яких залежить
досягнення поставленої мети.

— Принцип діагностики кризових
явищ підприємства, а саме проведення
ретроспективного, оперативного і пер�
спективного цільового аналізу, спря�
мованого на виявлення ознак кризи підприємства, іден�
тифікацію її глибини та можливих наслідків, оцінку
можливостей переборення, задоволення інших аналі�
тичних потреб суб'єкта антикризового управління.

— Принцип реалістичності в оцінці ситуації, успіхів
або невдач, які мають місце; оцінюючи можливість по�
долання кризи необхідно спиратися на об'єктивну ре�
альність. Інформація про будь�які позитивні зрушення,
які мають місце і є результатом антикризових заходів,
має розповсюджуватися серед персоналу [10, с. 150].

Виходячи з вищенаведеного можна зробити висно�
вок, що антикризове управління повинне, перш за все,
забезпечити фінансову стабілізацію на підприємстві,
вчасно попереджувати та приймати адекватні заходи
щодо усунення складнощів у його діяльності.

ВИСНОВОК
Узагальнюючи проведені дослідження, можна зро�

бити висновок:
— Використання поняття категорії "антикризове

управління" більш ширше ніж категорії "антикризовий
менеджмент".

— Визначення поняття "антикризове управління" —
це процес діагностики фінансової кризи на всіх стадіях
розвитку підприємства, формування відповідних заходів
спрямованих на попередження, нейтралізацію фінансо�
вих криз, шляхом використання специфічних методів і
інструментів та мінімізацію їх негативних наслідків.

— Категорія "антикризовий менеджмент" — це одна
із форм управління соціально�економічними процесами
на мікрорівні, в рамках окремого економічного управлін�
ня, тому за своєю структурою входить до категорії "ан�
тикризове управління".

— Розділення понять категорій "антикризове управ�
ління" та "антикризовий менеджмент" доцільне при
формуванні механізму управлінської діяльності на під�
приємстві.

Запропоноване визначення понять категорій "анти�
кризове управління" та "антикризовий менеджмент" по�
требує подальшої розробки спеціального механізму
організації, а саме питань проведення діагностики стану
розвитку підприємства, питань організації антикризових
заходів, що є предметом подальшого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Україна сьогодні — відносно молода країна, з

чвертьвіковою історією незалежності, що має досить
високий потенціал розвитку майже у всіх сферах діяль�
ності. Та, на жаль, цей потенціал поки й досі залишаєть�
ся лише потенціалом, в той час як багато країн світу
активно розвиваються та займають свої далеко не ос�
танні місця серед лідерів. Рівень розвитку будь�якої
країни світу в основному залежить від можливостей
ведення бізнесу та рівня ресурсів, якими володіє дер�
жава. Та не останню роль відіграє місце самої держави
в забезпеченні ефективного рівня підприємництва. В
останні роки роль держави в українському бізнесі мож�
на охарактеризувати одним висловленням: "аби не за�
важали", та така позиція не є правильною та перспек�
тивною. Всі роки незалежності підтримку від держави
отримував в більшій мірі крупний бізнес з неабияким ка�
піталом, у той час як всі на сьогодні успішні країни в
пріоритет ставлять саме малий та середній бізнес.

Україна сьогодні переживає досить складні часи в
своєму становленні як незалежна європейська держава.
Саме тому необхідно негайно змінювати систему та сти�
мулювати і підтримувати мале підприємництво — сферу
бізнесу, що буде рушійною силою для економіки та всієї
держави в цілому. Наочним прикладом ефективної діяль�
ності малого бізнесу та ефекту від нього для держави
може слугувати успішний досвід США, країн ЄС та Азії.
Саме цим і обумовлено актуальність дослідження.
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ROLE OF STATE IN SMALL INNOVATION ACTIVE BUSINESS: FOREIGN EXPERIENCE
AND DOMESTIC REALITIES

У статті виявлено основні країниXлідери у сфері малого інноваційного підприємництва, розглянуто їх
досвід у розвитку інновацій та підтримці малого бізнесу, досліджено сучасний його стан. Проаналізовано
діяльність державних органів у сфері малого інноваційного бізнесу, досліджено інструменти, що викориX
стовують державиXлідери задля створення сприятливих умов для розвитку інноваційного потенціалу країни
в цілому. Розглянуто сучасний стан малого інноваційноXактивного бізнесу в Україні, проаналізовано його
сучасний стан та виявлено, на скільки роль держави є важливою в розвитку інновацій. Визначено основні
перспективи малого підприємництва з огляду на Європейське співробітництво України. Запропоновано
основні напрями діяльності держави задля підтримки малого бізнесу, підвищення інноваційного потенцX
іалу країни та покращення її іміджу на міжнародній арені.

The paper identified key countries leading in the Small Business Innovation, discussed their experience in
innovation and supporting small businesses, it investigated the current situation. The activity of state bodies in
the sphere of small innovative business is analyzed, tools using by state leaders to create favorable conditions for
the development of innovative potential of the country are studied. The current state of innovationXactive small
business in Ukraine is studied, its current state is analyzed and the importance of the state's role in the development
of innovation is discovered. The main perspectives of small business because of the Ukraine European cooperation
are appointed. The main directions of the state to support small businesses, to increase innovation potential and
to improve its image in the international arena are suggested.

Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, інновації, інноваційна активність, інноваційний бізнес,
держава.

Key words: small business, entrepreneurship, innovation, innovative activity, innovative business, state.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню даної проблематики присвячені робо�

ти багатьох вітчизняних науковців та авторів, серед яких
Л.В. Лебедєва, А.С. Гальчинський, В.Р. Сердюк, С.М. Іл�
ляшенко, Л.І. Федулова та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз діяльності розвинених країн

в сфері малого інноваційного бізнесу та сучасного ста�
ну підтримки малого інноваційно�активного підприєм�
ництва в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вико�
нати наступні завдання:

1) виявити найбільш інноваційно розвинені країни
світу;

2) дослідити сучасний стан та діяльність вище зга�
даних країн у стимулюванні інноваційної активності
малого бізнесу;

3) проаналізувати сучасний стан малого інновацій�
ного підприємництва в Україні та можливі перспективи
його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Всесвітньо відома бізнес�школа INSEAD щорічно

проводить аналіз рівня інноваційного розвитку країн
світу та публікує свої результати у вісниках "The Global
Innovation Index". У 2015 році дослідження було прове�
дено спільно з Корнельським університетом (Cornell
University) та Всесвітньою організацією інтелектуаль�
ної власності (WIPO). Цей індекс розраховується на базі
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близько 80 показників, що в свою чергу можна поділи�
ти на 2 групи: Index Input (ресурси та умови в країні, які
допомагають проводити інновації) та Index Output (до�
сягнуті практичні результати від впровадження інно�
вацій). Результати дослідження, що проводились за 2015
рік відображені в таблиці 1.

Лідером рейтингу є Швейцарія — країна, що вже
досить давно зарекомендувала себе як одне з найкра�
щих місць для стартапів та інноваторів. Основним пріо�
ритетом розвитку є саме новітні технології та іннова�
ційна діяльність, бо Швейцарія не володіє якимись по�
кладами природних ресурсів, та й крупний бізнес не
досить розвинений.

Частка малого бізнесу в 2015 році в загальній
кількості підприємств сягає майже 99%, а зайнятість
населення в ньому складає 75%. Близько 3% від власно�
го ВВП Швейцарія вкладає в розробки та дослідження
[2]. Особливістю політики Швейцарії є те, що вона не
відокремлює сектори та галузі державної підтримки, а
створює умови для того, щоб вся економіка в цілому
працювала ефективно, звісно, з пріоритетом на інно�
вації. Необхідні умови будуть досягнуті наступними
шляхами: розвиток транспортної інфраструктури, удос�
коналення податкової системи, що максимально буде
направлена на полегшення діяльності підприємців,
підтримка та розвиток рівня освіти населення, активна
зовнішньоекономічна діяльність.

Основною перевагою ведення саме інноваційної
діяльності в Швейцарія є рівень захисту інтелектуаль�
ної власності. Близько 43 тис. патентних заявок було
подано в 2014 році на реєстрацію [3].

Ключові фактори успіху, якими володіє Швейцарія,
та приваблює інвесторів з усього світу полягають у на�
ступному: висококваліфікована робоча сила, високого
рівня академічні інститути, повністю розвинута інфра�
структура, різноманітні можливості фінансування, сво�
бода для творчого мислення, високий рівень витрат на
НДДКР [4].

У Швейцарії налічується велика кількість програм
та близько 150 організацій, що забезпечують підтрим�
ку та консультування інноваційної діяльності, як націо�
нальні, так і міжнародні. Не дивлячись на те, що країна
не є членом ЄС, співробітництво з Європейською спіль�
нотою досить плідне. Серед основних національних
організацій щодо підтримки, в тому числі і фінансової,
наступні: Швейцарський національний науковий фонд
(The Swiss National Science Foundation), Комісія з тех�
нологій та інновацій (Commission for Technology and In�
novation), Федеральне управління (Federal Administ�
ration) та ін. В основі фінансування інновацій лежать
гранти. Існують визначені вимоги для підприємців та
розробників, якими повинна відповідати їх новація, щоб
отримати грант. У загальній структурі витрат доля дер�
жавного фінансування досить невелика, переважають
приватні інвестиції.

Державою також встановлені особливі умови опо�
даткування для інноваційно�активного малого бізнесу.
Для отримання пільгового оподаткування, бізнес�про�

ект повинен відповідати наступним вимогам: висока
інноваційна складова, висока додана вартість, екологі�
чна безпека, інноваційний продукт повинен бути затре�
буваний на ринку Європи, виробництво має бути чин�
ним або в стадії готового технічного рішення, створен�
ня нових або переорієнтація існуючих робочих місць
тощо. Основою пільгового оподаткування є знижена
ставка податку на прибуток або повне звільнення від
його сплати строком на 10 років.

Друге місце рейтингу займає Великобританія, яка по
праву вважається одним з найкращих місць в світі для
дослідження та розробок інновацій. Більшість еко�
номістів відмічають достатньо потужну та налагодже�
ну систему допомоги та консультування малого іннова�
ційного бізнесу. Взагалі доля малого бізнесу в націо�
нальній економіці Великобританії складає близько
99,3% всіх підприємств, при цьому в 2015 році доля
мікро�бізнесу (0—9 найманих працівників) складає 95%.
Зайнятість населення в малому бізнесі складає 48% [5].

Інноваційною політикою в Великобританії займаєть�
ся Департамент бізнесу, інновацій і професійного навчан�
ня (Department for Business Innovation & Skills — BIS).
Основним завданням департаменту є плідна співпраця з
вищими навчальними закладами, метою якої є підвищен�
ня рівня навчання та удосконалення професійних навиків
студентів для спроможності їх конкурувати на світових
ринках та розвиток науки взагалі. В обов'язки департа�
менту також входить забезпечення інформованості
підприємців можливими змінами законодавства, ознай�
омлення з їх правами, а також постійне регулювання та
удосконалення системи в цілому, що надасть можливість
полегшувати повсякденну діяльність кожного підприє�
мця [6]. Серед інших не менш важливих організацій, що
займаються регулюванням інновацій, можна також вид�
ілити наступні: Дослідницькі ради Великобританії
(Research Councils of the United Kingdom — RCUK), Рада
з технологічної стратегії (Technology Strategy board —
TSB) та ін. Слід відмітити досить плідний взаємозв'язок
між усіма ланками системи підтримки інновацій шляхом
моніторингу поточного стану інноваційної діяльності,
тенденцій та можливих ускладнень, з якими стикаються
підприємці та інноватори.

У Великобританії достатньо розвинені кластери,
інноваційні центри, наукові парки. Основні кластери
сформувались на базі всесвітньо відомих університетів
Оксфорду, Кембриджу та Лондона. Інноваційні центри
створюються більшою мірою по двом напрямам: орієн�
товані на розробку специфічної технології та впровад�
ження її або з акцентом на окремий сектор економіки
або ринок. Наукові парки Британії можуть бути як
місцевого рівня, що знаходяться під егідою місцевої
влади, так і міжнародні, що входять в Європейську ме�
режу наукових парків з базою в Брюсселі [7].

Особливо слід відмітити пільгове оподаткування та
систему грантів та програм фінансування стартапів та
інноваторів. Пільги для інноваційно�активного бізнесу
Великобританії умовно можна розділити на дві групи:
послаблення оподаткування і високоефективні схеми
оподаткування для інвесторів. Щодо послаблення опо�
даткування, в країні діє чітко відпрацьована схема, в якій
прописаний взаємозв'язок між рівнем інноваційної
діяльності і послаблення податкового тягаря на підприє�
мця. Таким чином, максимально вигідну суму податків
(в 10 разів менший податок, ніж сталий) отримає бізнес,
що має патенти на свої винаходи та постійно інвестує
не аби які кошти в подальші дослідження і розробки.

Схеми надання грантів діють самі різноманітні, роз�
міри яких можуть бути як 2,5 тисяч, так і сягати мільйо�
ни фунтів стерлінгів. Серед основних найбільш розпов�
сюджених джерел фінансування можна виділити на�
ступні: Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS),
Innovate UK Smart Grants, Patent Box Relief, Innovation
Vouchers та ін. Ці програми можуть бути як державні,
так і приватні, напрямки фінансування різноманітні: від

Місце Країна (із 147 країн світу) Індекс
1 Швейцарія (Switzerland) 68,3
2 Великобританія (United Kingdom) 62,42
3 Швеція (Sweden) 62,4
4 Нідерланди (Netherlands) 61,58
5 США (United States of America) 60,1
6 Фінляндія (Finland) 59,97
7 Сінгапур (Singapore) 59,36
8 Ірландія (Ireland) 59,13
9 Люксембург (Luxemburg) 59,02
10 Данія (Denmark) 57,7
… …  
64 Україна (Ukraine) 36,45

Джерело: [1].

Таблиця 1. Рейтинг країн за рівнем інноваційного розвитку
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фінансування стартапів до залучення провідних фахівців
Великобританії конкретної сфери діяльності [8].

Наступна країна, що відома своїми успішними
бізнес�проектами, — Швеція. IKEA, Electrolux, Skype та
багато інших всесвітньо відомих брендів, створені саме
в Швеції. Сприятливі умови та розвинена інфраструк�
тура для стартапів — це все результат плідної роботи
держави та впровадження добре продуманих реформ,
що почались ще у 90�х роках.

Доля малого бізнесу в загальній кількості всіх
підприємств — 99%, при цьому 94,6% — мікро�підприє�
мництво. Зайнятість складає до 50% всього працездат�
ного населення [9].

Швеція відома досить високим рівнем освіченості та
кваліфікованості населення. І це не дивно, адже держав�
на підтримка починається ще з вищих навчальних зак�
ладів. При кожному університеті, де навчають бізнес�
програмам, створені бізнес�інкубатори, при цьому ко�
жен студент має право звернутись до них за консульта�
цією, допомогою або надати свій власний проект.

Саме держава в першу чергу формує інноваційну си�
стему та вектор її розвитку. В уряді Швеції питаннями
інновацій та інноваційної політики займається Міністер�
ство підприємництва та інновацій (Ministry of Enterprise
and Innovation). При даному міністерстві діє державне
інноваційне агентство VINNOVA. Серед основних зав�
дань агенції можна виділити наступні: підтримка
співпраці між компаніями, університетами, науково�дос�
лідними інститутами і державним сектором, налагоджен�
ня міжнародної співпраці. Щорічно VINNOVA інвестує
близько 2,7 млрд шведських крон в різні ініціативи шля�
хом надання грантів підприємцям. Вагомий внесок в
підтримку малого інноваційного бізнесу вносять також
наступні організації: Шведське Агентство з економічно�
го і регіонального розвитку (The Swedish Agency for
Economic and Regional Growth), Invest Sweden та ін.

У Швеції досить розвинені бізнес�інкубатори, інве�
стиційна та краудфандингові агенції, що надають необ�
хідну правову та організаційну допомогу, а також
фінансову допомогу. Бізнес�інкубатори, серед яких
можна виділити Almi, національну асоціацію бізнес�
інкубаторів та наукових парків (Swedish Incubators &
Science Parks), діють у різних сферах бізнесу та нада�
ють консультаційну допомогу, проводять фінансуван�
ня бізнес�проектів у вигляді надання позик, венчурно�
го капіталу стартапам, у тому числі і зарубіжним, та ін.
Інвестиційні агенції представляють собою різноманітні
об'єднання інвесторів (Connect) та венчурні фонди
(Creandum). В Швеції, як і в інших розвинених країнах,
досить популярними є краудфандингові платформи.

Краудфандинг — це технологія соціального фінан�
сування через Інтернет, технологія залучення соціаль�
них інвестицій, що їх здійснюють особи, які не є інсти�
туційними інвесторами такими, як держава, бізнес, інве�
стиційні фонди, венчурний капітал, бізнес�янголи та ін.
[11]. Основними краудфандинговими платформами в
Швеції можна виділити наступні: FundedByMe.com,
Toborrow.se, Tessin.se та ін.

Що стосується пільгового оподаткування, то Шве�
ція використовує його як один із інструментів стиму�
лювання інноваційної діяльності. Сутність полягає в
наступному: звільняються від податку суми, що дорів�
нюють 10% витрат фірми на НДДКР, а також передба�
чено спеціальну знижку 20% з суми приросту дослід�
них витрат в даному році в порівнянні з рівнем поперед�
нього року.

Україна — держава, що знаходиться в самому центрі
Європи, має досить вигідне географічне положення та
володіє різноманітними природним ресурсами, тому
досить прикро визнавати, що при всіх цих перевагах
місце України в світі не в лідерах не лише в інноваційній
сфері, а і в інших векторах розвитку.

Проаналізувавши місце України в світовому рей�
тингу інновацій в динаміці за останні 5 років, спостері�

гаємо, що особливих зрушень не було (рис. 1). Місце
України в Європейському інноваційному світі також
доволі незначне. Європейська Комісія в своєму щоріч�
ному звіті European Innovation Scoreboard 2016 віднес�
ла Україну до так званих "скромних" інноваторів
(modest innovators), до яких також відносяться Руму�
нія, Болгарія [14].

Основним органом виконавчої влади держави, що
регулює інноваційну діяльність, є Міністерство освіти
і науки України, а саме Департамент інноваційної пол�
ітики і трансферу технологій. Серед правових доку�
ментів, що визначають правове поле інноваційної
діяльності "Про інноваційну діяльність", "Про спец�
іальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків", "Про державні цільові програ�
ми", Закон України "Про Загальнодержавну комплек�
сну програму розвитку високих наукоємних техно�
логій" та ін.

Державне регулювання інноваційної діяльності
передбачено статтею 6 Закону України "Про іннова�
ційну діяльність" і здійснюється наступними шляха�
ми [15]:

— визначення і підтримки пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності державного, галузевого, регіо�
нального і місцевого рівнів;

— формування і реалізації державних, галузевих,
регіональних і місцевих інноваційних програм;

— створення нормативно�правової бази та еконо�
мічних механізмів для підтримки і стимулювання інно�
ваційної діяльності;

— захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної
діяльності;

— фінансової підтримки виконання інноваційних
проектів;

— стимулювання комерційних банків та інших
фінансово�кредитних установ, що кредитують виконан�
ня інноваційних проектів;

— встановлення пільгового оподаткування суб'єктів
інноваційної діяльності;

— підтримки функціонування і розвитку сучасної
інноваційної інфраструктури.

Інноваційна діяльність, на думку українського під�
приємця, — річ затратна та не дуже й необхідна, особ�
ливо якщо мова йде про великий бізнес. Малий та се�
редній бізнес є більш гнучкішим до переорієнтації своєї
діяльності або впровадження нового продукту, облад�
нання, технології.

Частка малого бізнесу складає 99,1% від загальної
кількості суб'єктів господарювання. Загалом в МСП
зайнято 78,2 % від загальної чисельності зайнятих на
суб'єктах підприємництва, або 40 % від зайнятого насе�
лення працездатного віку [12]. При цьому якщо проана�
лізувати частку малого бізнесу, що займались інноваці�
ями, вона склала у 2014 році 11,3% [13], в той час як в
розвинених країнах цей показник сягає 50% і вище. Ос�
новна проблема даного явища полягає у відсутності
фінансуванні.

Основним джерелом фінансування інноваційних
витрат у 2015 році були власні кошти підприємств —
13427,0 млн грн. (або 97,2% загального обсягу витрат
на інновації). Кошти державного бюджету отримало 11
підприємств, місцевих бюджетів — 15, загальний обсяг
яких становив 589,8 млн грн. (0,7%); кошти вітчизняних
інвесторів отримали 9 підприємств, іноземних — 6, за�
галом їхній обсяг становив 132,9 млн грн. (1,9%); креди�
тами скористалося 11 підприємств, обсяг яких стано�
вив 113,7 млн грн. (0,8%) [16].

Щодо можливих пільг оподаткування інноваційно�
активних підприємств, то слід зауважити, що Законом
України "Про інноваційну діяльність" були передбачені
пільги з податку на прибуток, на сплату земельного по�
датку, на сплату податку на додану вартість, митні
пільги (ст. 21 та ст. 22). Та дії цих статей Закону призу�
пинені.
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Нині діючі пільги: у сфері науково�технічної та інно�
ваційної діяльності передбачені законами України "Про
плату за землю" (звільняються від сплати податку вітчиз�
няні дослідні господарства науково�дослідних установ і
навчальних закладів сільськогосподарського профілю та
професійно�технічних училищ ст. 12, також звільнені від
сплати податку підприємства у сфері літакобудування та
космічної промисловості), "Про податок на додану
вартість" (звільнено від сплати податку при оплаті вар�
тості фундаментальних досліджень на НДДКР особу, яка
безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного
казначейства України ст. 5), "Про оподаткування прибут�
ку підприємств" (визначено пільги у сфері літакобудуван�
ня), "Про спеціальний режим інвестиційної та інновацій�
ної діяльності технологічних парків". Законодавчо нада�
ються пільги лише державним науково�дослідним цент�
рам, університетам та підприємствам у сфері літакобу�
дування, залишаючи без уваги промисловий сектор еко�
номіки [17]. Таким чином, держава не використовує один
із основних своїх стимулів до підвищення рівня інновац�
ійності — пільгове оподаткування, в тому числі і для інно�
ваційно�активного малого бізнесу.

Після вибору Україною Європейського вектору роз�
витку в державі активно почала розвиватися співпраця
з ЄС у різних сферах, в тому числі науковій та науково�
технічній. Наразі Україна вже приєдналась до наступ�
них програм: найперспективнішої програми ЄС з до�
сліджень та інновацій Horizon�2020 (бюджет майже
80 млрд дол.) та до програми ЄС для конкурентоспро�
можності суб'єктів малого та середнього бізнесу
COSME (бюджет майже 2,3 млдрд дол.). Для більш ак�
тивної співпраці між підприємцями та даними організа�
ціями в першу чергу необхідно налагодити інформацій�
ну політику держави для роз'яснення мети їх діяльності
та можливостей, що вони надають.

Основними формами стимулювання малого іннова�
ційного підприємництва у країнах розвиненої ринкової
економіки є [17]:

— пряме фінансування (субсидії, позики), що дося�
гають 50% витрат на створення нової продукції і техно�
логій;

— спрощене оподатковування для підприємств, що
діють в інноваційній сфері, у т.ч. виключення з оподат�
ковуваних сум витрат на НДДКР і списання інвестицій
на НДЦКР, пільгове оподатковування університетів та
НДІ;

— законодавче забезпечення захисту інтелектуаль�
ної власності й авторських прав;

— надання позичок, зокрема без виплати відсотків;
— цільові дотації на науково�дослідні розробки;
— створення фондів впровадження інновацій з ура�

хуванням можливого комерційного ризику;
— відстрочення сплати мита або звільнення від ньо�

го, якщо винахід стосується економії енергії;

— безкоштовне ведення діловодства за заявками
індивідуальних винахідників, безкоштовні послуги па�
тентних повірених;

— державні програми щодо зниження ризиків і
відшкодування ризикових збитків;

— програми пошуку і залучення талановитих іно�
земних спеціалістів, включаючи прискорене оформлен�
ня їм віз, надання стипендій для навчання і поліпшення
умов проживання.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Всі вищевказані форми стимулювання будуть дієви�
ми лише у випадку подолання основних проблем, що
стримують розвиток України, — це тотальна корупція
та бюрократія. Аналізуючи досвід успішних країн у
сфері інновацій, бачимо, що активна державна позиція
починається ще з ВНЗ, коли метою є забезпечити сту�
дента всім необхідним та стимулювати його до дослід�
жень, розробок та розвивати його як кадрового фахів�
ця світового рівня. Політика ж України в цьому питанні
не досить переконлива. Через внутрішню економічну та
політичну кризу, нестачу фінансування, фахівці різних
сфер змушені від'їжджати за кордон, де їх досить висо�
ко цінять. Саме тому держава вже сьогодні повинна ро�
бити більш рішучі кроки в підтримці науки та стимулю�
ванні інновацій шляхом створення програм інновацій�
ного розвитку.

Перш за все необхідно налагодити співпрацю між
державою, ВНЗ та підприємцями. Державні замовлен�
ня повинні виконуватись переважно на суб'єктах на�
ціонального підприємництва, із залученням фахівців із
університетів та академій. Що стосується фінансуван�
ня науки та інноваційного малого бізнесу, то в останні
роки корінилася вже досить стала тенденція залишко�
вого його фінансування, що привело до занепаду ви�
сокотехнологічного виробництва. Нестачу фінансуван�
ня держава могла б компенсувати шляхом надання
інноваційно�активному бізнесу пільг та стимулів щодо
її ведення.

Створення бізнес�інкубаторів, технопарків, техно�
полісів, інноваційних центрів, інноваційних кластерів,
венчурних фондів та інших подібних організаційних
форм також були б гарним стимулом для покращення
інноваційного розвитку. Слід також відмітити, що ри�
нок венчурного капіталу в Україні майже не розвине�
ний.

Сучасний світ розвивається досить динамічно та
стрімко, і Україна, як країна Центральної Європи про�
сто змушена йти шляхом саме Європейського вектору
розвитку. В першу чергу мова йде про зміни пріоритетів
у розвитку для держави, та не тільки на паперах пропи�
сувати важливість малого бізнесу та науки, а й ділом
показати, яка вона — Україна ХХІ століття.

Рис. 1. Місце України в рейтингу інновацій "The Global Innovation Index" у динаміці
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