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NEOFPROTECTIONIST CAPACITIES OF REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN THE CONDITIONS
OF MULTILATERAL LIBERALIZATION OF TRADE

У статті досліджується протекціоністський потенціал регіональних торговельних угод у межах авF
торської концепції неопротекціонізму, який синтезує в собі як форми класичного протекціоністського
захисту, так і новітні. Актуалізується питання встановлення кореляційної залежності між зростанням
конкурентоспроможності та швидкістю імплементованої лібералізації, що загострює теоретичну супеF
речку між вигодами торгівлі на багатосторонній, регіональній та двосторонній основі.
The protectionist capacities of regional trade agreements are studied from the perspective of the author's
concept of neoFprotectionism as a phenomenon synthesizing the forms of classical protectionism and the new
ones. The issue of correlating the competitiveness growth with the quickness of implemented liberalization,
which aggravates the theoretical controversy between advantages of trade on multilateral, regional and bilateral
basis, is highlighted.

Ключові слова: регіональні торгові угоди, інтеграційний неопротекціонізм, протекціонізм, вільна тор
гівля.
Key words: regional trade agreements, integration neoprotectionism, protectionism, free trade.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теорії регіональні торговельні угоди (РТУ) сприй
маються як інструменти торгівельної лібералізації. За
безпечення РТУ у ГАТТ/ГАТС стимулювалось понят
тям про те, що РТУ можуть служити сходинками на
шляху до багатосторонньої торгівельної лібералізації,
однак, як справедливо акцентує Р. Бхала, це шлях, яким
рідко йдуть більшість сторін багатосторонньої торгі
вельної системи ВТО. З безвихідним становищем Доха
Раунду у багатосторонніх торгівельних переговорах,
можливо приписати зростаючу перевагу РТУ до того
факту, що країниучасники ВТО зараз вважають більш
зручним досягти двосторонньої та регіональної торгі
вельної лібералізації саме за допомогою РТУ.

4

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тоді як Дж. Бхагваті й А. Панагарійа [8] в своїх дос
лідженнях зосереджувалися на аналізі процесу форму
вання та поширення торговельних блоків та їх впливу
на рівень протекціонізму і лібералізації, виділяючи по
тенційно конфліктні цілі та вплив регіоналізму у по
рівнянні з принципом багатобічних відносин, С. Білал
[9] намагається віднайти відповідь на питання, чи
збільшують або зменшують РТУ спроби реалізувати
протекціонізм? Ми погоджуємось з позицією авторів в
частині того, що слід визнати об'єктивну потребу в про
текціонізмі в рамках РТУ та дослідити особливості його
реалізації, не вдаючись до поширеного підходу, що грун
тується на балансуванні між двома полярними варіан

Економiка та держава № 11/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
тами, згідно з якими РТУ або збільшують, або зменшу
ють рівень протекціонізму. Позиція адептів протекціо
нізму в контексті проблематики РТУ грунтується на виз
нанні того, що тиск протекціоністів зменшується в ре
зультаті регіональної інтеграції. Дослідження А. Пана
гарійа та Р. Фіндлея [12], а також Д. Родріка [10] пропо
нує систему аргументацій, що базується на розгляді
феномену "ефекту послаблення преференцій", який ви
никає при формуванні торгового блоку. Вчені стверд
жують: "Незалежно від організаційної системи на
явність регіональних угод тягне за собою розширення
політичного співтовариства і, таким чином, зменшення
можливостей визначати політику з боку політично ак
тивних угруповань в кожній країні. Цей факт робить
прийняття рішень менш сприйнятливим з точки зору
інтересів окремих фракцій і значно ускладнює лобію
вання їхніх інтересів. Маргінальні переваги лобіювання
знижуються, тому групи розсудливо вирішують знизи
ти тиск у цьому напрямі" [14]. С.П. Маджі, В.А. Брок і
Л. Янг переконані, що національні преференції можуть
також послаблятися з інших причин.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Водночас Г.В. Пуіг та О. Охіочеойя [4], коментуючи
результати Доха Раунду, наполягають, що РТУ висту
пають протекціоністським інструментом, що прагне
відтворити кращі торгівельні відносини між їхніми учас
никами, які ризикують лишитись наріжним каменем у
відносинах багатосторонності та принципах торгівель
ної лібералізації на глобальному рівні внаслідок імпле
ментації складних критеріїв Правил Походження та
інших замаскованих протекціоністських бар'єрів у
торгівлі. Більше того, визнаючи, що торгівельні прагнен
ня кожної країни — великої чи малої — є подібними,
усвідомлення підтексту будьякої торгівельної угоди,
яка укладається, є обов'язковою умовою утримання
власних позицій. Зауважуючи, що ступінь будьякого
негативного впливу привілейованих торгівельних відно
син на країни, що розвиваються, не можна повністю
пояснювати домінуванням їхніх партнеріврозвинутих
країн, П.Т. Бауер свого часу доводив, що бюджетні про
блеми країн третього світу у міжнародній торгівлі, у
порівнянні із країнами розвинутого світу, пояснюється
"марним використанням наданого капіталу та недореч
ною валютнофінансовою політикою" [6, с. 174]. Вра
ховуючи, що РТУ, за їхньою правовою природою, є ви
нятковими преференційними торгівельними угодами
між країнами, що їх підписали, стає очевидним прагнен
ня бути першим у укладанні угод на нових ринках, що
гарантує дотримання примату власних інтересів над
іншими. Така інтерпретація РТУ дозволяє припустити
його виняткову роль у досягненні економічної безпеки
країни і актуалізує розгляд РТУ з позицій неопротек
ціонізму.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Питання встановлення кореляційної залежності між
зростанням конкурентоспроможності та швидкістю
імплементованої лібералізації, загострює теоретичну
суперечку між вигодами торгівлі на багатосторонній,
регіональній та двосторонній основі. Мета статті поля
гає в дослідженні протекціоністського потенціалу РТУ
в межах концепції неопротекціонізму.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На відміну від "класичного" протекціонізму, спря
мованого на захист національних виробників, окремих
галузей економіки, залежно від їхньої значущості і полі
тичної сили зацікавлених кіл, неопротекціонізм має в
своєму арсеналі інструментарій, що стає реакцією на
нові виклики "нової норми". В оновленому вигляді,
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змінюється акцент у самому цілепокладанні: не стільки
захищеність від іноземної конкуренції у своїй країні,
скільки стимулювання економічної активності у
відповідь на скорочення сукупного попиту ставиться в
обов'язок останньому. Таким чином, саме цілі відстою
вання економічного суверенітету (для країн, що розви
ваються) або боротьба за збереження (для розвинених
країн) чи поширення економічного впливу (для країн,
що розвиваються) стають домінантами трансформації
класичного протекціонізму в неопротекціонізм, який
синтезує в собі як форми класичного протекціоністсь
кого захисту, так і новітні. Саме це унеможливлює ви
користання терміну "новий протекціонізм", адже за
змістом останній мав би докорінним чином відрізнятись
від "класичного". Таким чином, РТУ відноситься нами
до інструменту реалізації політики неопротекціонізму
як своєрідної відповіді на деформацію класичного кре
до лібералізму "laissez faire".
Останнім часом загострюється своєрідне змагання
між багатосторонністю та регіональністю/двосторон
ністю. По мірі розширення торгового блоку, заінтере
совані групи можуть зазнавати труднощів самооргані
зації на регіональному рівні. Національні групи впливу,
намагаючись реалізувати засоби протекціонізму, мо
жуть скоординувати зусилля з колегами з країнпарт
нерів. Проблема безбілетника, пов'язана з більшою
кількістю груп зі схожими інтересами на регіонально
му рівні, може існувати одночасно з ефектом послаб
лення преференцій, що відчувають національні лобі в
торгових блоках. А. Панагарія та Р. Фіндлей пропону
ють дещо формальний аналіз проблеми безбілетника в
лобіюванні, який стосується РТУ та зокрема митних
союзів, і доповнюють модель Дж. Міда, що дозволяє
визначати торгову політику на внутрішньосистемному
рівні [12]. Компонент проблеми безбілетника за умов
реалізації ефекту послаблення преференцій ідеально
узгоджується з логікою колективних дій, описаною
М. Олсоном ще в 1965 р.
Окреслений підхід, що грунтується на ефекті по
слаблення преференцій, наштовхує на думку, що мит
ний союз (МС) з часом демонструє менше елементів
протекціонізму у порівнянні з зоною вільної торгівлі
(ЗВТ). Серед іншого, автори вдаються до теоретичних
моделювань, які пізніше підкріплюють емпірично. Для
початку, вони припускають, що торгова політика має
повністю внутрісистемний характер, а, отже, рівень про
текціонізму залежатиме від лобістській діяльності груп
впливу. Загальновизнано, що в ЗВТ кожна країнаучас
ник має можливість самостійно встановлювати власну
торгову політику з країнами, що не входять до ЗВТ, а
отже, національним заінтересованим групам потрібно
лише лобіювати інтереси в уряді своєї країни, щоб впли
нути на рівень протекціонізму відносно країн, що не
входять до ЗВТ. Таким чином, протекціонізм у ЗВТ має
характеристики індивідуальних інтересів.
У митному союзі зовнішня торгова політика є єди
ною для всіх країнучасників, і національні групи тиску
мають впливати також на рівні союзу, а сам протек
ціонізм на рівні митного союзу стає суспільним благом
з урахуванням проблеми безбілетника. Крім того, регі
ональний орган прийняття рішень схильний бути менш
сприятливим до лобіювання, орієнтованого на конкрет
ну країну, у порівнянні з національними органами вла
ди, тому що йому доводиться врівноважувати потен
ційно конфліктуючі інтереси учасників МС. У результаті
для впливу лобістських дій на зовнішню торговельну
політику може потребуватися певна ступінь координації
національних заінтересованих груп. Таким чином, ско
рочення впливу національних лобістів на рівні союзу та
збільшення проблеми безбілетника, зумовленої спільни
ми лобістськими діями, становлять два аспекти ефекту
послаблення преференцій, пов'язаного з МС, але відсут
нього у ЗВТ. Питання встановлення кореляційної за
лежності між зростанням конкурентоспроможності та
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швидкістю імплементованої лібералізації, загострює
теоретичну суперечку між вигодами торгівлі на багато
сторонній, регіональній та двосторонній основі.
Справді, на перший погляд, таке пояснення вигля
дає переконливо. Власне, воно може точно описувати
підсумок регіональної інтеграції, принаймні в деяких
випадках, але цей аргумент грунтується на кількох прин
ципових вихідних положеннях. Поперше, проблему
безбілетника неможливо ефективно подолати силами
прихильників протекціонізму. Фактично, Ж. де Мело,
А. Панагарійа та Д. Родрік обгрунтовують свою думку,
роблячи припущення про відсутність кооперації між
лобі різних країн. Подруге, зацікавлені групи не мо
жуть самоорганізуватися на регіональному рівні, на
якому, серед іншого, не існує ефективного лобіювання
проти протекціонізму, наприклад, з боку споживачів.
Потретє, не враховується факт впливу торговельних
обмежень, схвалених МС, на більшу кількість населен
ня у порівнянні з національним протекціонізмом (такий
феномен іноді називають "ланцюговою реакцією").
А. Крюгер [16], запропонувавши альтернативну аргу
ментацію, прийшла до аналогічних висновків. Науковець
наводить серйозні доводи, що ЗВТ має більше потен
ціалу переорієнтації торгівлі, ніж МС в основному зав
дяки пов'язаним правилам походження товару. Поглиб
лення торгівлі звичайно породжує протидію з боку на
ціональних підприємств, що конкурують на внутрішнь
ому ринку. Водночас компанії країнпартнерів, які здо
бувають вигоду від переорієнтації торгівлі в рамках зони
вільної торгівлі, також протидіятимуть подальшій гло
бальній лібералізації торгівлі. Таким чином, переорієн
тація торгівлі виявляє тенденцію до збільшення протидії
подальшої лібералізації торгівлі всередині економічно
го утворення, тому ЗВТ скоріше задовольнить протек
ціоністські інтереси, ніж МС.
Справді, ефект безбілетника постає центральним
питанням в аналізі впливу РТУ на характеристики ло
біювання. За визначенням, чим більше регіональна
одиниця, на яку поширюється спільна (централізована)
торгова політика, тим більше кількість суб'єктів, що от
римують переваги від торгової політики. Водночас чим
ширше потенційний розмір зацікавленої групи, тим
більше спокуси для кожного члена групи користувати
ся вигодою, не докладаючи власних зусиль. Таким чи
ном, тим менше вірогідність успіху групи впливу. Така
система аргументацій походить від вже згадуваної ол
сенівської логіки колективних дій. Загострюючи увагу
на впливі розміру групи на забезпечення суспільними
благами з боку приватних груп, теорія М. Олсона1 при
пускає, що більший розмір групи передбачає більший
рівень ефекту безбілетника і, таким чином, нижчий об
сяг надання суспільного блага. Обгрунтування можна
підсумувати наступним чином: особа робитиме внесок
у надання суспільного блага, тільки якщо (передбачу
вані) переваги будуть перевищувати витрати на такі дії.
По мірі зростання обсягу групи, вартість колективної
дії (у сенсі використання ефективних організаційних
схем з доцільними засобами заохочення та механізма
ми контролю, що забезпечать участь членів групи)
збільшується. Одночасно відносна цінність внеску кож
ного члена групи в рамках колективної дії зменшуєть
ся. Тобто ефект безбілетника зростає з розміром гру
пи, тому що вірогідність добровільного надання су
спільного блага менше залежить від індивідуального
внеску. По мірі збільшення "безбілетників", з одного
боку, підвищується ризик того, що суспільне благо вза
галі не буде вироблено, з іншого боку, зростає наванта
ження на активних членів групи.
Крім того, якщо вигоди від колективної дії розріз
няються у різних членів групи, то, за висловом М. Ол
_____________________________________________

сона [13], існує систематична тенденція "експлуатації"
меншини більшістю. Отже, висока варіативність розпо
ділу інтересів в групі підвищує шанс створення суспіль
ного блага, тому що цілком вірогідна ситуація, коли
якнайменш один член групи матиме інтерес зробити вне
сок до створення суспільного блага. Така логіка мірку
вань підтверджується працями Г. Марвела і Р.Е. Еймса
[17], які дійшли подібних висновків при аналізі невели
ких груп.
Слід звернути увагу на той факт, що окреслена ар
гументація вчених, що грунтується на варіативності пе
реваг в групі, формально відрізняється від аргументу,
що базується на розмірі групи. Проте, ці дві концепції
пов'язані між собою таким чином, що великі групи не
тільки більш схильні до проблеми безбілетника (аргу
мент розміру), але й вони також більш сприйнятливі до
підвищеної різноманітності інтересів членів групи у по
рівнянні з невеликими групами (аргумент варіативності).
Більше того, на відміну від олсенівської інтерпретації,
ряд досліджень яскраво продемонстрували, що надан
ня суспільного блага може підвищуватися з розміром
групи.
Наприклад, Дж. Чемберлін [18] та М. Макгір [19]
доводять на прикладі стандартних товарів (суспільні та
приватні блага), що неконкурентна природа суспільно
го блага припускає компенсування зменшення індивіду
ального внеску до суспільного блага збільшенням роз
міру групи. Цей ефект обумовлений еластичністю по
зитивного прибутку суспільних та приватних благ, оскіль
ки надлишок колективних переваг від інших внесків
створює позитивний прибуток; додаткові члени групи
не скорочують переваги для існуючих членів групи, адже
у споживанні суспільного блага відсутня конкуренція.
Аналіз, проведений Дж. Айхбергером та Д. Келсі
[20], продемонстрував, що РТУ можуть сприяти скоро
ченню ефекту безбілетника серед прихильників протек
ціонізму у випадках, коли лобісти домагаються протек
ціонізму заради зниження невизначеності навколо рег
іонального інтеграційного процесу або коли лобістсь
ка діяльність демонструє зменшення віддачі від масш
табу. В більш широкому сенсі, загальноприйняте при
пущення, що суспільні блага малоймовірно надавати
муться на добровільних засадах через наявність пробле
ми безбілетника, що особливо актуально для великих
груп) піддавалося сумніву багатьма авторами. Зокрема
Е. Брюбейкер [21] вважає, що гіпотезу про ефект без
білетника можна послабити навіть для великих груп. Він
запропонував слабкий варіант ефекту безбілетника на
противагу сильному варіанту, який переважає в тра
диційній літературі.
Згідно з сильним варіантом, суспільне благо надано
не буде; слабкий варіант стверджує, що проблема без
білетника призведе до недостатнього надання (або па
ретооптимального рівня) суспільного блага. Загальний
висновок, який виникає з цих різних підходів, полягає в
тому, що суспільне благо може бути надане добровільно.
Ефект безбілетника може здаватися найбільш вірогід
ним наслідком створення РТУ, втім, існує багато при
кладів, коли проблеми безбілетника легко долаються.
Очевидно, що регіональна інтеграція збільшує потен
ційний розмір груп впливу, внаслідок чого відносна ча
стка кожного окремого члена зацікавленої групи зни
жується по мірі розширення регіону, тому зменшення
сили лобіювання кожної окремої компанії може зумо
вити необхідність появи більш формальної організації
та розвитку нових структур зацікавлених груп.
Таку тезу яскраво ілюструє наступний приклад. Роз
глянемо просту ситуацію, коли до початку регіональ
ної інтеграції крупна компанія або група компаній, зо
середжених на одній території, виступає в якості основ

1
Відповідно до моделі зацікавленої групи, яка ґрунтується на логіці колективних дій М. Олсона, рівень протекціонізму знахо
диться в таких кореляційних зв'язках: (1) негативно до кількості компаній в індустрії; (2) позитивно до коефіцієнту промислової
концентрації; (3) позитивно до географічної концентрації.
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ної групи, що зацікавлена в протекціонізмі в рамках кон
кретної індустрії національного рівня, дозволяючи
іншим (невеликим) компаніям у країні виконувати фун
кцію безбілетника. Згідно з аргументом про послаблен
ня преференцій, після регіональної інтеграції крупна
компанія (група компаній) відчуває послаблення свого
впливу. Водночас якщо індустрія в цілому бажає отри
мати (підтримувати) протекцію на регіональному рівні,
єдиним ефективним засобом впливу на регіональну тор
гову політику може стати розвиток організації або асо
ціації. Невеликі компанії фактично втрачають стимул до
ефекту безбілетника, що суперечить ефекту послаблен
ня преференцій, адже вони більше не можуть поклада
тися на лобістські дії кількох крупних компаній для от
римання протекції індустрії. Таким чином, транснаціо
нальні групи впливу можуть стати більш ефективними
у формуванні торгової політики на регіональному рівні,
ніж їхні гірше організовані колеги на національному
рівні.
Теоретичну підтримку такого аргументу можна
знайти у відомій "моделі арифмометра", яку запропо
нував Р. Кейвс [22] ще у 1976 р. У протилежність до ол
сенівської моделі зацікавлених груп, що припускає
здатність до ефективного лобіювання лише з боку не
великих, територіально сконцентрованих груп, яким під
силу стримувати наслідки так званої "проблеми без
білетника", модель арифмометра стверджує, що індус
трія, яка складається з багатьох, територіально розсія
них компаній, може мати перевагу в лобіюванні завдя
ки природному відстоюванню місцевих інтересів. Мо
дель однозначно визнає важливість взаємних політич
них послуг або дещо символічно — обмін голосами,
грунтуючись на припущенні, що мета уряду — максимі
зувати свої шанси на повторне обрання. Цілком природ
но, що ряд питань неможливо вирішити поодинці, тому
формування коаліційної більшості в результаті взаєм
них поступок та обопільної підтримки серед членів коа
ліції стає основним предметом діяльності законодавчих
органів.
Якщо галузь, яка домагається протекції, сконцент
рована в одному районі, вона не в змозі зібрати достат
ню політичну підтримку в інших районах для забезпе
чення коаліційної більшості з метою рішення питань.
Уряд, що спрямований на отримання максимальної
кількості переваг, не реагуватиме адекватно на локаль
но інспіровані протекціоністські настрої, адже такі кро
ки загрожуватимуть втраті його популярності та при
хильності виборців в більшій кількості районів. Така
логіка аргументацій наштовхує на припущення про те,
що лише територіально розосереджена індустрія може
отримати більше політичної підтримки, адже виборці в
більшій кількості районів будуть зацікавлені в захисті
цієї індустрії. Модель арифмометра припускає, що віро
гідним впливом РТУ буде збільшення потреби в протек
ціонізмі на регіональному рівні за умови, якщо індуст
рія не зосереджена тільки в одній країні, але розсіяна в
усьому регіоні. Крім того, слабка індустрія, яка не в
змозі отримати політичну підтримку в кожній країні
учаснику, може скоординувати зусилля на регіональ
ному рівні для тиску на централізований орган влади.
Альтернативний варіант демонструє припущень,
згідно з якими індустрія може бути добре організована
та впливова в одній країні, але не впливати на ситуацію
в інших. У такому разі регіональна інтеграція може за
безпечити імпульс для розвитку організованого лобі в
інтересах цієї індустрії в рамках різних країнучасників.
Цей феномен можна назвати "поширенням префе
ренцій", або ефектом демонстрації, який суперечить
раніше розглянутому ефекту "послаблення префе
ренцій". Такий феномен пояснюється різними фактора
ми. На регіональному рівні успішні ланки індустрії мо
_____________________________________________

жуть отримати переваги від лобістської діяльності зав
дяки досвіду, структурі та вмінню знаходити вихід зі
складного становища. Такі успішні ланки національної
індустрії можуть діяти в якості лідерів групи тиску на
регіональному рівні, намагаючись привернути увагу до
можливостей лобіювання та залучення до цього проце
су менш політично активних представників індустрії.
Хоча деякі з вказаних елементів не виступають надто
чутливими до існування регіональної інтеграції, потре
ба в кооперації національних зацікавлених груп у тор
говельному блоці однозначно стимулює процес, коли
преференції рівномірно розповсюджуються в рамках
регіону2.
Ефект демонстрації значно підсилюється ефектом
масштабу [23, с. 197], наочним та реальним прикладом
високого потенціалу якого в інтерпретації Р. Фіндлея є
саме вплив установи, що визначає політичний курс, у
країнах, що розвиваються. Попри те, що обмежений
обсяг окремого внутрішнього ринку стримує вплив на
ціонального промислового лобі, перспективи розвитку
регіонального ринку можуть забезпечити підтримку на
вищому рівні. Звісно, ефект масштабу в лобіюванні
приймає багато форм. Серед іншого, авторський колек
тив вчених у складі К. Мерфі, А. Шлейфер та Р. Вішні
[24] приходить до висновку, що економічна діяльність,
пов'язана з ренто утворюючими факторами виробниц
тва, часто показує зростаючу прибутковість. Серед при
чин цього феномену — сама по собі технологія вироб
ництва та взаємодія лобіювання та виробничої діяль
ності.
Самим фактом свого існування РТУ можуть підви
щити попит на протекціонізм всередині країни. Процес
регіональної інтеграції шляхом лібералізації торгівлі на
внутрішньому ринку позитивно впливає на деякі
індустрії та безумовно негативно на інші, отже, галузі
промисловості, які не отримали переваг від вільної
торгівлі в регіоні, можуть вдаватись до реалізації інстру
ментів протекціонізму в якості компенсації. Як наслідок,
незадовільне економічне становище та втрата конкурен
тоздатності окремих галузей, постраждалих внаслідок
реалізації засад регіональної інтеграції, можуть спро
вокувати більш гнучке реагування торгових відомств на
прояви протекціонізму. Фактично в період несприятли
вих ситуацій та економічної кризи постраждалі галузі
промисловості звичайно прагнуть протекціонізму, а в
більш загальному сенсі — підтримки уряду — більш ви
ражено, ніж в інших випадках.
Висуваючи припущення про те, що економічну рен
ту можна отримати як від виробничої, так і від лобістсь
кої діяльності, К. Мерфі [24, с. 411] аргументовано
підтверджує своє попередньо сформульоване спостере
ження про те, що в період економічного спаду галузь
промисловості може отримати більше переваг від полі
тичних заходів через лобістську діяльність, економічні
витрати на яку знижуються під час депресії, ніж від про
ведення дорогих реформ реструктуризації. Таким чи
ном, стимул до ефекту безбілетника з боку потенцій
них учасників групи тиску зменшується, адже очікувані
переваги від активної торгової політики (в більш загаль
ному сенсі — від втручання уряду) збільшуються. Цей
феномен в теоретичній полеміці C. Меджі, А. Вільяма,
Л. Янгта та Р. Болдвіна остаточно отримав назву "ефек
ту компенсації".
Теорія регуляції, розроблена чиказькою школою, в
особі Дж. Стіглера та С. Пелтзмана віднайшла глибоко
переконаних її адептів. Автори стверджували, що рин
кова структура відіграє вкрай важливу роль у лобіст
ській діяльності у впливі на законодавче регулювання.
Згідно з теорією, галузі промисловості, що стикаються
з жорсткою конкуренцією, можуть докласти зусиль та
вигідно скористатися законами про протекціонізм у

2
Типовою ілюстрацією зазначеного виступає сільськогосподарське лобі в ЄС, зокрема, надзвичайно високоорганізоване лобі в
ряді крупних країн таких, як Франція, чий вплив розповсюджується на всю територію Союзу.
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порівнянні з монопольними індустріями. Останні мо
жуть отримувати переваги від бар'єрів входу на ринок,
що обмежують внутрішніх та закордонних (потенцій
них) конкурентів, тим самим знижуючи попит на про
текціонізм. Крім того, вартість колективного лобію
вання може бути нижчою в олігопольних індустріях, але
відкрите надання протекціонізму таким індустріям, що
вже мають вигідну ринкову позицію, може виявитися
політично складнішим.
РТУ фактично є результатом компромісу протек
ціоністських та антипротекціоністських сил. Підтримка
вільної торгівлі виходить від споживачів, галузей, що за
лежать від імпорту продукції, та від експортних галузей
економіки. Водночас підприємства, що конкурують на
внутрішньому ринку, звичайно активно підтримують об
межувальні міри. Без сумнівів, такі антагоністичні інтере
си впливають на процес регіональної інтеграції та зовніш
ню торговельну політику. Підтримка ЗВТ найбільш вірог
ідна за таких умов: якщо переорієнтація торгівлі знахо
диться на високому рівні; якщо з угоди виключити галузі
промисловості, які більш за всіх протидіють регіональній
інтеграції, або гарантування більш тривалого періоду їх
пристосування до нових умов господарювання.
Послабити опозицію інтеграційним процесам мож
на кількома способами, серед яких у різні часи дослід
жень вищецитовані вчені зазначали такі: захист під
приємств, що конкурують на внутрішньому ринку, від
зовнішньорегіонального імпорту, надання тривалого
періоду пристосування до нових умов господарювання;
виключення з угоди певних галузей. Цікаво, що ще трид
цять п'ять років тому дослідник Ф. Махлуп зазначав таке:
"Митний союз чи інший регіональний торговельний блок
може розглядатися в якості компромісу між двома ан
тагоністичними групами, просуваючи з першого погля
ду непорівнянні політичні принципи: вільну торгівлю та
протекціонізм. У разі такого компромісу перші задово
лені скасуванням торговельних бар'єрів у блоці, а ос
танні — збереженням бар'єрів імпорту з країн поза бло
ком" [цитата за 9]. Втім, варто акцентувати на тому, що
рівень зовнішнього протекціонізму, прийнятий регіо
ном, залежить не тільки від потреби в "компенсації" інте
ресів протекціоністів, але й від тиску на торговельні об
меження з боку антипротекціоністів.
ВИСНОВКИ
Вірогідно, що від вільної торгівлі виграє більше
суб'єктів, ніж програє. В типовій ситуації протекціонізм
дуже вигідний для обмеженої кількості суб'єктів гос
подарювання (зокрема, деяким підприємствам, що кон
курують на внутрішньому ринку), але негативний для
більшості споживачів. Перевага протекціоністських
інтересів у визначенні торговельної політики на націо
нальному рівні (принаймні до певного ступеня), але їх
значущість може посилитися шляхом регіональної
інтеграції, яка, за визначенням, підвищує кількість ком
паній, на які поширюється дія протекціонізму. Тому в
абсолютному вираженні, ефект зменшення преференцій
краще відчувається серед антипротекціоністських сил,
ніж серед прихильників протекціонізму.
Включаючи до аналізу антипротекціоністське лобі,
є можливість пояснити підвищення протекціонізму в
результаті регіональної інтеграції, незважаючи на по
тенційне зростання ефекту безбілетника, пов'язаного з
формуванням торговельного блоку. Від протекціоніз
му виграє мала кількість крупних суб'єктів за рахунок
великої кількості невеликих. По мірі розширення ре
гіону, перші звичайно відчувають відносно обмежену
дію ефекту безбілетника та менше організаційних труд
нощів, ніж останні. Тому регіональна інтеграція може
призвести до відносного підвищення впливу протекціо
ністських угруповань. Приймаючи до уваги, що прихиль
ники протекціонізму звичайно є відносно однорідною
групою в порівнянні із членами антипротекціоністських
сил, що мають лише загальні інтереси, вірогідно, що ре
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гіональна інтеграція поліпшить відносну ефективність
лобіювання перших у порівнянні з останніми.
Втім, винятком може стати ситуація, за якої рівень
протекціонізму достатньо великий, щоб привернути су
спільну увагу та/або викликати достатню стурбованість
антипротекціоністських сил. Якщо регіональна інтегра
ція підвищує видимість питань стосовно торговельної
політики (та сприятливість до них) та значно шкодить
інтересам великих груп (наприклад, споживачам) чи до
мінуючим галузям економіки, переваги від антипротекц
іоністських дій можуть виявитися достатніми для подо
лання великих (зокрема, постійних) витрат через ефект
безбілетника. В такому разі лобіювання вільної торгівлі
у питаннях торговельної політики може стати відносно
активнішим та успішнішим, ніж протекціоністське лобі.
Без перебільшень, наявність регульованого протек
ціонізму може сприяти зменшенню і навіть зникненню
проблеми безбілетника та елімінування преференцій
протекціоністів у рамках РТУ. Втім, переваги від про
текціонізму мають концентровану природу, тоді як ви
трати на нього рівномірно розподілені. Водночас потре
ба в протекціонізмі з боку промисловості, на яку про
гнозовано негативно вплине зовнішня торговельна лібе
ралізація, може зрости в якості так званої "компенсації"
за регіональну інтеграцію.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRICES JUSTIFICATION FOR PARTICIPATION IN THE TENDER

У статті розглянуто сутність тендеру та його роль як інструмента захисту вільної конкуренції у сфері пубF
лічних та комерційних закупівель. Розкрито визначальну роль обгрунтування ціни при формуванні тендерної
пропозиції. Проаналізовано існуючі науковоFпрактичні підходи до тендерного ціноутворення і на цій підставі
рекомендовано удосконалену процедуру обгрунтування ціни для тендерної пропозиції. Показано, що найгоF
ловнішою проблемою при встановленні ціни є визначення ймовірності виграшу тендеру при кожній з альтерF
нативних цін. Для визначення такої ймовірності доцільно формувати бази даних про ціни, призначені основF
ними конкурентами у попередніх тендерах, та визначати розподіли ймовірності цін для кожного конкурента.
Розглянуто приклад застосування рекомендованої процедури обгрунтування ціни для участі в тендері.
In the article the essence of the tender and its role as an instrument of protection of free competition in the sphere
of public and commercial procurement are considered. The crucial role of price justification for the formation of a
tender offer is revealed. The existing scientific and practical approaches to tender pricing have been analyzed and on
this basis, an advanced procedure of price justification for the tender offer is recommended. It is shown that the most
important problem in determining the price is the determination of the probability of winning the tender at each of the
alternative prices. To determine such a probability, it is expedient to create databases for prices designed by the main
competitors in previous tenders and determine the probabilities distribution of price for each competitor. An example
of the application of the recommended procedure for justification of the price for participation in the tender is considered.
Ключові слова: ціна, тендер, тендерна пропозиція, публічні закупівлі, комерційні закупівлі, економікоста
тистичні методи.
Key words: price, tender, tender offer, public procurement, commercial purchases, economic and statistical methods.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Важливою умовою подальшої розбудови держав
ності й укріплення економічної безпеки України є підви
щення ефективності функціонування національної еко
номіки. Одним з потужних інструментів вирішення цьо
го завдання, що вже не одне століття використовується
в усьому світі, виступають тендерні або конкурсні про
цедури. Тендер як конкурентна форма відбору пропо
зицій на постачання товарів, надання послуг або вико
нання робіт відповідно до наперед визначених у доку
ментації умов в узгоджені терміни на принципах зма
гальності, справедливості й ефективності [1], сприяє
більш повному задоволенню потреб всіх суб'єктів рин
ку. Так, замовник мінімізує свої витрати, здійснивши
закупівлю за найнижчою з можливих цін; постачальник
отримує можливість для збільшення обсягів виробниц
тва та стратегічного розвитку, а також покращує свій
імідж завдяки укладанню контракту з відомим замов
ником. Для економіки в цілому тендерні процедури, як
"невидима рука" вільної ринкової конкуренції, сприя
ють прагненню всіх учасників тендеру до зниження вит
рат, а відтак, до більш ефективного використання су
спільних ресурсів. Не можна залишити поза увагою й
антикорупційну функцію прозорих тендерних проце
дур, яка попереджує виникнення неефективних для сус
пільства витрат, пов'язаних з бажанням окремого по
стачальника нечесним шляхом обійти більш гідних кон
курентів.
Актуальність проблеми розвитку системи тендерних
закупівель підтверджується, зокрема, й прийняттям у
грудні 2015 р. Закону України "Про публічні закупівлі"
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[2], на основі якого відбувся перехід з паперового на
електронний режим проведення закупівель відповідно
до проекту ЄС "Гармонізація системи державних заку
півель в Україні зі стандартами ЄС". Отже, формування
сучасних науковопрактичних підходів до вирішення
проблем підготовки та участі в тендерах сьогодні вис
тупає актуальним завданням, що має важливе значення
для економіки країни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Теоретикометодичні та практичні засади здійснен
ня тендерних закупівель розроблено такими відомими
зарубіжними та вітчизняними науковцями, як С. Кав
торев, Г. Льюіс, В. Морозов, Д. Ніксон [3—6] та ін. Особ
ливості публічних (раніше державних) закупівель до
сліджують В. Васильківський, І. Власенко, Ю. Гаврилюк,
Я. Дуброва, Т. Затонацька, О. Кудим, Д. Мартинович,
А. Петкевич, Н. Ткаченко [7—12], проте проблема об
грунтування раціональної ціни товарів (послуг, робіт)
при формуванні тендерної пропозиції досі залишаєть
ся недостатньо вивченою, що і визначило напрям дано
го дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є узагальнення сучасного світового
досвіду використання економікостатистичних методів
для розробки рекомендацій щодо підготовки тендерних
пропозицій в частині обгрунтування ціни товарів (по
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Рис. 1. Основні етапи публічних закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі"
Джерело: [2; 10].

слуг, робіт). Поставлено завдання розглянути існуючі Отже, коло підприємств, зацікавлених у володінні су
методичні підходи до встановлення таких цін та сфор часними раціональними прийомами обгрунтування цін
мувати удосконалену процедуру тендерного ціноутво тендерної пропозиції, є досить широким.
рення.
У теорії маркетингового ціноутворення при розгляді
методів встановлення цін з орієнтацією на конкуренцію
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
більшість дослідників згадують тендерне ціноутворен
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ня, проте коментарі до даного методу в більшості ви
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
падків обмежуються описом процедури тендеру без
Вихідним етапом участі в тендері для потенційного жодних рекомендацій щодо способів встановлення ціни
постачальника товарів (послуг, робіт) є підготовка тен пропозиції. Лише в окремих джерелах знаходимо про
дерної пропозиції. Згідно із Законом України "Про позиції розглядати декілька варіантів цін, визначаючи
публічні закупівлі", тендерна пропозиція — це пропо для кожної ціни прибуток та ймовірність виграшу тен
зиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), деру, й обирати ціну за максимальним сподіваним при
яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тен бутком, тобто добутком двох згаданих показників (на
дерної документації [2, ст. 1, п. 30]; документ з тендер приклад, у В.В. Герасименко [13, с. 493—494]).
ною пропозицією подається в електронному вигляді
Проте при цьому залишається невирішеним питан
шляхом заповнення електронних форм з окремими по ня, яким чином потенційний учасник тендеру може оці
лями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії нити ймовірності виграшу тендеру за встановлення тієї
оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформа чи іншої ціни, хоча саме ці ймовірності відіграють вирі
ція від учасника про його відповідність кваліфікаційним шальну роль при остаточному виборі. Окремі вказівки
(кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у на можливість використання для оцінювання ймовірно
статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та за стей статистичної бази даних про попередні тендери, а
вантаження необхідних документів, що вимагаються за також спеціальних економікостатистичних методів,
мовником у тендерній документації [2, ст. 25, п. 1].
знаходимо лише у німецького дослідника Р. Брендта
З наведених положень випливає, що ціна виступає (R. Brendt, [14]), а також у В.М. Тарасевич [15, с. 135—
найважливішим, а нерідко й єдиним критерієм оцінки 139] з посиланням на попереднє джерело.
тендерної пропозиції, що визначає виняткову акту
Згадані автори викладають лише загальні методичні
альність проблеми обгрунтованого встановлення такої підходи до визначення ймовірностей виграшу тендера
ціни. Дійсно, в рамках проведення відкритих торгів (як за тієї чи іншої ціни, що ускладнює практичне викорис
у рамках українських, так і міжнародних публічних за тання даного методу ціноутворення. Відтак, вважаємо
купівель, рис. 1) для проведення електронного аукціо за доцільне запропонувати удосконалену процедуру об
ну тендерні пропозиції впорядковуються саме за ціна грунтування ціни для тендерної пропозиції й проілюст
ми — від найвищої до найнижчої, і хоча найменування рувати її на умовному прикладі.
учасників торгів при цьому не зазначаються, кожному
Основні етапи обгрунтування ціни для участі в тен
учаснику бажано як зайняти вигідну позицію у цьому дері подані на рисунку 2.
рейтингу, так і прогнозувати можливості конкурентів
Розрахунок витрат даного підприємства на виконан
щодо зниження цін в ході аукціону.
ня тендерного замовлення здійснюється шляхом каль
Найчастіше тендери проводяться різноманітними кулювання собівартості одиниці продукції (у випадку,
державними структурами, але нерідко таку форму ви якщо тендер оголошується щодо продукції) або скла
бору виконавця застосовують і комерційні підприємства дання кошторису витрат (якщо йдеться про послуги або
(наприклад, компаніявиробник або торговельне роботи). Нижньою припустимою границею ціни зазви
підприємство може оголосити тендер на проведення чай виступають змінні (прямі) витрати, верхня встанов
маркетингових досліджень або надання послуг у сфері люється з урахуванням значень планової рентабель
реклами та інших комунікацій). Так, на найбільш відо ності, рівня ринкових цін тощо. В інтервалі від нижньої
мому українському порталі проведення електронних до верхньої границі ціни з певним кроком визначаються
тендерів https://etender.ua/ фактично реалізовано три декілька альтернативних цін.
торговельних майданчики: публічні закупівлі (https://
Переведення абсолютних цін у відносні здійснюєть
prozorro.gov.ua/), відкрита система комерційних заку ся для забезпечення порівнянності між собою даних про
півель (https://rialtotenders.com.ua/) та аукціони з про різні тендери. Наприклад, якщо витрати даного підприє
дажу активі та оренди майна (https://prozorro.sale/). мства на виконання тендерного замовлення за кошто
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Формування переліку конкурентів, що
зазвичай беруть участь у тендерах, є можли
вим у зв'язку з тим, що в будьякій сфері
діяльності, де періодично проводяться тенде
6.1. Формування переліку
ри, коло учасників поступово стабілізується,
2. Визначення нижньої та верхньої
конкурентів, що зазвичай беруть
і поява зовсім невідомих конкурентоспро
припустимих границь цін
участь у тендерах
можних гравців стає малоймовірною. Хоча
процедура проведення відкритих торгів (аук
3. Розробка набору альтернативних
ціонів) і не передбачає зазначення наймену
6.2.
Формування
бази
даних
про
варіантів цін в межах визначених
відносні ціни (у відсотках до витрат вання тих, хто запропонував ту чи іншу ціну,
границь
даного підприємства), які конкуренти постійні учасники тендерів, спираючись на
свій досвід, зазвичай здатні ідентифікувати
призначали у попередніх тендерах
4. Переведення абсолютних цін
пропозиції конкретних конкурентів. Врахо
у відносні (у відсотках до витрат,
вуючи, що ціни для участі в тендері макси
6.3. Складання розподілів
визначених на етапі 1)
мально наближаються до витрат, а відтак,
ймовірностей можливих відносних
визначаються притаманними кожному
цін для кожного конкурента
5. Розрахунок прибутку для кожного
підприємству технологіями виробництва про
з альтернативних варіантів цін
дукції або надання послуг, не слід очікувати
6.4. Визначення ймовірності виграти високої варіації цін у кожного конкурента
6. Визначення ймовірності виграти
тендер при кожній з альтернативних відносно рівня витрат. За наявності сучасних
тендер для кожного альтернативного
інформаційних технологій стає можливим
цін у порівнянні з кожним окремим
варіанту ціни
формування баз даних тендерних цін, де для
конкурентом
кожного конкурента зазначаються всі
7. Розрахунок сподіваного прибутку
6.5. Визначення ймовірності виграти відносні ціни, які призначалися ним у попе
(добуток прибутку та ймовірності
тендер при кожній з альтернативних редніх тендерах (у відсотках до витрат цього
виграти тендер) для кожного з
підприємства у відповідних тендерах). Бази
цін у порівнянні з усіма
альтернативних варіантів цін
даних повинні постійно підтримуватися в ак
конкурентами
туальному стані з внесенням необхідних уточ
нень після кожного тендеру.
8. Вибір ціни тендерної пропозиції за
Наявність статистичної інформації щодо
критерієм максимального
тендерних цін дає змогу визначити парамет
сподіваного прибутку
ри розподілу ймовірностей відносних цін для
кожного конкурента. У прикладі, що розгля
Рис. 2. Етапи процедури обгрунтування ціни для тендерної пропозиції
дається нижче, висунута гіпотеза, що розпо
діли ймовірностей можуть вважатися нормальними;
Таблиця 1. Частота призначення конкурентами певних
проте, за наявності суттєвих асиметрії або ексцесу мож
відносних цін у попередніх тендерах
на скористатись й іншими розподілами.
Заключні етапи процедури визначення ймовірності
Відносні ціни, %
Всього
Конкуренти
виграшу
тендера при кожній з альтернативних цін є
тендерів
100
105
110
115
120
суто технічними: спочатку для кожної альтернативної
1-й
1
2
5
2
10
ціни за відповідним розподілом ймовірностей знахо
2-й
1
3
2
1
7
дять ймовірність виграти замовлення у кожного окре
рисом становлять 200 тис. грн, а один з варіантів тен мого конкурента, а потім встановлюють сукупну
дерної ціни (без ПДВ) — 260 тис. грн, відносна ціна ста ймовірність виграти тендер за такої альтернативної
новитиме 260 * 100 / 200 = 130 %. Прибуток в такому ціни як добуток ймовірностей виграти у кожного з кон
випадку становитиме 260 — 200 = 60 тис. грн. Якщо при курентів.
пустити, що ймовірність виграти тендер за даною ціною
Розглянемо викладену вище процедуру на умовно
становить, наприклад, 0,7, то сподіваний прибуток дор му прикладі. Нехай міською державною адміністрацією
івнює 60 * 0,7 = 42 тис. грн. Залишається обрати варіант оголошено тендер на розробку проекту реконструкції
ціни, за якої очікується найбільший сподіваний прибу скверу в центрі міста. Проектна організація, яка планує
ток.
взяти участь в тендері, оцінила свої витрати за кошто
Як вже зазначалося, найскладнішою проблемою є рисом у 350 тис. грн. Мінімальна ціна, виходячи виключно
визначення ймовірності виграшу тендеру для кожного з заробітної плати проектувальників, становить 200 тис.
альтернативного варіанту ціни. Сутність одного з мож грн; максимальна, виходячи зі стандартної для даної
ливих варіантів підходу до вирішення цієї проблеми роз організації рентабельності 20%, становить 350 * (1 + 20/
кривають етапи 6.1—6.5, подані в правій частині рисун 100) = 420 тис. грн. Якщо для більшої об'єктивності пе
ка 2.
редбачити незначний вихід за межі визначених границь,
1. Розрахунок витрат даного
підприємства на виконання
тендерного замовлення

Таблиця 2. Розрахунок ймовірностей виграшу тендеру проектною організацією при кожній з альтернативних цін

Абсолютна
ціна, тис.
грн

Відносна
ціна, тис.
грн

1
150
200
250
300
350
400
450

12

2
43
57
71
86
100
114
129

Нормована
відносна
ціна
3
-16,28
-13,07
-9,86
-6,42
-3,21
0
3,44

1-й конкурент
Ймовірність
призначення
нижчої
ціни, р
4
0
0
0
0
0,001
0,500
1

Ймовірність
1–р
5
1
1
1
1
0,999
0,500
0

Нормована
відносна
ціна
6
-11,04
-8,66
-6,28
-3,74
-1,36
1,02
3,57

2-й конкурент
Ймовірність
призначення
нижчої
ціни, р
7
0
0
0
0
0,087
0,844
1

Економiка та держава № 11/2017

Ймовірність
1–р

Ймовірність
виграшу
тендеру,
ст. 5 * ст. 8

8
1
1
1
1
0,913
0,156
0

9
1
1
1
1
0,912
0,078
0
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доречно розглядати 7 варіантів альтернативних Таблиця 3. Розрахунок сподіваних прибутків проектної організації
цін: 150, 200, 250, 300, 350, 400 та 450 тис. грн;
відносні ціни (у відсотках до витрат 350 тис. грн)
Сподіваний
Прибуток,
Ймовірність
Витрати,
Ціна,
прибуток,
становлять відповідно 43, 57, 71, 86, 100, 114 та
тис. грн,
виграшу тендеру
тис. грн
тис. грн
тис. грн,
129 %.
ст. 2 – ст. 1
(з табл. 2)
ст. 3 * ст. 4
Проектна організація прогнозує, що разом
1
2
3
4
5
з нею у тендері візьмуть учать ще дві організації,
350
150
-200
1
-200
які також спеціалізуються на подібних проек
350
200
-150
1
-150
тах. У базі даних наявні відомості, що перша з
350
250
-100
1
-100
них раніше разом з даною організацією брала
350
300
-50
1
-50
участь у 10 тендерах, друга — у 7. Дані про час
350
350
0
0,912
0
тоту призначення ними певних відносних цін (у
350
50
0,078
400
3,9 – max
відсотках до витрат даної організації) подані в
350
450
100
0
0
таблиці 1. Необхідно визначити ціну пропозиції
Результати аналогічних розрахунків для всіх інших
для участі в тендері на розробку проекту реконструкції
відносних цін зведені в таблиці 2. В останньому стовпчи
скверу.
Для ідентифікації розподілів ймовірностей віднос ку таблиці визначена ймовірність виграшу тендеру про
них цін (у припущенні, що вони не суперечать гіпотезі ектною організацією при кожній з відносних цін, роз
про нормальність розподілу) достатньо визначити для рахована як добуток стовпчиків 5 та 8.
Визначимо в таблиці 3 сподівані прибутки проект
кожного конкурента математичне сподівання Ei та се
редньоквадратичне відхилення σ i відносної ціни (тут і ної організації для кожної з альтернативних цін.
З таблиці 3 слідує, що найбільший сподіваний при
— номер конкурента):
буток
(3,9 тис. грн) проектна організація отримає, якщо
E1 = (1 * 105 + 2 * 110 + 5 * 115 + 2 *120) / 10 = 114 %;
заявить у тендерній пропозиції ціну 400 тис. грн. Про
σ1 = (1* (105−114)2 + 2 * (110−114)2 + 5 * (115−114)2 + 2 * (120−114)2 ) /10 = 4,36%; те, даний результат можна уточнити, деталізувавши роз
рахунки в межах інтервалу цін, що безпосередньо при
E2 = (1 * 100 + 3 *105 + 2 * 110 + 1 * 120) / 7 = 108 %;
лягає до оптимальної ціни.
У таблиці 4 та 5 виконані розрахунки, аналогічні таб
σ 2 = (1* (100−108)2 + 3* (105−108)2 + 2 * (110−108)2 + 1* (120−108)2 ) / 7 = 5,89%.
Надалі за таблицею нормованого нормального роз лиці 2 та 3, але на інтервалі цін від 350 до 450 тис. грн з
поділу визначаємо ймовірності р того, що призначена кроком 10 тис. грн.
Отже, максимальний сподіваний прибуток 12,22 тис.
конкурентом ціна буде менше даної відносної ціни (в
такому випадку проектна організація програє тендер) грн забезпечує ціна тендерної пропозиції 370 тис. грн;
вона і має бути заявлена. Навіть у разі подальшого зни
та ймовірності виграти тендер за даної ціни (1 — р).
Наприклад, розглядаємо відносну ціну 43 % (екві ження цін конкурентами в ході аукціону наявність бази
валентна абсолютній ціні 150 тис. грн). Знаходимо нор даних про тендерні ціни конкурентів і виконання попе
моване значення ціни 43 % за розподілом першого кон редніх аналітичних розрахунків дозволить проектній
організації приймати більш зважені цінові рішення і
курента:
підвищить для неї ймовірність виграшу тендеру без втра
P − E1 43 − 114
ти прибутковості.
Z11 = 1
=
= −16,28 .
4,36
σ
1

За таблицею нормованого нормального розподілу ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ймовірність того, що перший конкурент призначить
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
відносну ціну менше 43 %, становить р = 0, тоді
Європейська орієнтація України суттєво підвищує
ймовірність виграти у нього за цієї ціни 1 — р = 1 — 0 = 1.
Нормоване значення ціни 43 % за розподілом дру вимоги до ефективності функціонування економічної
системи. Одним з інструментів підвищення такої ефек
гого конкурента:
тивності є захист вільної конкуренції у сфері держав
P − E2 43 − 108
них та комерційних закупівель, що забезпечується пе
Z12 = 1
=
= −11,04 .
5,89
σ2
реходом з паперового на електронний режим проведен
За таблицею нормованого нормального розподілу ня закупівлі. Відтак, для учасників торгів вирішального
ймовірність того, що другий конкурент призначить значення набуває обгрунтована розробка тендерної
відносну ціну менше 43%, становить р = 0, тоді пропозиції, найважливішою складовою якої виступає
ймовірність виграти у нього за цієї ціни 1 — р = 1 — 0 = 1. ціна.
Таблиця 4. Розрахунок ймовірностей виграшу тендеру проектною організацією при кожній з альтернативних цін

Абсолютна
ціна, тис.
грн

Відносна
ціна, тис.
грн

1
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450

Нормована
відносна
ціна

2
100
103
106
109
111
114
117
120
123
126
129

3
-3,21
-2,52
-1,83
-1,15
-0,69
0
0,69
1,38
2,06
2,75
3,44
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1-й конкурент
Ймовірність
призначення
нижчої
ціни, р
4
0,001
0,006
0,034
0,127
0,245
0,500
0,755
0,916
0,980
0,997
1

Ймовірність
1–р

Нормована
відносна
ціна

5
0,999
0,994
0,966
0,873
0,755
0,500
0,245
0,084
0,020
0,003
0

6
-1,36
-0,85
-0,34
0,17
0,51
1,02
1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

2-й конкурент
Ймовірність
призначення
нижчої
ціни, р
7
0,089
0,198
0,367
0,567
0,695
0,844
0,937
0,979
0,995
0,999
1

Ймовірність
1–р

Ймовірність
виграшу
тендеру,
ст. 5 * ст. 8

8
0,911
0,802
0,633
0,433
0,305
0,156
0,063
0,021
0,005
0,001
0

9
0,91
0,797
0,611
0,378
0,230
0,078
0,015
0,002
0
0
0
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Аналіз наукової літератури з проблем
Таблиця 5. Розрахунок сподіваних прибутків проектної
організації
маркетингового ціноутворення показав, що
більшість науковців про розгляді тендерно
Сподіваний прибуток,
Ймовірність
Прибуток,
Витрати,
Ціна,
го ціноутворення обмежуються описом про
тис. грн,
виграшу тендеру
тис. грн,
тис. грн
тис. грн
ст. 3 * ст. 4
(з табл. 4)
ст. 2 – ст. 1
цедури проведення тендеру. Лише в окремих
1
2
3
4
5
джерелах зустрічаються посилання на мож
350
350
0
0,91
0
ливість використання при обгрунтуванні цін
350
360
10
0,797
7,97
статистичної бази даних та сучасних еконо
350
20
0,611
370
12,22 – max
мікостатистичних методів. Виходячи з цьо
350
380
30
0,378
11,34
го, рекомендується удосконалена процедура
350
390
40
0,230
9,20
тендерного ціноутворення, що передбачає
350
400
50
0,078
3,90
формування бази даних про ціни, призначені
350
410
60
0,015
0,90
основними конкурентами в попередніх тен
350
420
70
0,002
0,14
дерах, і визначення за цією базою ймовірності
350
430
80
0
0
виграшу тендеру за кожною з альтернатив
350
440
90
0
0
них цін. Перспектива подальших розвідок у
350
450
100
0
0
даному напрямі дослідження полягає в уза
гальненні та аналізі емпіричних даних про використан
ня рекомендованої процедури, а також формуванні роз
References:
ширеного набору функцій розподілу для моделювання
1. Tender, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/
розподілів ймовірностей цін.
Тендер_(конкурс) (Accessed 14 October 2017).
2. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrayiny vid
Література:
25.12.2015 № 922VIII, available at: http://zakon5.ra
1. Тендер [Електронний ресурс]. — Режим доступу: da.gov.ua/laws/show/92219 (Accessed 14 October 2017).
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тендер_(конкурс).
3. Kavtorev, S. (2005), Tendernye torgi: podrobno dlya
2. Про публічні закупівлі: Закон України від organizatorov i uchastnikov [Tender bidding: in detail for
25.12.2015 № 922VIII [Електронний ресурс]. — Режим the organizers and participants], Faktor, Har'kov, Ukraina.
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92219
4. L'yuis, G. (2007), Konkursy, tendery i predlozheniya:
3. Кавторев С. Тендерные торги: подробно для орга vyigryvajte, ispol'zuya luchshij opyt [Competitions, tenders
низаторов и участников / С. Кавторев. — Х.: Издатель and proposals: win using the best experience], Balans Biznes
ский дом "Фактор", 2005. — 187 с.
Buks, Doneck, Ukraina.
4. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения:
5. Morozov, V.V. (2003), Osnovy zakupivel' tovariv,
выигрывайте, используя лучший опыт / Г. Льюис; пер. robit ta posluh v proektakh: (Tenderni protsedury ta
И.И. Негреев; науч. ред. А.В. Григораш. — Д.: Баланс kontrakty) [Fundamentals of Procurement of Goods, Works
Бизнес Букс, 2007. — 304 с.
and Services in Projects: (Tender Procedures and
5. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та Contracts)], Takson, Kyyiv, Ukrayina.
послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти):
6. Nikson, D. (2004), Kak vyigrat' tender, podgotoviv
навч. посіб. / В.В. Морозов; Інститут економіки та пра horoshee predlozhenie [How to win a tender by preparing
ва "КРОК". — К.: Таксон, 2003. — 744 с.
a good offer], HIPPO, Moskva, Rossiya.
6. Никсон Д. Как выиграть тендер, подготовив хо
7. Vasyl'kivs'kyy, V. (2016), "Yak derzhavni zakupivli
рошее предложение / Пер. с англ. / Д. Никсон. — М.: staly publichnymy: chy dopomozhut' zekonomyty elek
НІРРО, 2004. — 246 с.
tronni torhy", Vse pro bukhhalters'kyy oblik, vol. 292, pp.
7. Васильківський В. Як державні закупівлі стали 3—42.
публічними: чи допоможуть зекономити електронні тор
8. Vlasenko, I. and Kudym, O. (2017), "Yak pratsyuye
ги / В. Васильківський // Все про бухгалтерський облiк. systema publichnykh zakupivel' Pol'shchi", Finansovyy
— 2016. — № 292. — С. 3—42.
kontrol', vol. 4, pp. 28—30, and vol. 5, pp. 36—39.
8. Власенко І. Як працює система публічних закупі
9. Havrylyuk, Yu.S. and Petkevych, A.A. (2007), Yak
вель Польщі / І. Власенко, О. Кудим // Фінансовий кон chesno vyhraty tender?: poradnyk uchasnyku zakupivel' za
троль. — 2017. — Ч. 1: № 4. — С. 28—30. — Ч. 2: № 5. — derzhavni koshty [How to win tender honestly?: Advisor to
С. 36—39.
Purchaser for Public Funds], ChP "Trifonov A.N.", Kherson,
9. Гаврилюк Ю.С. Як чесно виграти тендер?: порад Ukrayna.
ник учаснику закупівель за державні кошти / Ю.С. Гав
10. Dubrova, Ya. "Publichni zakupivli: yak byudzhet
рилюк, А.А. Петкевич. — Херсон: ЧП "Трифонов А.Н.", nykam pidhotuvatysya do zastosuvannya novoho Zakonu",
2007. — 186 c.
Bukhhalter.com.ua, available at: https://buhgalter.com.ua/
10. Дуброва Я. Публічні закупівлі: як бюджетникам articles/zakupivlizaderzhkoshti/publichnizakupivliyak
підготуватися до застосування нового Закону [Елект byudzhetnikampidgotuvatisyadozastosuvannya/
ронний ресурс] / Я. Дуброва // Бухгалтер.com.ua. — (Accessed 14 October 2017).
Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/ articles/
11. Zatonats'ka, T.H. and Martynovych, D.Ye. (2017),
zakupivlizaderzhkoshti/publichnizakupivliyak "Instytutsiyne zabezpechennya publichnykh zakupivel' ta
byudzhetnikampidgotuvatisyadozastosuvannya/
yikh vplyv na zrostannya natsional'noyi ekonomiky",
11. Затонацька Т.Г. Інституційне забезпечення пуб Finansy Ukrayiny, vol. 4, pp. 94—103.
лічних закупівель та їх вплив на зростання національ
12. Tkachenko, N.B. (2007), Upravlinnya derzhavnymy
ної економіки / Т.Г. Затонацька, Д.Є. Мартинович // zakupivlyamy [Public Procurement Management], Knyha,
Фінанси України. — 2017. — № 4. — С. 94—103.
Kyyiv, Ukrayina.
12. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупів
13. Gerasimenko, V.V. (2006), Upravlenie cenovoj
лями: монографія / Н.Б. Ткаченко. — К. Книга, 2007. — politikoj kompanii [Company Price Policy Mangement],
296 с.
EHksmo, Moskva, Rossiya.
13. Герасименко В.В. Управление ценовой полити
14. Brendt, R. (1995), Marketing 2: Marketing Politik
кой компании: учебник / В.В. Герасименко. — М.: Экс [Marketing 2: Marketing Policy], 3rd ed, Wien, Wiesbaden,
мо, 2006. — 688 с.
Germany.
14. Brendt R. Marketing 2: Marketing Politik. — 3 Aufla
15. Tarasevich, V.M. (2001), Cenovaya politika
ge. — Wiesbaden: Wien, 1995. — 512 s.
predpriyatiya [Enterprise Price Policy], Piter, Sankt
15. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Peterburg, Rossiya.
Стаття надійшла до редакції 16.10.2017 р.
— СПб.: Питер, 2001. — 272 с.

14

Економiка та держава № 11/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.13

Д. А. Міщенко,
д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів
Л. О. Міщенко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів
Д. О. Холошня,
магістр, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
D. Mishchenko,
Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance,
University of Customs and Finance
L. Mishchenko,
PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, University of customs business and finance
D. Kholoshnya,
Master of the University of Customs and Finance

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN UKRAINE AS A METHOD
OF OVERCOMING THE FINANCIAL CRISIS

У статті проаналізовано розподіл ВВП України за видами економічної діяльності; встановлено, що машиF
нобудування слід розглядати як пріоритетну ланку модернізації промисловості, яка має послабити залежність
української економіки від імпорту технологічного обладнання і продукції. Без підйому машинобудування неF
можливий науковоFтехнічний прогрес у будьFякій економічній діяльності, а також підвищення рівня життя і
добробуту населення. Результати проведеного аналізу діяльності машинобудівної промисловості України дозF
воляють зробити висновок про те, що питома вага машинобудування постійно скорочується. Досвід провідних
країн світу свідчить про потребу поєднання державної активності та ринкового механізму у рамках нової проF
мислової політики, яка б надала можливості для застосування найбільш ефективних інструментів та механізмів
державної фінансової підтримки промислового комплексу.
Встановлено, що механізм державної фінансової підтримки розвитку промисловості України є важливою
складовою забезпечення всього виробничого циклу ресурсами (включно з етапами розробки, безпосередньоF
го промислового виробництва та експлуатації) і передбачає застосування з цією метою як прямого фінансуF
вання за рахунок бюджетних коштів, так і використання методів непрямого регулювання, спрямованих переF
дусім на досягнення економії та більш ефективного використання фінансових ресурсів суб'єктів промисловоF
го виробництва.
The article analyzes the distribution of GDP of Ukraine by types of economic activity; It was established that
machine building should be considered as a priority link of industry modernization, which should weaken the
dependence of the Ukrainian economy on the import of technological equipment and products. Without lifting the
machine building, scientific and technological progress in any economic activity, as well as raising the standard of
living and welfare of the population, can not be achieved. The results of the analysis of the activity of the machineF
building industry of Ukraine suggest that the share of machine building is constantly decreasing. The experience of
the leading countries of the world shows the need for a combination of state activity and a market mechanism within
the framework of the new industrial policy, which would provide the opportunity to apply the most effective tools and
mechanisms of state financial support to the industrial complex.
It was established that the mechanism of state financial support for the development of Ukrainian industry is an
important component of ensuring the entire production cycle of resources (including the stages of development, direct
industrial production and operation), and provides for the use of direct financing from the budget funds and the use of
indirect control methods for this purpose , aimed primarily at achieving economies of scale and more efficient use of
the financial resources of the subjects of industrial production.
Ключові слова: державна підтримка, фінанси, промисловість, фінансові ресурси, джерела фінансування.
Key words: government support, finance, industry, financial resources, funding sources.
ВСТУП
Важливою передумовою успішного розвитку еко
номіки кожної держави є відповідне забезпечення
промисловості фінансовими ресурсами. В сучасних
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складних умовах функціонування промислового сек
тору української економіки державна фінансова
підтримка та сприяння подальшому розвитку промис
ловості має забезпечити підгрунтя для відновлення
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Таблиця 1. Розподіл ВВП України за видами економічної діяльності, млн грн
Види економічної діяльності
Сільське господарство, лісове
господарство та рибне
господарство
Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим майном
Освіта
Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
Інше
Загальне значення ВВП

2010

2011

2012

ВВП України
2013

2014

2015

2016

80 385

106555

112799

132 245

161 145

239 806

277197

63 436

84 872

83203

82 993

79 120

95 141

129443

142 700

154 675

184 937

173 935

194 050

236 692

286616

30 295

39 994

47857

48 344

44 836

53 385

72037

35 366

39 575

39127

36 367

36 876

38 928

49871

154 994

193 357

216659

229 117

233 702

273 989

331832

83 027

103 179

129 794

134 791

100 889

134 978

156333

61 263

58 213

66 494

69 849

70 601

67 512

60806

57 699
53 462

69 035
59 377

144 974
75 116

153 367
78 092

99 144
76 068

123 021
82 778

143246
93410

38 555

41 855

53 715

57 212

46 250

51 480

57526

281 387
1082569

365 913
1316600

254 214
1408889

258 619
1454931

424 047
1566728

581 748
1979458

724 865
2383182

економічного зростання та підвищення добробуту
населення.
Відсутність бачення стратегічних перспектив подаль
шого розвитку вітчизняної промисловості призводить до
стрімкого падіння технікотехнологічного потенціалу
цієї найважливішої галузі економіки. Можна констату
вати, що з боку органів державної влади та управління
розвитку промисловості в Україні приділяється неналеж
на увага. На сучасному етапі в України тенденції щодо
регресу технікотехнологічного рівня промислового ви
робництва набирають сили. Концентрація зусиль органів
державної влади на вирішенні поточних проблем зать
марює та перешкоджає розв'язання стратегічних питань
промислового розвитку вітчизняного виробництва. При
діляється недостатня увага сприянню технічному розвит
ку підприємств на державному рівні.
Зважаючи на вищесказане очевидною є нагальна
потреба у здійсненні заходів з реалізації структурних
перетворень у вітчизняній промисловості, що потре
бує застосування дієвих інструментів державної
фінансової підтримки розвитку промисловості, які б
сприяли зростанню продуктивності праці, питомої
ваги наукомістких виробництв, інновацій та нововве
день.

вітчизняної промисловості та дослідження сучасного
стану розвитку промислового сектору економіки Украї
ни.

РЕЗУЛЬТАТИ
Промисловість — найважливіша структурна ланка
господарського комплексу України. На неї припадає 1/
3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в
економіці [5]. Фінансова підтримка розвитку промисло
вості є важливою складовою фінансової політики дер
жави.
Дослідженням проблем фінансового забезпечення
розвитку промисловості приділяли увагу такі вчені,
як О. Амоша, О. Алимов, М. Герасимчук, В. Гордієнко,
М. Іванов, О. Кудріна, О. Орлов, Н. Рилач, З. Руденко,
В. Хобта, М. Чумаченко. Незважаючи на наявність ши
рокого кола публікацій, низка питань, пов'язаних з роз
витком промисловості в сучасних умовах та визначен
ням ролі держави в цьому процесі потребує подальших
наукових пошуків.
Для того, щоб проаналізувати розподіл ВВП Украї
ни за видами економічної діяльності розглянемо табли
цю 1 [6].
Відповідно до таблиці, у 2016 році найбільший вклад
у загальний ВВП мала оптова та роздрібна торгівля —
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
331832 млн грн (13,9%). Переробна промисловість із су
Метою статті є розробка пропозицій щодо удоско мою 286616 млн грн і часткою 12% займає другу пози
налення державної фінансової підтримки розвитку цію у рейтингу. Третє місце за вкладом у загальний ВВП
3000000
2500000
2000000
ВВП, (млн грн)

1500000

ВВП, (млн дол.)
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500000
0
20062007 200820092010 2011201220132014 20152016

Рис. 1. Динаміка ВВП України у 2010 — 2016 рр.
Джерело: [6].
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Таблиця 2. Валовий внутрішній продукт за видами економічної діяльності, млн дол. США
Види економічної діяльності
Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство
Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Освіта
Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
Інше
Загальне значення ВВП

2010
10130

2011
13374

2012
14116

7994

10652

10412

17982
3818

19413
5020

4457
19531

ВВП України
2013
16545

2014
13557

2015
10978

2016
10849

10383

6656

4355

5066

23143
5989

21761
6048

16325
3772

10835
2444

11217
2819

4967
24268

4896
27113

4550
28665

3102
19661

1782
12543

1952
12987

10463

12950

16243

16864

8488

6179

6118

7720
7271
6737
4858

7306
8664
7452
5253

8321
18142
9400
6722

8739
19188
9770
7158

5939
8341
6399
3891

3091
5632
3789
2357

2380
5606
3656
2251

35459
136419

45925
165244

31813
176309

32356
182025

35674
131805

26631
90615

28369
93270

займає сільське, лісове та рибне господарство з сумою
277197 млн грн та часткою 11,6%.
На рисунку 1 зображено динаміку ВВП України у
2010—2016 рр. у національній валюті та дол. США.
Рисунок 1 свідчить, що разом із збільшенням ВВП,
вираженого в національній валюті, спостерігається
тенденція до його зменшення у доларовому еквіва
ленті. Це пов'язано зі зміною курсу валюти та інфля
цією.
Для більш конкретного аналізу ситуації, яка наразі
спостерігається в Україні, розглянемо ті ж самі види
економічної діяльності, але в доларовому еквіваленті
(табл. 2) [6].
Як бачимо з таблиці 2, аналіз показника ВВП у до
ларовому еквіваленті демонструє ту ж саму ситуацію: у
2016 році на першому місці знаходиться оптова та роз
дрібна торгівля — 12987 млн дол. США, на другому місці
переробна промисловість (11217 млн дол. США), на тре
тьому — сільське, лісове та рибне господарство (10 849
млн дол. США).
У таблиці 3 наведено частку видів економічної діяль
ності у структурі ВВП [6].
Таким чином, дослідивши динаміку, бачимо, що
найбільшу частку в структурі ВВП становить оптова та
роздрібна торгівля; переробна промисловість, сільське
господарство, лісове господарство та рибне господар
ство.

На рисунку 2 показано динаміку часток ВВП за ви
дами економічної діяльності, які мають найбільший
відсоток, протягом 2010—2016 рр.
На рисунку 3 зображено динаміку переробної про
мисловості в грошовому еквіваленті.
Як бачимо з рисунку 2, вклад переробної промис
ловості, з кожним роком зменшується, з 13,2% у 2010
році до 12,0% у 2016 році.
Машинобудування слід розглядати як пріоритетну
ланку модернізації промисловості, яка має послабити
залежність української економіки від імпорту техноло
гічного обладнання і продукції. Без підйому машинобу
дування неможливий науково — технічний прогрес у
будьякій економічній діяльності, а також підвищення
рівня життя і добробуту населення.
У таблиці 4 наведено аналіз долі галузі машинобу
дування у структурі ВВП [6].
На рисунку 4 зображено залежність ВВП від галузі
машинобудування. Для побудови залежності було за
стосовано кореляційно — регресійний аналіз.
Результати проведеного аналізу діяльності маши
нобудівної промисловості України дозволяють зро
бити висновок про те, що ще з 2010 року питома вага
машинобудування постійно скорочується, і на сьо
годні машинобудування забезпечує лише 5,8% ВВП
(для порівняння — у 1990 р. частка ВВП дорівнювала
32%).

Таблиця 3. Розподіл ВВП України за видами економічної діяльності, %

7,4

8,1

Відсоток ВВП (%)
2012
2013
2014
8,0
9,1
10,3

5,9

6,4

5,9

5,7

5,1

4,8

5,4

13,2
2,8

11,7
3,0

13,1
3,4

12,0
3,3

12,4
2,9

12,0
2,7

12,0
3,0

3,3
14,3

3,0
14,7

2,8
15,4

2,5
15,7

2,4
14,9

2,0
13,8

2,1
13,9

7,7

7,8

9,2

9,3

6,4

6,8

6,6

5,7
5,3
4,9
3,6

4,4
5,2
4,5
3,2

4,7
10,3
5,3
3,8

4,8
10,5
5,4
3,9

4,5
6,3
4,9
3,0

3,4
6,2
4,2
2,6

2,6
6,0
3,9
2,4

26,0

27,8

18,0

17,8

27,1

29,4

30,4

Вид економічної діяльності
Сільське господарство, лісове
господарство та рибне
господарство
Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Освіта
Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
Інші види економічної діяльності
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Рис. 2. Динаміка частки ВВП за видами економічної діяльності, %
Джерело: [6].

Досліджуючи структуру економіки, не
можна не звернути увагу на так звану те 350 000
орію зміни технологічних устроїв.
Технологічний устрій — це сукупність 300 000
286616
технологій, характерних для певного 250 000
рівня розвитку виробництва; у зв'язку з
236 692
184 937
науковим і технікотехнологічним прогре 200 000
194 050
сом відбувається перехід від нижчих ук
154 675
173 935
млн грн
ладів до вищих, прогресивніших [7].
150 000
Основними елементами 4 технологіч
142 700
млн дол.
ного устрою, який є розвинутим в Україні 100 000
є: створення розвиненої автодорожньої
інфраструктури; створення мереж теле 50 000
17982,26 19413 23143,16106 21760,92 16324,97 10835,21
фонного зв'язку; освоєння нових техно
11217,28
логій і створення інфраструктури нафто
0
видобутку; поява нових і удосконалюван
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ня технологічних процесів у традиційних
Роки
галузях кольорової металургії.
Як бачимо з таблиці, доля 4 техноло
Рис. 3. Динаміка переробної промисловості в млн грн і дол. США
гічного устрою України у 2010 році ста
Джерело: [6].
новила 49,0%, а з 2015 року і до сьогодні є
рівною 45%.
ловості надавалася у розмірі 62,4 млрд грн здебільшого
Аналізуючи ці зміни, можна зазначити, що відбу у формі субсидій та державних гарантій для суб'єктів
вається негативне явище — перехід галузі машинобуду господарювання в енергетичній та вугільній, судно та
вання України з четвертого до третього устрою. Це авіабудівній, аграрній та інших галузях.
свідчить про те, що в нашій дер
Таблиця 4. Галузь машинобудування в структурі ВВП, %
жаві розвиваються в переважній
більшості ресурсномісткі і енер
Показники
гозатратні галузі промисловості,
Доля
Доля 4 технологічного устрою у
Рік
Доля
машинобудування
в
що не дозволяє конкурувати із
машинобудування в
загальному значенні
структурі промисловості (%)
технологічно розвиненими краї
структурі ВВП (%)
машинобудування (%)
нами на міжнародному ринку.
2010
10,9
13,0
49,0
За допомогою рисунку 5
2011
10,0
12,0
42,1
проаналізуємо обсяг державних
2012
10,2
12,0
34,0
видатків на підтримку промисло
2013
8,7
12,0
35,0
вості у 2010—2016 роках.
2014
7,1
11,0
38,0
У 2012 році державна фінан
2015
6,5
9,0
45,0
2016
6,1
5,8
45,0
сова підтримка галузей промис
200000

y = 11696x + 14404
R² = 0,6067

ВВП, млн дол.США
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Рис. 4. Залежність ВВП від галузі машинобудування
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Рис. 5. Державні видатки на підтримку промисловості (за всіма галузями промисловості), млрд грн
Джерело: [8].

Значний спад фінансової підтримки спостерігаєть
ся у 2014 році (38,9 млрд грн). Це зумовлено нестабіль
ною економічною ситуацією, війною на сході України
(зменшення промислового виробництва), борговим на
вантаженням на бюджет.
Державні видатки на промисловість у 2016 році ста
новлять 48,3 млрд грн, що на 14,1 млрдгрн менше 2012
року. Причиною значного зменшення є скорочення
фінансової підтримки АПК. Значна сума коштів виділе
на на підтримку вугільної галузі (майже 1 млрд грн).
Ключовими є витрати на підтримку енергетики. Уряд
також має наміри модернізувати підприємства оборон
нопромислового комплексу вартістю 1,7 млрд грн.
Збільшуються видатки на дорожню інфраструктуру
(приблизно 6.8 млрд грн) [8].
Досвід провідних країн світу свідчить про потребу
поєднання державної активності та ринкового меха
нізму у рамках нової промислової політики, яка б нада
ла можливості для застосування найбільш ефективних
інструментів та механізмів державного впливу на роз
виток промислового комплексу. Одним з дієвих інстру
ментів здійснення державної політики сприяння розвит
ку промисловості є використання кластерного підходу,
перевагою якого є те, що він дає можливість не лише
забезпечувати формування та розвиток власне промис
лових кластерів, але й досягнення цілей інших видів дер
жавної політики — інвестиційної, інноваційної, соціаль
ної, забезпечуючи високий рівень синергії у стимулю
ванні економічного зростання [9].
Значний потенціал для розвитку промислових клас
терів у регіонах України має використання з цією метою
коштів Державного фонду регіонального розвитку, які,
згідно з положеннями ст. 24 Бюджетного кодексу Украї
ни, мають спрямовуватися на розвиток регіонів, створен
ня інфраструктури індустріальних та інноваційних парків.
Фінансування проектів розвитку промислових кластерів,
відповідаючи завданням кластеризації, сприяло би ком
плексному розвитку регіонів України. Але на сьогодні в
Україні існує проблема неефективного використання
цього потужного ресурсу — обласні проекти регіональ
ного розвитку, які надходять з регіонів до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України,
переважно мають низьку якість, надсилаються із знач
ним запізненням або не надсилаються взагалі, а також
не відповідають визначеним у Державній стратегії регіо
нального розвитку пріоритетам. Із 3 млрд грн, передба
чених для реалізації регіональних проектів Держбюдже
том, у 2015 р. регіони не змогли вчасно використати
520 млн грн через відсутність якісних проектів [9].
Розпочата в Україні реформа децентралізації влади
має значно підвищити роль регіонів та місцевих громад у
формуванні та реалізації державної політики регіональ
ного розвитку. У цьому контексті основними суб'єктами
державної кластерної політики на регіональному рівні
мають стати органи місцевого самоврядування [9].
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Щодо можливості використання коштів Державно
го бюджету України для фінансування промисловості,
то в сучасних умовах вони досить обмежені.
Одним із важливих напрямів використання держав
них коштів, безумовно, є фінансування інвестиційних
проектів пріоритетних напрямів, зокрема вкладення
коштів урядових фондів та програм у пріоритетні на
прями науковотехнічного розвитку та пряме держав
не фінансування інвестицій з реалізації заходів струк
турної перебудови економіки, підтримка створення та
розвитку нових конкурентних наукоємних галузей та
виробництв, які становитимуть основу матеріальнотех
нічної бази довгострокового економічного зростання
країни [10].
Досліджуючи проблеми державної фінансової
підтримки розвитку вітчизняної промисловості, можна
запропонувати такі шляхи її вдосконалення та розвит
ку:
— збільшення обсягів фінансування промисловості
за рахунок розширення джерел фінансування в частині
бюджетного фінансування бюджетних програм розвит
ку промисловості, стимулювання залучення альтерна
тивних джерел фінансування;
— визначення пріоритетних для надання державної
фінансової підтримки інвестиційних проектів, спрямо
ваних на розвиток експортноорієнтованого виробниц
тва, високотехнологічної конкурентоспроможної про
дукції [1];
— забезпечення розвитку системи прямих держав
них інвестицій, зокрема на умовах спільного фінансу
вання;
— формування ринкової інфраструктури забезпе
чення фінансування інноваційноінвестиційного проце
су в промисловості шляхом розвитку регіональних
інституцій у сфері сприяння ефективному інвестуван
ню [10];
— створення умов притоку фінансових ресурсів в
інноваційноінвестиційну сферу промисловості шляхом
реалізації спеціального режиму економічного функ
ціонування промислових підприємств, що впроваджу
ють інноваційноінвестиційні проекти;
— удосконалення методології розроблення, оціню
вання та відбору перспективних інвестиційних проектів,
визначення механізмів державного інвестування для
реалізації проектів, які потребують державної фінан
сової підтримки;
— розроблення чітких критеріїв відбору інвести
ційних проектів, які потребують державного інвестуван
ня або іншої державної фінансової підтримки, з ураху
ванням особливостей галузей економіки [1].
ВИСНОВКИ
Отже, промисловість України в сучасних умовах
стає все більш вразливою. Сформована її структура є
проблемою, яка стоїть на шляху соціальноекономічно
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го розвитку держави. Кризові прояви в економіці дуже
негативно позначилися саме на машинобудівній галузі
— внаслідок структурних диспропорцій вона погірши
ла показники своєї діяльності.
Таким чином, для подолання кризових явищ у про
мисловому секторі економіки України та забезпечення
його подальшого розвитку необхідним є: впроваджен
ня енерго та ресурсозберігаючих технологій у вироб
ництво, налагодження системи наукових досліджень,
фінансове забезпечення інноваційної діяльності — інно
вації V та VI технологічних укладів, модернізація об
ладнання, технічне переоснащення, а також залучення
інвестицій.
Встановлено, що механізм державної фінансової
підтримки розвитку промисловості України є важливою
складовою забезпечення всього виробничого циклу ре
сурсами (включно з етапами розробки, безпосередньо
го промислового виробництва та експлуатації) і перед
бачає застосування з цією метою як прямого фінансу
вання за рахунок бюджетних коштів, так і використан
ня методів непрямого регулювання, спрямованих пере
дусім на досягнення економії та більш ефективного ви
користання фінансових ресурсів суб'єктів промислово
го виробництва.
За таких умов суттєва роль відводиться державно
му замовленню, що виступає у якості одного з інстру
ментів державної промислової політики. Об'єктом
цільового державного фінансування мають бути програ
ми інноваційного та науковотехнічного характеру, які
реалізуються державою або мають її підтримку та сприян
ня. З метою досягнення інноваційного характеру про
мислового розвитку в нашій державі слід сформувати
та реалізувати на практиці такі заходів: підготувати та
забезпечити виконання цільової комплексної держав
ної програми спрямованої на підтимку інноваційного
розвитку промисловості, залучивши для цього необхідні
фінансові ресурси; постійно здійснювати роботу з дієво
го забезпечення захисту прав інтелектуальної власності;
всіляко сприяти стабілізації та зміцненню вітчизняної
банківської системи; покращувати інвестиційний клімат,
особливо у сфері інвестування у інноваційні галузі про
мисловості.
Визначено, що перспективним напрямом формуван
ня політики державної підтримки розвитку промисло
вості є застосування кластерного підходу, що передба
чає створення регіональних мереж формування та реа
лізації кластерної політики та системи міжрегіональної
взаємодії. Важливим аспектом (крім стимулювання
співробітництва регіонів, як ключових суб'єктів кластер
ної політики на місцевому рівні) тут є формування дієво
го механізму фінансового забезпечення здійснення цієї
діяльності. Ефективним інструментом для підтримки
реалізації кластерної політики в Україні є кошти, що
знаходяться у розпорядженні Державного фонду ре
гіонального розвитку, які спрямовуються для фінансу
вання інвестиційних програм та проектів регіонального
розвитку. Ці кошти повинні спрямовуватись передусім
для підтримки тих проектів формування регіональних
кластерів, що мають найвищій рівень конкурентоспро
можності та сприятимуть розвитку вітчизняної промис
ловості на інноваційні основі.
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У статті розглянуто зміст та напрями ринкових перетворень в Україні. Окреслено деякі позитивні резульF
тати ринкової трансформації економіки. Виявлено причини, які обумовлюють необхідність радикальних змін,
спрямованих на подолання кризових явищ у функціонуванні всієї економічної системи. Доведено надзвичайF
ну актуальність проблеми, яка постала перед країною у теперішній час, — розробку стратегії соціальноFекоF
номічного розвитку України на найближчу перспективу.
The article examines the content and directions of market reforms in Ukraine. Some positive results of the market
transformation of the economy were singled out. The reasons whichgenerate a need of radical changes aimed at
overcoming crisis phenomena in the functioning of the entire economic system were revealed. The extraordinary
urgency of the problem that faced the country nowadays, namely, the development of a strategic social and economic
development of Ukraine for the nearest future, was proved.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Акцентуючи увагу на аналізі ринкової трансфор
мації національної економіки, необхідно визначити по
зитивні й негативні наслідки, які їх супроводжують.
Неврахування останніх ускладнює досягнення страте
гічних цілей держави: забезпечення сталого розвитку й
подальшого економічного зростання. Реальна дійсність
свідчить, що нова ринкова орієнтована система еконо
мічних відносин, що склалася в Україні демонструє про
тилежне. Вона не змогла створити умови для подолан
ня кризових явищ в економіці, для сталого поступового
розвитку країни, прискорення інтеграції України в євро
пейську спільноту. Тому у теперішній час надзвичайно
актуалізується необхідність теоретичного осмислення
підсумків проведених реформ, що дасть можливість
розробити й практично реалізувати нову стратегію соці
альноекономічного розвитку країни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Уроки ринкової трансформації в Україні приверта
ють увагу багатьох вітчизняних науковців. Вагомий вне
сок у процес теоретичного осмислення наслідків рин
кових перетворень в Україні зробили такі вчені, як
В. Геєць, А. Даніленко, П. Єщенко, М. Зверяков, Ю. Кін
дзеровський, А. Грищенко, О. Петренко, Е. Лібановата
інші. Однак низка питань, пов'язанних із виявленням
причин невдач процесу становлення й функціонування
системи ринкових відносин ще залишаються недостат
ньо вивченими і потребують подальшої уваги.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз процесу ринкових перетво
рень в Україні, виявлення причин його невдач, що доз
волить розробити нову концепцію розвитку нашого су
спільства на сучасному етапі й на перспективу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток суспільства переконливо свідчить про пе
реваги ринкової економіки. Саме ринкова економіка
забезпечує високоефективне використання всіх видів
ресурсів, якість і конкурентоспроможність продукції,
підвищення суспільного добробуту. Але як саме функ
ціонують ринкові механізми, що дає змогу сучасним
підприємствам знайти нішу на ринку, які обрати най
більш ефективні варіанти цінової політики, а, головне,
забезпечити всім верстам населення відповідний сучас
ний рівень якості життя — всі ці питання є надзвичайно
актуальними й потребують глибокого вивчення з метою
розв'язання тих проблем, які постали сьогодні перед
нашим суспільством [6, с. 3].
Шлях, який обрала Україна, здобувши незалежність,
передбачає необхідність змін у суспільству, державі й, в
першу чергу, в економіці. Її нова ринковоорієнтована
модель повинна була забезпечити вихід на якісно новий
рівень життя. Проте дійсність поки що демонструє абсо
лютно протилежне — стандарти життя так званого капі
талістичного світу, незважаючи на обраний Україною
ринковий шлях розвитку економіки і визнання її у світі
ще на межі 2005—2006 років, як такої, що відбулося, ви
явилися багато в чому недосяжними [3, с. 3].
Об'єктивно оцінуючи ситуацію, що склалася в соці
альноекономічній сфері в Україні, слід визначити деякі
позитивні результати здійснення ринкових перетворень.
Їхня очевидна користь полягає в тому, що подолано ізо
льованість країни від зовнішнього світу і демонтовано ме
ханізми командної економіки та зовнішньоторговельної
монополії. Зник принизливий дефіцит товарів і послуг,
значно розширився їхній асортимент. Особливо відрадно,
що розкріпачилася раніше скупа особиста ініціатива. До
сить швидко було створено і принаймні хоч якось почали
працювати формальні інститути ринкової економіки, тоб
то комерційні банки, товарні та фондові біржі, валютні

21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
біржі, якісно нові податкові механізми, правила антимо
нопольного регулювання тощо [4, с. 27—28].
Однак все ж таки результати ринкових перетворень з
від'ємним знаком більш зримі. Вони явно переважають над
успіхами. Наше суспільство більшою мірою було орієнто
ваним на необхідність і можливість змін, зберігаючи оп
тимістичні надії на майбутнє. На жаль, так звані реформи
не стали ефективним рушієм, оскільки сформовані в Ук
раїні інститути ринку на даний час монополізували
власність, а на неї дуже часто монопольно впливає влада і
навіть здійснює контроль замість формування прозорих
конкурентних відносин, завдяки яким економіка насампе
ред капіталізується, а не алігархується [3, с. 3].
У країні не створено, подібно до інститутів євро
пейської демократії, демократичні інститути, які б
сприяли консолідації українського суспільства і стаб
ільності в політичній сфері, для успішних соціальноеко
номічних перетворень. Що ж до рівня життя громадян
України, то він виявився одним з найнижчих у Європі
[8, с. 8]. У країні відсутні умови для сталого поступаль
ного розвитку на шляху соціального прогресу.
У цьому зв'язку напрошується запитання як потенц
ійно багата країна, яка на початку перетворень за всіма
соціальноекономічними критеріями (насамперед, за ди
намікою ВВП) відповідала Польщі, Румунії, Туреччині та
мала один з найкращих наборів вихідних ресурсів (осві
чене і працездатне населення, виробничий потенціал, при
родні умови, географічне положення і т.п.) не змогла роз
порядитися такою сприятливою спадщиною [8, с. 8].
Розв'язання окреслених проблем передбачає не
обхідність осмислення підсумків соціальноекономічних
перетворень, які відбулися в національній економіці,
виявлення причин, що обумовили наявність негативних
наслідків функціонування всієї економічної системи.
Крім того, на підставі аналізу можливо визначення цілей
на найближчу перспективу. На превеликий жаль, така
стратегія соціальноекономічного розвитку України
відсутня, що є однією з головних причин всеохоплюю
чої кризи в країні. У суспільній науці давно відоме
підтвердження практикою положення, що той, хто бо
реться за окремі питання без попереднього розв'язан
ня загальних, неминуче на кожному кроці несвідомо
наштовхується на ці загальні питання [7, с. 13].
Перш за все, слід дослідити яким чином в період
ринкової трансформації в Україні відбувався процес
створення умов, базових принципів, без наявності яких
ринкова економіка не може існувати, якісно змінюва
тися і функціонувати.
Як відомо, ринкові перетворення в Україні почали
ся з якісних змін у системі відносин власності. Мова йде
про формування інституту приватної власності — одно
го з основних умов (принципів) існування ринкової еко
номіки. Головна мета цього процесу полягає в тому, щоб
кожний громадянин зміг бути власником усіх видів ре
сурсів, рухомого й нерухомого майна. Наявність мак
симальної кількості власників є, перш за все, умовою
соціальної стабільності суспільства. Необхідно було, як
можливо скоріше, створити умови у яких діяльність
приватних економічних агентів, які мають і намагають
ся реалізувати свої власні інтереси, будуть забезпечу
вати економічно ефективні результати [1, с. 50].
У процесі реформування власності в Україні кож
ному дорослому громадянину треба було надати рівні
права стати власником значної частини державної влас
ності. Це передбачало активне формування так званого
ефективного власника. Однак, у супереч закономірно
стям розвитку власності у розвинутих країнах світу,
спрямованих на поступове подолання процесу відчу
ження найманих працівників від власності (а отже, гу
манної соціальної справедливості), в Україні він набув
протилежного характеру. Внаслідок цього відбулася
їхня відчуженість від економічної влади [13, с. 124].
Якщо виходити з економічного змісту поняття влас
ності, то реформування відносин власності повинно ви
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являтися не лише у посиленні або подоланні відчуже
ності найманих працівників від засобів виробництва, а й
в таких конкретних формах цього процесу, як рефор
мування цін, заробітної плати, розподілу прибутків,
оподаткування [13, с. 124].
Навпаки, внаслідок антидемократичного характеру
цих процесів в Україні не відбувся процес виникнення
ефективного власника, здатного ухвалювати раціональні
рішення щодо розподілу ресурсів, впровадження прогре
сивних форм заробітної плати, здійснення ефективної
системи менеджменту, інноваційної діяльності.
За підсумками трансформації інститут власності серй
озно деформувався. Як наслідок, з'явилися тісно пов'язані
між собою феномени як "неефективний власник", "нега
тивна власність", "розмиті" та незахищені права власності,
"тінізація" власності. Феномен неефективного власника
проявився в Україні в різних формах. Серед них — поши
рення процесів постійного перерозподілу власності [9, с.
26—27]. Неефективними в Україні виявилося чимало влас
ників, які практично "проїдали" отриману власність, не
вкладаючи кошти в її розвиток, повністю ігноруючи взяті
на себе інвестиційні, соціальні та інші зобов'язання. За ре
зультатами аналізу діяльності понад 700 приватизованих
великих і надвеликих промислових підприємств група на
уковців дійшла невтішного висновку "приватизовані
підприємства не тільки не демонструють значного покра
щення результатів діяльності, а здебільшого погіршили їх
порівняно з приватизаційним періодом та показниками
року приватизації. У цілому приватизація не забезпечила
очікуваного зростання ефективності підприємств і, більше
того, частогусто супроводжувалася її зниженням. Голов
не завдання приватизації — привести на підприємства
ефективних власників — вирішено не було" [5, с. 417, 419].
Приватизація, яка відбулася в Україні, мало що зміни
ла у передумовах для індивідуального відтворення, зміна
формальноправового статусу підприємства не змогла
змінити його природу і реальну мотивацію в нових інсти
туціональних умовах. Нові власники, яким за безцінь дос
талися підприємства, поводилися не так, як описує "тео
рія фірми". Вони не тільки не розробляли стратегію підви
щення ефективності роботи підприємства, а й руйнували
виробничий потенціал, який їм дістався шляхом порушен
ня закономірностей індивідуального відтворення.
У тих чи інших випадках, коли нові власники під
приємств намагалися перенести на свої фірми принци
пи менеджменту характерного для господарюючих
суб'єктів ринкової економіки, вони виявляли, що
підприємства не могли асимілювати ці принципи через
їх відторгнення самим менеджментом підприємством.
Згодом з'ясувалося, що необхідною умовою для цього
є докорінне перетворення як внутрішньої структури
самих підприємств, так і їх взаємовідносин із оточую
чим економічним середовищем [8, с. 10].
Як показав вітчизняний і зарубіжний досвід, масову
приватизацію можна було розпочинати тільки після
формування стійкої верстки дрібного і середнього
бізнесу. Саме ця соціальна верстка здатна була акуму
лювати засоби і досвід для участі у приватизації вели
кого виробництва і забезпечити, тим самим, його більш
ефективне функціонування і розвиток. Навпаки, реалії,
які склалися в Україні, свідчать, що в Україні відсутній
середній клас: його частка не перевищує 10—15% ані в
період економічного зростання, ані під час економічно
го спаду, кризи і рецесії. Наслідком проведеної прива
тизації є концентрація чверті населення на межі існу
вання і наявність дуже нечисленної, але багатої части
ни суспільства, яка не тільки не приховує своїх статків,
а й хижується ними [10, с. 9]. Ця дійсність ніяк не сприяє
побудові в Україні ефективної економічної системи су
часного європейського типу.
Тобто у ході трансформаційних перетворень в Ук
раїні найгірші її наслідки випали як раз на середній клас,
чий життєвий рівень порівняно з іншими групами насе
лення впав особливо. Йдеться про освітню, технічну інте
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лігенцію, управлінський персонал середньої лан 90
ки, діячів культури тощо. Тобто мова йде про ті 80
прошарки населення, які якісно і кількісно фор
мують громадянське суспільство. Реформатора 70
ми не був задіяний інноваційний кадровий потен 60
ціал у розбудові нового суспільства. Таким чином,
один з головних факторів успішного переходу до 50
ліберального ринку та демократичної держави — 40
творчий ресурс населення, замість бути викори 30
станим, виявився значною мірою зруйнованим. Як
наслідок, різко ослаблено науковотехнічний та 20
людський потенціал, що стало непоправною втра 10
тою для країни [4, с. 29].
Головною проблемою залишається відсут 0
ність виваженої та системної політики доходів,
яка б стимулювала населення до активної повед
інки на ринку праці й забезпечувала б мінімально
Відносна - за критерієм 75% медіанних витрат
прийнятний рівень життя працюючих за рахунок
Абсолютна - за критерієм офіційно встановленого прожиткового мінімуму
заробітної плати, а непрацюючих — за рахунок
соціальних трансфертів [11, с. 63].
Суб'єктивна за самооцінкою достатності коштів
До негативних наслідків становлення в Ук
суб'єктивна за самоідентифікацією
раїні ринкової економіки є те, що саме цей про
цес призвів до кардинальної руйнації соціальної
Рис. 1. Рівень бідності, визначений за різними критеріями
структури населення. Усе це в сукупності зумо
вило наявність необгрунтованої та несправедливої не вається руйнування "природнього" балансу попиту та
рівності. Відсутність середнього класу в Україні, вража пропозиції, пропадає стимул до науковотехнічного про
юча нерівність є головною перешкодою процесу реаль гресу і ефективного ведення господарства [14, с. 52].
ної інтеграції країни в європейську спільноту.
В Україні реалії такі, що реформування відносин
Значною мірою нерівність, її посилення у теперішній власності призвело до високого рівня монополізації в усіх
час й пов'язані з приватизацією і подальшою концентра сферах економічної діяльності, і в першу чергу, в про
цією власності в руках відносно нечисленної групи лю мисловому виробництві. Процес монополізації як на
дей, які мали доступ до найбільш привабливих об'єктів. В слідок проведеної приватизації призвів до концентрації
умовах надмірної нерівності подолання відносної власності в руках відносно нечисленної групи людей, які
бідності (за критерієм 75 % медіанних (середніх) доходів) мали вплив до найбільш привабливих об'єктів [11, с. 67].
є практично неможливим. Більшменш адекватну карти За даними антимонопольного комітету України, частка
ну щодо рівня нерівності можна отримати використову монопольного сектору у вітчизняному ВВП складає май
ючи різні критерії його оцінки (рис. 1) [11, с. 69—70].
же 40 %, а більше половини оптовороздрібного обігу
В Україні досі не ведеться офіційна статистика щодо товарів, матеріальних цінностей в країні контролюють
майнового розшарування. Однак за оцінками експертів лише 350 господарських товариств. Безперечно, що по
світового банку розрив між доходами найбагатших і най долання монополізму з боку інституціональних органі
бідніших верст населення становить близько 30 разів [12, зацій — як прояв монополізму держави в економічній
с. 48]. Світовий досвід, якщо треба враховувати нашій сфері, так і монополізму підприємств шляхом вдоскона
владі, полягає в тому, що нерівність у такому вимірі, який лення антимонопольного законодавства та реорганізації
існує в країні, відноситься до тих явищ, які чинять опір управлінських структур — першочергове завдання, яке
змінам, воно консервативно за своєю природою. Крім потребує свого розв'язання як найскоріше [2, с. 96].
того, нерівність може стати й політично загрозливою.
Зрозуміло, що монополізація причина того, що в
Слід мати на увазі, що шлях обраний в Україні щодо Україні конкуренція часто відсутня. Поперше, багато
реформування відносин власності сприяв формуванню які товари та послуги (енергоносії, окремі види зв'язку,
в країні олігархічних класів, які, як привладні, так і опо транспорту) виробляються в умовах природніх моно
зиційні — взагалі не виявили попиту на формування полій. Подруге, якщо товар і виробляють кілька фірм,
інститутів повного захисту прав власності [9, с. 28]. то в ряді випадків між ними існує змова і утворюються
З цього приводу доцільно звернутися до зауважень картелі. Потретє, монополіями є господарські об'єд
Дж. Стіглиця, який вважав, що їх вимоги, що стосують нання, наприклад, гігантські корпорації харчової про
ся верховенства закону, лунають лише тоді, коли слаб мисловості, які скупають основну частину сільськогоспо
шає їх зв'язок з владою і припиняються одразу після дарської продукції, а також великі промислові об'єднан
його зміцнення [16, с. 28]. В умовах відсталої та збитко ня базових галузей промисловості [15, с. 36]. Тому в Ук
вої (як в Україні) економіки заінтересованість олігархів раїні, де прогресує розвиток монополізму виникає і по
у ще більшому послабленні захисту прав власності інших силюється необхідність захисту конкуренції.
суб'єктів зростає, оскільки це дозволяє їм компенсува
Владі слід виходити з того, що в нашому економічно
ти за їх рахунок втрати від такої відсталості [9, с. 29]. му середовищі не склались умови для зрілої внутрішньо і
Як стверджує К. Сонін, в умовах існування значної еко міжгалузевої конкуренції, а також для нагромадження
номічної нерівності (характерної для України), врешті капіталу в ефективних формах. У країні не сформувався
решт встановлюється стійка довгострокова рівновага, необхідний набір стимулів для ефективного і продуктив
за якої зберігається і сама ця нерівність, і слабкий за ного використання ресурсів, відсутні інститути, що забез
хист власності при низьких темпах зростання або при печували б цивілізовані форми взаємовідносин між гос
його відсутності взагалі [17, с. 9—10].
подарськими агентами [8, с. 9]. На думку академіка В.М.
Загальновідомо, що ринкова економіка не має іму Геєць: "Нами не було враховано досвід сучасної капіталі
нітету проти монополізму, який руйнує серцевину її са стичної системи, що сформувалась в результаті динаміч
морегулювання — конкуренцію, наявність якої так само, ного розвитку конкурентних відносин, яка досягла знач
як і інститут приватної власності є одним із основних них успіхів й продемонструвала людству приклади життя
(базових) принципів існування системи ринкових відно вищої якості. Саме тому головне завдання нашої держави
син. При монопольному положенні товаровиробника ви на найближчу перспективу — забезпечити реалізацію полі
никає ситуація здійснення ним контролю над ринком, над тики, спрямованої на формування такого рівня конкурен
рівнем цін (диктат виробника над споживачем), відбу тоспроможності (як в країні в цілому, так і в бізнесу), який
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дозволить в умовах глобалізації економічних процесів ста
ти гідним суб'єктом міжнародних і міжекономічних відно
син. З огляду на це, особливо важливим є стратегічне ба
чення майбутніх проблем і суперечностей, від якого зале
жить успіх. І навпаки, відсутність такого бачення може за
лишити нас серед відсталих держав" [3, с. 5].
Як показав проведений аналіз підсумків соціально
економічних перетворень, безперервне погіршення соц
іальноекономічної ситуації в країні вимагає переходу
до нової моделі національного розвитку, в основі якої
має бути інший механізм економічного зростання, фор
мування якого, у свою чергу, передбачає видобудову
вання нової економічної політики [8, с. 24].
ВИСНОВКИ
Процес ринкових перетворень, який розпочався в
Україні після становлення її як незалежної держави,
призвів до суттєвих якісних змін у всіх сферах життє
діяльності суспільства. Ситуація, що склалася сьогодні
в країні: наявність кризового стану в економіці, безліч
не розв'язаних проблем у соціальній сфері потребують
теоретичного осмислення наслідків проведених реформ,
виявлення причин їх невдач. Тільки на підставі змістов
ного теоретичного аналізу можна знайти відповідь на
запитання — чому ринкова трансформація в Україні, на
відміну від інших постсоціалістичних країн, не стала
ефективним рушієм для успішних соціальноекономіч
них змін щодо рівня життя громадян нашої країни.
В цьому контексті основне завдання сьогодення поля
гає в розробці нової концепції подальшого розвитку
країни, реалізація якої дасть можливість задіяти інший
механізм економічного розвитку країни, що дозволить
подолати кризові явища в економіці, забезпечити посту
пове економічне зростання. Разом з тим, на підставі цієї
концепції необхідна й можлива побудова нової еконо
мічної політики та чітке визначення шляхів її реалізації.
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STATUS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES AND DESTINATIONS
OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE SOUTHERN REGION

Досліджено проблеми розвитку та функціонування туристичних дестинацій та розроблено механізF
ми стратегічного управління ними для задоволення споживчого попиту на якісний вітчизняний турисF
тичний продукт. Розкрито зміст категорії "туристична дестинація узагальнено характерні їй ознаки. З
метою визначення особливостей формування попиту на туристичний продукт дестинації "Скадовськ"
проведено маркетингове дослідження, що дозволило визначити кон'юнктуру туристичного ринку. ВиF
явлено ряд проблем у результаті досліджень особливостей функціонування туристичної дестинації "СкаF
довськ", які гальмують розвиток галузі туризму.
The problems of development and functioning of tourist destinations and the mechanisms of strategic
management of them for the satisfaction of consumer demand for highFquality domestic tourism product have
been explored. The content of the category "tourist destination is generalized and is characterized by its features.
In order to determine the peculiarities of the formation of demand for the tourist product of the "Skadovsk"
Destination, a marketing research was carried out that allowed to determine the situation of the tourist market.
A number of problems have been identified as a result of research on the peculiarities of the functioning of the
Skadovsk tourist establishment, which impede the development of the tourism industry.

Ключові слова: туристичні підприємства, туристичні дестинації, розвиток, Південний регіон, турис
тичний продукт, стратегічне управління, маркетингове дослідження.
Key words: tourist enterprises, tourist destinations, development, Southern region, tourist product, strategic
management, marketing research.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси інтеграції та глобалізації світових госпо
дарських зв'язків вимагають сучасних механізмів ефек
тивної організації і управління складною соціальноеко
номічною та виробничоекологічною системою, якою є
туристична галузь. У таких умовах її розвиток у цілому
залежить від особливостей розвитку дестинацій та по
питу на туристичний продукт, що визначає спро
можність певної території або регіону задовольняти
потреби туристів. Туристична дестинація є однією із
найважливіших складових у системі туристичного рин
ку, оскільки туристичні дестинації та їх імідж приваб
люють туристів, мотивують прибуття, активізують усю
туристичну систему.

www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Категорія туристичної дистинації ввійшла у науко
вий обіг порівняно недавно. Так, у зарубіжній науковій
літературі вона впроваджена у 1979 р. та є більш відо
мою та вживаною, ніж у вітчизняній. Дослідженню сут
ності туристичних дестинацій, закономірностей їх роз
витку та ролі у системі галузі туризму присвячено праці
таких науковців, як: Р. Батлер, М. Бойко, С. Гаврилюк,
А. Головчан, В. Данильчук, Л. Дядечко, Л. Кірьянової,
Г. Михайличенко, Н. Лейпер, А. Мазаракі, С. Медлік,
С. Мельниченко, О. Любіцевої, В. Семенова, Т. Ткачен
ко, Ю. Швець, Н. Шмола, Л. Черчик та ін.
Незважаючи на велику кількість досліджень, на сьо
годні залишаються не визначеними підходи щодо ана
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Елемент регіональної туристської
системи і суб’єкт управління
регіонального розвитку
Створює привабливий
туристичний продукт

Поєднує всі об’єкти системи туризму:
населення, комплекс послуг,
територію

ТУРИСТИЧНА
ДЕСТИНАЦІЯ

Має адміністративні
кордони, приваблива для
тимчасового перебування
туристів

Інтегрує в собі природні й
соціальні складові регіону

Формує особливі послуги:
суспільні блага та
конкурентоспроможні
туристичні ресурси

Рис. 1. Узагальнені характерні ознаки туристичної дестинації

лізу та популяризації туристичних дестинацій для підви
щення ефективності соціальноекономічного розвитку
галузі туризму. Це вимагає поглиблених розробок щодо
їх ідентифікації, перспектив розвитку, механізмів удос
коналення та стратегій управління.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблем розвитку та
функціонування туристичних дестинацій, розробка ме
ханізмів стратегічного управління ними для задоволен
ня споживчого попиту на якісний вітчизняний туристич
ний продукт.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних кризових умовах національні туристичні
дестинації потребують розвитку та вдосконалення усіх
їх складових. Це пояснюється тим, що саме зараз, коли
купівельна спроможність вітчизняних туристів значно
знизилась, доцільно заохочувати їх до подорожей влас
не в межах країни. Відтак, існує необхідність та є мож
ливості і ресурси для створення унікального туристич
ного продукту в межах дестинації, який найповніше за
довольнятиме вимоги споживачів і грунтуватиметься на
регіональних особливостях туристичної галузі як сис
теми.
Відповідно до сучасних моделей соціальноеконо
мічного розвитку, туристичну дестинацію визначають
як комплексну організаційноекономічну структуру, що
утворюється в результаті регіоналізації туризму і є
місцевістю певного масштабу з конкурентоспроможни
ми туристичними ресурсами та підприємницькою інфра
структурою, в якій створюється й реалізується приваб
ливий для мандрівників туристичний продукт, не завда
ючи шкоди туристичним ресурсам і довкіллю [2].
На думку інших авторів, туристична дестинація —
це вирішальний елемент регіональної туристичної сис
теми і суб'єкт управління регіонального розвитку, який
можна сприймати як територію із певним переліком за
собів обслуговування та послуг, зручностей для забез
печення всіляких потреб туристів. Інакше кажучи, ту
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ристична дестинація містить у собі найбільш важливі й
вирішальні елементи туризму необхідні для туристів [5].
Заслуговує на увагу думка, відповідно до якої завдя
ки туристичній дестинації формується туристичний імідж
певного регіону. Туристична дестинація при цьому виз
начається як територія, що є привабливою для туристів,
має необхідну інфраструктуру, щоб забезпечити прожи
вання, харчування, транспортне обслуговування (вклю
чаючи прибуття та від'їзд), розваги туристів, пам'ятки та
визначні місця, що цікавлять туристів, інформаційні та
комунікаційні системи. Треба також зазначити, що саме
наявність фактора привабливості є одним із головних
факторів конкуренції між дестинаціями [1].
Такої ж точки зору дотримується і Л. Кірьянова, яка
вважає, що туристична дестинація — це цільова тери
торія, яка приймає туристів: географічна одиниця, з са
мостійною туристичною привабливістю, що надає тури
стам комплексне враження (на базі споживання турис
тичних продуктів), та задовольняє всі потреби туристів
[3]. У сучасних умовах туристичну дестинацію варто
також розглядати з позицій досконалості інфраструк
тури, комфортності умов та якості туристичних послуг,
що надаються в межах певного туристичного регіону.
Так, наприклад, Т. Лужанська зазначає, що туристична
дестинація є внутрішньою якісною характеристикою ту
ристичного регіону, оскільки вона є сукупністю ознак,
властивих туристичному регіону в цілому або його сег
ментам, що впливають на ступінь привабливості, ком
фортності і якості обслуговування туристів [4].
У свою чергу, Т. Ткаченко трактує дестинацію як
систему засобів і служб, діяльність яких спрямована на
задоволення якісних потреб туристів. Поняття "дести
нація" охоплює різні географічні та просторові рівні від
території окремого туристичного об'єкта (готелю, рес
торану, пляжу) до окремих регіонів, країн, частин світу,
материків [6]. У цілому, аналіз виявлених у процесі ви
вчення літературних джерел визначень "туристична де
стинація" дозволив встановити найбільш характерні
його риси і сформулювати таке, яке б найкращим чи
ном віддзеркалювало його сучасний зміст. У результаті
62
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аналізу нами виокремлено основні характерні ознаки
цього поняття (рис. 1). Потрібно зазначити, що в Ук
раїні часто рекламуються окремі важливі й унікальні ту
ристичні ресурси, однак не створюється цілісний уні
кальний турпродукт.
Також не виділяються цільові групи серед потен
ційних туристівспоживачів та не формуються ефективні
механізми збереження й розвитку привабливості дес
тинацій на перспективу. Наприклад, туристична дести
нація "Скадовськ" є популярним курортним містом та
одним з кращих дитячих лікувальних центрів в Україні.
Курорт має низку переваг: природнорекреаційні ресур
си, унікальна історія, джерела цілющих грязей та міне
ральних вод, тепле та мілке море, поєднання теплих во
логих повітряних мас з Джарилгацької затоки з степо
вим повітрям як основа унікального мікроклімату. Але
є й певні недоліки, які пов'язані з туристичною інфрас
труктурою та низькою якістю послуг, які надаються ту
ристичними закладами.
Вибір дестинації обумовлений наявністю значних
прогалин у процесі розвитку цієї території у якості роз
винутої дестинації, здатної заохотити не тільки вітчиз
няних, але й іноземних туристів. Наявність унікальних
туристичних об'єктів дозволить сформувати та запро
понувати туристам новий, абсолютно неповторний та
винятковий туристичний продукт. З метою визначення
особливостей формування попиту на туристичний про
дукт дестинації "Скадовськ", нами було проведено
відповідне маркетингове дослідження, що дозволило
визначити кон'юнктуру туристичного ринку.
Було здійснено оцінку основних факторів його роз
витку та прогнозування їх впливу на формування при
вабливості туристичного продукту. При дослідженні ви
бірка склала 100 респондентів різної статі та віку. Про
аналізувавши отримані дані, можна стверджувати, що
більше половини респондентів, а саме 62,0%, знають, що
Скадовськ — це курорт, 35,0% вважають дестинацію
містом, і лише 3,0% взагалі нічого не знають про цю де
стинацію (рис. 2).
З відповідей опитаних можна зробити висновок, що
31,0% не знають, де знаходиться Скадовськ, з них 2,0 %

відповіли одразу, що не знають, а інші намагалися вга
дати місцезнаходження дестинації. Проте більша час
тина респондентів, а саме 69,0%, правильно обрали Хер
сонську область (рис. 3).
З усіх опитаних досить великий відсоток людей зна
ють про туристичну дестинацію "Скадовськ". Проте
31,0% опитаних дізнались про неї вперше при заповненні
анкети. З них 18,0% дізналися про дестинацію від рідних
та друзів, 9,0% — з Інтернету та ЗМІ, а 4,0% отримали
інформацію від туристичних фірм. Більша половина рес
пондентів, а саме 71,0%, відповіли, що хотіли б відпочи
ти в Скадовську, 7,0% опитуваних не змогли дати
відповіді на поставлене питання, а 22,0% дали негатив
ну відповідь.
З отриманих відповідей можна зробити висновок,
що із 100 опитаних 62 особи знають, що таке Скадовськ,
тобто про переваги та недоліки туристичної дестинації
можуть оцінити лише вони. В результаті найбільшою
перевагою 61,0% опитаних вважають тепле та мілке
море, 23,0% надали перевагу цілющим грязям та міне
ральній воді, що є в дестинації, 9,0% вважають перева
гою повітря, яке в Скадовську насичене озоном, бро
мом та йодом і 7,0% — інше, а саме велику кількість со
нячних днів та доброзичливих людей (рис. 4).
З 62 респондентів 53,0% опитаних вважають відпо
чинок у Скадовську приваблює природнорекреаційни
ми ресурсами. Ще 27,0% людей вважають, що низькі ціни
на житло є позитивним чинником під час вибору місця
відпочинку. 13% респондентів віддали б перевагу відпо
чинку в Скадовську через віддаленість дестинації від
великих міст. Нарешті, 7% опитаних цінують не загазо
ване повітря та відповідну інфраструктуру для відпо
чинку з дітьми.
Разом з тим із опитаних респондентів 39,0% вважа
ють, що для комфортного та безпечного відпочинку їм
не вистачає розміщення на пляжі медичної допомоги та
рятувальної служби. 28,0% опитаних хотіли б бачити
більше чистих та обладнаних пляжів. 17,0% осіб вважа
ють, що їм не вистачає комфортабельних засобів розм
іщення, а 14,0% потребують більше розважальних зак
ладів, та ще 2,0% — інше (рис. 5).
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У результаті досліджень особливостей функціону
вання туристичної дестинації "Скадовськ" було виявле
но ряд проблем, які гальмують розвиток галузі туризму:
— недостатній розвиток санаторнокурортної
інфраструктури, що не відповідає сучасним потребам
відпочиваючих;
— розміщення морського порту та міських пляжів у
безпосередній близькості один від одного;
— низька якість послуг та рівень обслуговування, у
порівнянні із зарубіжними курортами;
— значні відмінності, в тому числі і в стані фінансу
вання між державними та приватними санаторнокурор
тними закладами;
— непристосованість закладів розміщення та гро
мадських закладів для відвідування людей з особливи
ми потребами;
— незначні інвестиційні надходження в курортну
зону.
Крім вищеназваних причин, досить важливим недо
ліком можна вважати і недостатню інформаційну об
ізнаність населення України відносно природнорекреа
ційних можливостей туристичної дестинації "Ска
довськ". З іншої сторони, це вказує на значний невико
ристаний потенціал реклами, PRтехнологій у просу
ванні туристичного продукту дестинації Скадовськ.
Йдеться про її позиціювання не тільки як відомого ку
рортного міста, насамперед, для дітей, але, швидче, як
поліфункціональної туристичної агломерації Антонів
ка — Скадовськ — Красне — Новомиколаївка з цент
ром у м. Скадовськ.
При цьому приморський відпочинок у них допов
нюється унікальними туристичними атракціями
сільського зеленого туризму: с. Антонівка — це все
світньовідомий центр рисосіяння з розміщенням НДІ
рису; с. Красне має унікальну мережу зрошуваних ка
налів та можливості для організації рибалки; с. Ново
миколаївка має необмежений для туристів ринок орга
нічної продовольчої продукції, насамперед, овочівниц
тва і плодівництва, а також баштанних культур. У без
посередній близькості від м. Скадовськ, на відстані 20—
30 км, розміщені відомі у країні курортні селища — смт.
Лазурне, с. Залізний Порт, с. Хорли, смт. Приморське.
ВИСНОВКИ
Здійснивши діагностику та дослідивши проблемні
особливості курорту, можна стверджувати, що Ска
довськ має потужний рекреаційний потенціал, проте
існують негативні фактори, які гальмують його розви
ток і потребують вирішення для більшої туристичної та
інвестиційної привабливості курорту. Таким чином, ту
ристична дестинація "Скадовськ" виступає стратегічною
одиницею туристичного бізнесу Південного регіону та
точкою кристалізації туристичного попиту. Його мас
штаб і спеціалізацію потрібно планувати з метою досяг
нення кращої збалансованості в пересуванні людей; для
забезпечення оптимального перерозподілу внутрішніх
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туристичних потоків. Вказані пропозиції будуть сприя
ти економічному та соціальному розвитку туристичної
галузі, напряму зеленому туризму, регіону загалом.
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DETERMINANTS OF REGULATORY POLICY IN THE SPHERE OF AGRICULTURAL PRODUCTS
EXPORT

У статті досліджено екзогенні та ендогенні детермінанти регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі,
зокрема у частині її експортної компоненти в умовах дестабілізації глобальних торговельних інституцій. СфорF
мульовано тенденції розвитку міжнародної торгівлі продукцією АПК, які мають суттєвий вплив на формуванF
ня регуляторної політики. Розглянуто напрями діяльності СОТ як міжнародного інституційного регулятора
зовнішньої торгівлі продукцією АПК. Визначено основні проблеми у світовому сільському господарстві та їх
вплив на зовнішню торгівлю агропромисловою продукцією. Проаналізованно генезис теоретичних підходів
до регулювання зовнішньої торгівлі та сутності регуляторної політики. Виявлено напрями державної підтримки
підприємствFекспортерів продукції АПК на зовнішніх ринках.
The article examines the exogenous and endogenous determinants of the regulatory policy in the field of foreign
trade, in particular its export component in terms of global trade institutions destabilization. The tendencies of
development of international trade in agricultural products which have a significant influence on the formation of
regulatory policy are formulated. The directions of the WTO activity as an international institutional regulator of
foreign trade in agricultural products are considered. The main problems in the world agriculture are formulated and
their influence on foreign trade in agricultural products are determined. The genesis of theoretical approaches of
foreign trade regulation and the essence of regulatory policy are analyzed. The directions of state support of exporters
of agricultural products in foreign markets are revealed.
Ключові слова: експорт, експортний потенціал, регуляторна політика, агропродовольча продукція, екс
портпромоуш.
Key words: export, export potential, regulatory policy, agrofood products, exportpromotion.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах дестабілізації глобальних торговельних
регуляторів, посилення невизначеності зовнішнього се
редовища, зростання конкуренції на світових ринках
для національних економік набуває пріоритетності зав
дання в укріпленні позицій вітчизняних експортерів на
зарубіжних ринках. Протягом останніх років уряди ба
гатьох країн не лише реалізовують заходи у частині
підтримки реального сектору економіки, однак активі
зується підтримка національних аграрних підприємств
з метою посилення їх конкурентних позицій на зару
біжних ринках.
Світова спільнота дедалі більше керується концеп
цією багатофункціональності сільського господарства,
яка отримала історичне визнання в документах Конфе
ренції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі і розвит
ку (ЮНКТАД) у 1992 р., Уругвайського Раунду у 1994 р.,
Світового продовольчого саміту у 1996 р., Конференції
ФАО у Маастрихті (1999 р.), згідно з якою у процесі
сільськогосподарської діяльності не тільки виробляють
ся продовольство і промислова сировина, але й створю
ються суспільно значущі блага. Найголовніші з них —
продовольче
_____________________самозабезпечення
________________________ країни, надання можли

востей і засобів для існування сільського населення,
відродження селянства, підтримання екологічної рівно
ваги та збереження агроландшафтів.
Концепція багатофункціональності сільського гос
подарства є визнанням обмеженості дії законів лібера
лізації торгівлі на міжнародних та внутрішніх продо
вольчих ринках, що враховується країнами при розроб
ленні національних аграрних політик.
Визнання багатофункціональності сільського госпо
дарства стало наслідком поступового усвідомлення
світовим співтовариством соціальних та екологічних
загроз, які виникають у разі виконання сільським гос
подарством виключно виробничокомерційних функцій,
зорієнтованих на максимізацію економічної вигоди без
урахування його значимості у вирішенні проблем зай
нятості сільського населення та забезпеченні життє
здатності сільської місцевості. Врахування зазначених
неекономічних аспектів розвитку сільського господар
ства все сильніше впливає на аграрні політики урядів
різних країн.
Водночас відсутність єдиної політики державного
стимулювання експорту навіть за умов членства в СОТ
зумовила визначення регіональних торговельних угод

* Роботу виконано в межах НДР "Експортпромоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів"
(номер державної реєстрації 0117U007173).
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як один із інструментів підвищення інтенсивності і мас
— температурний режим місцевості;
штабів державної підтримки експорту з метою підви
— схильність території до стихійних лих та природ
щення конкурентоспроможності підприємств та, як ре них катаклізмів;
зультат, національної економіки.
— вірогідність зараження полів шкідниками;
— імовірність спалахів хвороб у тварин.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вплив зазначених природних чинників на виробниц
Дослідження проблематики формування регулятор тво сільськогосподарської сировини та продовольства
ної політики у сфері експорту висвітлено у працях І. Бу призводить до нестабільності та непердбачуваності ко
раковського [1], А. Мазаракі [2], Т. Мельник [2], В. Мов роткострокових і середньострокових змін кон'юнкту
чан [1] Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продук ри агропродовольчих ринків.
цією АПК висвітлені у роботах таких вітчизняних нау
Крім цього, на виробництво та торгівлю продукцією
ковців, як Б. Пасхавер [3], Т. Осташко [7], В. Точилін [7] АПК, а відтак, і на регулювання цих процесів, вплива
та ін.
ють агрокризи. Загалом агропродовольчу кризу можна
визначити як стан світової сільськогосподарської сис
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
теми, що характеризується такими порушеннями взає
Водночас аналіз публікацій показав відсутність модії її елементів, які призводять, поперше, до по
єдиної точки зору щодо детермінант формування регу гіршення показників продовольчої безпеки у світі у ціло
ляторної політики у сфері експорту агропродовольчої му або в значному числі регіонів і, подруге, до знижен
продукції
ня ефективності діяльності основного числа господарю
ючих суб'єктів, зайнятих у відповідних галузях.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спільними проявами всіх агропродовольчих криз
Оцінка екзогенних та ендогенних детермінант регу була стрімка зміна цін на основні сировинні сільсько
ляторної політики АПК ускладнюється необхідністю господарські та продовольчі товари, погіршення досту
чіткого визначення об'єкта впливу. Розглядаючи детер пу до продовольства малозабезпечених верств населен
мінанти регуляторної політики у сфері АПК, можна ня і, як наслідок, зростання числа голодуючих і тих, хто
виділити щонайменше три аспекти, вплив на які потре недоотримує фізіологічну норму харчування, занепад
бує глибинного аналізу: АПК як об'єкт регуляторної дрібних товаровиробників за рахунок посилення кон
політики, зовнішня торгівля продукцією АПК як най куренції, зміна напрямку товаропотоків у світовій
складніший з точки зору регулювання елемент еконо торгівлі продовольством і непродовольчою сільськогос
мічних відносин у сфері агробізнесу, та регуляторна подарською сировиною.
політика сама по собі. При цьому не можна заперечува
Безумовно, основними питаннями для людства в
ти, що рівень розвитку АПК визначає умови зовнішньої період кожної агропродовольчої кризи є: причини, на
торгівлі агропродукцією та цілі регуляторної політики, слідки, шляхи виходу, можливості вироблення універ
участь держави у зовнішній торгівлі продукцією АПК, сального механізму недопущення кризових ситуацій у
у свою чергу, визначає напрями регуляторної політики майбутньому. Спроби знайти відповіді на ці глобальні
та створює передумови для розвитку АПК у державі. питання здійснюються на всіх рівнях: експертному, на
Регуляторна політика в сфері АПК визначає принципи ціональному, міжнародному (ООН, ФАО, СОТ, ЮНК
ведення агробізнесу суб'єктами господарської діяль ТАД). Втім, зважаючи на неможливість контролю за
ності як в середині країни, так і за її межами.
об'єктивними детермінантами розвитку сільського гос
Аналіз наукових досліджень у галузі регулювання подарства, більшість розроблених програм спрямовані
зовнішньої торгівлі продукцією АПК довів тезу про на формування заходів щодо нівелювання впливу агро
відсутність систематизації та класифікації чинників, які криз на світову економіку та рівень життя населення.
впливають на регуляторну політику. У більшості дже
До суб'єктивних чинників, що визначають політику
рел перераховані чинники (або деякі з них) зазначають регулювання агропродовольчих ринків на наднаціональ
ся без критеріального їх розподілу. Тому, на нашу дум ному рівні слід віднести економічні, правові та інно
ку, всі чинники регуляторної політики можна умовно ваційні. Основними економічними чинниками глобаль
поділити на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендо ного середовища є: світовий економічний розвиток,
генні) чинники, що впливають на політику регулюван діяльність ТНК, зміна світової кон'юнктури ринків про
ня, визначають її цілі, напрями та інструменти. У свою дукції сільського господарства та продовольства.
чергу, зазначені чинники можна поділити на суб'єктивні,
Заходи державного регулювання зовнішньої
тобто такі, що залежать від політики держави (або торгівлі цією продукцією покликані найбільш ефектив
суб'єктів глобального регулювання), та об'єктивні — но пов'язувати завдання національного розвитку аграр
незалежні від рішень держави.
ної сфери з основними тенденціями міжнародної
Регуляторна політика держави у сфері АПК знач торгівлі, поточним станом і очікуваною перспективою
ною мірою визначається чинниками зовнішнього сере в кон'юнктурі світового аграрного ринку.
довища. Це пояснюється тим, що рівень взаємопроник
Результати аналізу розвитку світового сільського
нення економік світу досягнув сьогодні тієї позначки, господарства уможливили виокремлення таких основ
за якої суто національне регулювання перестає бути них тенденцій:
ефективним. Глобальна економіка вимагає адаптації та
— абсолютне збільшення виробництва і споживан
узгодження дій усіх учасників міжнародних економіч ня сировинної та готової сільськогосподарської про
них відносин з метою підтримання стабільності на світо дукції;
вих ринках.
— відносне зниження частки сільського господар
Характерною ознакою екзогенних детермінант є їх ства в основних економічних показниках світу;
динамічність, тобто схильність до змін у просторі та часі.
— нерівномірний характер інтенсифікації сільсько
На наш погляд, до основних об'єктивних екзогенних детер господарського виробництва в окремих групах країн;
мінант регуляторної політики в агропродовольчій сфері
— хвилеподібний розвиток інновацій у агросфері.
належать глобальні природні та демографічні чинники.
Значний вплив на регуляторну політику держави у
До глобальних природних чинників, що впливають сфері АПК справляє також конкуренція агровиробників
на світову сільськогосподарську систему і створюють на міжнародному ринку. Відповідно, зусилля держави
основу для нерівномірного і певною мірою неконтро повинні концентруватися на забезпеченні міжнародної
льованого її розвитку незалежно від рівня економічно конкурентоспроможності продукції.
го розвитку країн, належать:
Нині міжнародна конкуренція в сфері агробізнесу
— обсяг, структура та рівномірність розміщення ро ведеться як за рахунок зниження витрат, так і за допо
могою підвищення якості продукції. Таким чином, за
дючих грунтів; забезпеченість водними ресурсами;
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лежно від формату конкуренції у кожній з підгалузей
АПК, дії держави повинні бути спрямовані на забезпе
чення виробників умовами для мінімізації вартості їх
продукції та підвищення її якості (шляхом прийняття
дієвого нормативноправового поля для стимулювання
інноваційної діяльності в агрохімічній та машино
будівній сферах, а також через розробку державних
вимог до якості продукції та системи контролю за їх
дотриманням).
На стан світових ринків продукції АПК, а отже, і на
регуляторну політику в цій сфері, істотний вплив має
діяльність великих міжнародних аграрних транснаціо
нальних корпорацій (ТНК), які вирощують продукцію
на експорт, скуповують у місцевих виробників їх про
дукцію за низькими цінами, та прагнуть продавати її на
світовому ринку значно дорожче.
Логічно, що у нинішніх умовах, коли загострилась
міжнародна конкуренція, державні регуляторні політи
ки різних країн спрямовуються на створення передумов
для досягнення та збереження їх агровиробниками кон
курентних переваг. При цьому все більша увага при
діляється підвищенню вимог до якості продукції, що
вказує на напрями державною регуляторної політики
на найближчу перспективу [7, c. 21].
При оцінці впливу рівня наднаціонального регулю
вання на регуляторну політику держави, не можна не
звернути увагу на таку її детермінанту, як членство краї
ни у міжнародних організаціях. Саме цей чинник ви
значає обов'язковість виконання країною міжнародних
норм та правил у сфері регулювання розвитку АПК.
Провідною міжнародною організацією, на яку покла
дено функції у сфері уніфікації інструментів регулятор
ної діяльності держави, у тому числі і в АПК, є Світова
організація торгівлі (СОТ), членство у якій стало на сьо
годні практично обов'язковою умовою для будьякої
країни, яка прагне інтегруватися у світове господарство.
Зважаючи при цьому на те, що для країн, які є учасни
ками СОТ, дотримання її приписів у процесі формуван
ня регуляторної політики є обов'язковим, можна
стверджувати, що дана екзогенна детермінанта визна
чає основоположні принципи регуляторної політики
держави та впливає на всі без винятку ендогенні детер
мінанти регуляторної політики АПК [1, c. 34].
До екзогенних детермінант, яки впливають на зов
нішню торгівлю продукцією АПК і систему її регулю
вання, належить рівень інноваційності світового госпо
дарства. Тобто можливість держав здійснюватися зов
нішньоторговельні операції з використанням етехно
логій у режимі реального часу. Розвиток електронної
торгівлі вимагає від держави формування адекватного
інструментарію її регулювання [3, c. 42]. На сьогодні у
більшості держав світу регулювання електронної
торгівлі агропродукцією не входить до кола питань,
охоплених регуляторною політикою АПК. Проте тен
денції до збільшення кількості угод, укладених інтерак
тивно, свідчать про доцільність поступового поглиблен
ня регуляторної політики за рахунок створення норма
тивноправового поля для здійснення електронної
торгівлі.
Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що на
формування регуляторної політики впливають сучасні
тенденції розвитку міжнародної торгівлі продукцією
АПК, основними серед яких можна вважати:
— посилення протекціонізму розвинених країн за
одночасної лібералізації доступу до аграрних ринків
країн, що розвиваються, та країн з перехідною економі
кою. Практика свідчить, що США, Канада, країни ЄС
активно використовують інструменти тарифного та
особливо нетарифного регулювання для захисту націо
нальних ринків стратегічної продукції, при цьому по
легшуючи доступ на ринок для виробників тих культур,
вирощування яких виснажує грунти. Це переважно
технічні культури, обсяги їх імпорту в ЄС зросли в ос
танні роки в 2,37 рази, тоді як за рештою продукції АПК
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темп зростання коливався в межах від 1,4 до 2,27 [8],
або тих, які на території країни не вирощуються (екзо
тичні овочі та фрукти). Підтвердженням цього може
виступати політика ЄС щодо найбідніших країн, які є
експортерами екзотичних овочів та фруктів. У межах
ініціативи "Все крім зброї" найменш розвинені країни
можуть постачати продукцію на ринки ЄС без мита, що
дозволяє одночасно стимулювати розвиток їх економік
та задовольняти попит усередині ЄС;
— концентрація зусиль країн на імпортозаміщенні
в аграрній сфері для реалізації завдань продовольчої
безпеки [6, c. 36];
— підвищення ролі ТНК у міжнародній торгівлі аграр
ною продукцією, посилення процесів вертикальної ко
операції в аграрній сфері (нині зпоміж 100 найбільших
ТНК світу 9 працюють у аграрній сфері, для порівняння
у 2007 р. їх було лише 3) [9]. Більшість аграрних ТНК є
виробниками повного циклу, тобто вони здійснюють
вирощування, переробку та розподіл готової продукції,
тоді як у середині 80х рр. більшість виробників харчо
вих продуктів здійснювали закупівлю сільгоспсирови
ни. Таким чином, йдеться про укрупнення суб'єктів
міжнародної торгівлі продукцією АПК та посилення
впливу ТНК на розвиток міжнародних ринків та вирі
шення проблем продовольчої безпеки;
— уповільнення темпів зростання зовнішньої
торгівлі продукцією АПК та зменшення її частки в
структурі світових торговельних потоків за зростання
абсолютних обсягів поставок (середньорічний темп зро
стання обсягів експорту продуктів харчування за період
з 1995 по 2013 рр. становив 1,04, сільськогосподарської
сировини — 1,04, тоді як обсяги поставок промислових
товарів зростали у середньому на 8% щороку) [8]. Заз
начену тенденцію можна пояснити тим, що ресурси, не
обхідних для виготовлення продукції АПК, є обмеже
ними, що виступає природним інструментом уповільнен
ня темпів зростання виробництва і торгівлі в цій сфері.
Окрім цього, промислове виробництво та особливо сфе
ра послуг розвиваються протягом останніх десятиліть
надзвичайно динамічно, а це призводить до того, що
навіть попри фактичне зростання обсягів торгівлі
сільськогосподарською сировиною та готовим харчови
ми продуктами темпи зростання обсягів зовнішньотор
говельних операцій є нижчими за темпи зростання екс
портноімпортних потоків промисловими товарами і
послугами, що і зумовлює зміни у структурі міжнарод
ної торгівлі;
— зміни у структурі зовнішньої торгівлі продукцією
рослинництва, зокрема збільшення частки технічних
культур у експорті країн, що розвиваються, у зв'язку зі
зростанням попиту на них у виробників енергоресурсів
у розвинених країнах.
Регуляторна політика в сфері АПК формується під
впливом загальнодержавних цілей та завдань, визначе
них органами державного управління. Це зумовлює
істотний вплив на неї ендогенних детермінант, неодно
рідних за своєю природою та напрямом впливу. На ре
гуляторну політику держави у сфері АПК одночасно
впливають такі суб'єктивні чинники, як державна по
літика у сфері ЗЕД, стан економічного розвитку, інсти
туційна модель держави, її соціальна система та рівень
інноваційності економіки. З огляду на це, при дослід
женні ендогенних чинників формування регуляторної
політики АПК, пропонуємо класифікувати їх на еко
номічні, соціальні, інституціональні та соціальні. Усі
зазначені детермінанти взаємозв'язані, що вказує на
доцільність їх аналізу не відокремлено одна від одної, а
в комплексі. До об'єктивних чинників, які також прямо
або опосередковано впливають на регуляторну політи
ку, на нашу думку, варто зарахувати екологічні та со
ціальнополітичні [5, c. 66].
Розвиток АПК перебуває у тісному взаємозв'язку з
екологічною ситуацією у державі: з одного боку, кон
курентоспроможність продукції АПК визначається її
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екологічністю, з іншого — діяльність у сфері сільсько
го господарства справляє вплив на екологічну ситуацію
в державі, що повинно враховуватися при розробці ре
гуляторної політики.
До ендогенних об'єктивних чинників було віднесе
но також соціальнополітичні детермінанти. Регулятор
на політика у сфері АПК є елементом загальнодержав
ної регуляторної політики, тобто підпорядковується її
цілям та завданням і має чітко виражену соціальну спря
мованість, що пояснюється роллю сільського господар
ства у реалізації державою її функцій.
Регуляторна політика держави у сфері АПК фор
мується на тих самих засадах і принципах, що і політи
ка державного регулювання в цілому. Більше того, жод
на з регуляторних норм у сфері АПК не може супере
чити законодавству держави в інших сферах [2, c. 187].
Національні економічні детермінанти формування
регуляторної політики у сфері АПК визначають вихідні
умови та її цілі, а також ступінь її впливу на стан інших
структурних елементів національного господарства. На
наш погляд, до основних економічних детермінант ре
гуляторної політики АПК належать: структура госпо
дарського комплексу держави, рівень розвитку галузей
АПК, рівень експортної орієнтованості та експортний
потенціал АПК, рівень імпортної залежності, кон'юнк
тура внутрішнього ринку агропродукції, стан конку
ренції на ринку тощо.
У сільському господарстві працює безліч малих при
ватних підприємств, яким на агропродовольчому ринку
протистоять міжнародні корпорації, що мають можли
вості для більш ефективного виробництва сільськогос
подарської продукції. У той самий час малі приватні
підприємства вирішують проблему працевлаштування та
життєзабезпечення значної кількості сільського насе
лення, тому державна регуляторна політика повинна
орієнтуватися не лише на підвищення ефективності ви
користання ресурсів, але й на вирішення гострих со
ціальних проблем, до яких, безумовно, належить висо
кий рівень безробіття в сільській місцевості.
Таким чином, економічні детермінанти формують
підгрунтя для регуляторної діяльності держави, визна
чаючи вихідні умови, цілі та інструменти регуляторної
політики держави.
Регуляторна політика держави у сфері АПК фор
мується з урахуванням його місця у національному гос
подарстві країни. Так, якщо країна аграрна, а її еконо
міка значно залежить від надходжень від зовнішньої
торгівлі агропродукцією, метою регуляторної політи
ки буде підтримка та реалізація експортного потенціа
лу АПК. У протилежному випадку, якщо АПК країни
слабкий, основною метою регуляторної політики дер
жави буде його захист та підтримка.
Значний вплив на формування регуляторної політи
ки в сфері АПК справляє соціальний чинник як чинник
попиту на сільськогосподарську продукцію та продук
ти харчування, оскільки потреби людства у них задо
вольняються частіше залежно від платоспроможності
населення, показники якої надзвичайно відрізняються
за континентами, країнами, соціальними групами. У
60ті рр. середньостатистичний житель країни, що роз
вивається, споживав 66 % від норми жителя розвиненої
держави, у 70ті рр. цей показник виріс до 69 % , в 80ті
— до 75 %, у середині 90х — до 82% [9]. У 2000 р. серед
ньодушове споживання в країнах, що розвиваються,
становило 82,2% норми економічно розвинених країн,
а в 2010 р. — 81,4 %. Якщо обсяги споживання про
довольства в розвинених країнах за 40 років зросли в
1,1 рази, то в країнах, що розвиваються — в 1,4 рази.
При цьому зростання показника забезпечувалося
більшою мірою за рахунок держав Азії (1,4 рази) і мен
шою мірою — Південної і Центральної Америки (1,2 ра
зи) та Африки (1,2 рази) [9].
Глобальний попит на продукцію АПК визначається
такими чинниками:
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— чисельність населення і демографічна структура
споживачів;
— рівень доходів населення;
— рівень розвитку переробних галузей;
— альтернативне використання продовольчих то
варів;
— структура і традиції харчування;
— можливості та види товарозаміщення;
— ставлення споживачів до продукції, виробленої
за новими технологіями.
Розглядаючи регуляторну політику у сфері зовніш
ньої торгівлі продукцією АПК, необхідно зазначити, що
саме економічні детермінанти визначають її формат:
протекціонізм чи фритрейдерство. Вибір інструментів
державного регулювання, більшою мірою притаманних
тій чи інший політиці регулювання експортноімпорт
них операцій, визначається державою саме з урахуван
ням економічної ситуації в країні. За потреби стимулю
вання експорту продукції АПК, держава використову
ватиме важелі, спрямовані на підтримку експортерів чи
сприяння підвищенню якості продукції. Для гальмуван
ня припливу на ринок зарубіжних товарів, держава за
стосовуватиме обмежувальні заходи, технічні бар'єри
тощо [10, c. 56].
Підтримка на державному рівні технічного розвит
ку та впровадження інновацій сприяє збільшенню ви
робництва продукції, зростанню продуктивності праці
модернізації галузі, підвищенню доданої вартості про
дукції, розширенню ринків збуту та покращенню кон
курентоспроможності виробленої продукції на них.
Зневага до них тверджень загрожує відставанням від
провідних країн за рівнем розвитку техніки і техно
логій. За цих умов аграрний сектор буде вимушений або
імпортувати закордонні технології, або використову
вати застарілі методи ведення господарства, що несе
за собою додаткові витрати та зниження конкурентос
проможності продукції на внутрішньому і зовнішньо
му ринках.
Значний вплив на формування регуляторної політи
ки АПК справляють правові детермінанти. Вони фор
муються під впливом правової системи держави та ви
значають порядок розробки та реалізації регуляторної
політики, умови прийняття та використання регулятор
них актів, відповідальність за їх недотримання.
Правова система держави — це комплекс взаємоза
лежних і узгоджених юридичних засобів, призначених
для регулювання суспільних відносин, а також юридич
них явищ, що виникають унаслідок такого регулюван
ня. До основних елементів правової системи держави,
що впливають на формування регуляторної політики
держави, належать: суб'єкти права, правові норми та
принципи, правові відносини, правова свідомість та пра
вова культура. Правові детермінанти визначають коло
суб'єктів, на регулювання діяльності яких поширюють
ся норми регуляторної політики та перелік видів та
форм нормативноправових актів, які можуть прийма
тися для регулювання економічних відносин у сфері
АПК. Правовими детермінантами визначається також
ставлення суб'єктів господарської діяльності у сфері
АПК до вимог регуляторної політики: дієвість право
вої системи, ступінь корумпованості правовідносин,
ставлення у суспільстві до правових норм та рівень їх
дотримання суттєво впливають на ефективність регуля
торної політики.
Серед ендогенних детермінант формування регуля
торної політики можна виділити інституціональний
устрій держави. Як уже зазначалося, саме на органи
державного управління покладено розробку та впровад
ження регуляторної політики. А відтак, її ефективність
залежить від координованості цілей та дій усіх інсти
туцій, причетних до регулювання АПК.
З огляду на складну внутрішню структуру АПК та
його значення для господарства країни, регулювання
господарських відносин у цій сфері здійснює значна
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THE MAIN ASPECTS OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE AS A REGULATOR
OF THE FINANCIAL MARKET

Метою статті є визначення особливостей забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора
фінансового ринку. Об'єктом дослідження є процес забезпечення фінансової безпеки учасників фінансоF
вого ринку при їх функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих факторів. Предметом дослідження
виступає методологічний апарат фінансової безпеки учасників фінансового ринку. Визначені основні
чинники геополітичного впливу на фінансову безпеку держави як регулятора фінансового ринку. РозгF
лянуті зовнішні глобальні впливи на фінансову безпеку держави, побудована та проаналізована багатоF
факторна регресійна модель залежності фінансової безпеки держави від дестабілізуючих чинників.
The purpose of the article is to determine the features of ensuring the financial security of the state as a
regulator of the financial market. The object of the study is the process of ensuring the financial safety of financial
market participants in their operation under the influence of destabilizing factors. The subject of the research is
the methodological apparatus of financial security of financial market participants. The main factors of
geopolitical influence on the financial security of the state as a regulator of the financial market are determined.
Considered external global influences on financial security of the state, a multiFfactor regression model based on
the financial security of the state against destabilizing factors is constructed and analyzed.

Ключові слова: безпека фінансова, модель, регулятор фінансового ринку, оцінка, учасник фінансового ринку.
Key words: financial security, model, financial market regulator, estimation, financial market participant.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економічна криза та загострення внутріш
ньополітичної ситуації в Україні поставили під реальну
загрозу вітчизняну економіку. Це викликає нагальну
необхідність захисту національної фінансової системи
підвищення її стійкості до проявів небезпеки та загроз
різного походження і характеру, відновлення позицій
держави як регулятора фінансового ринку.
Забезпечення належного рівня безпеки фінансово
го ринку залежить від рівня захищеності основних його
учасників — держави, органів місцевого самоврядуван
ня, підприємств, домогосподарств.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Метою статті є визначення методоло гічних
проблем та особливостей забезпечення фінансової
безпеки держави як регулятора фінансового рин
ку.
Об'єктом дослідження є процес забезпечення
фінансової безпеки учасників фінансового ринку при
їх функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих
факторів.
Предметом дослідження виступає методологічний
апарат фінансової безпеки учасників фінансового рин
ку.
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Рис. 1. Глобальні впливи на безпеку фінансового ринку України
Джерело: власна розробка.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Процес забезпечення фінансової безпеки країни та
її фінансовий ринок розглядаються у працях багатьох
вітчизняних вчених: О.І. Барановського, М. М. Єр
мошенка, А.І. Сухорукова, В.Т. Шлемка, І.Ф. Бенька,
С.М. Еша, М.І. Савлука, Н.М. Внукової, С.М. Калини,
О.Ю. Смолянської та ін.
Не зважаючи на створений фундамент досліджень
в цій області, на наш погляд, у науковій літературі не
достатньо висвітлені питання забезпечення фінансової
безпеки держави в сучасних умовах посилення глобалі
заційних процесів на фоні політичної і економічної кри
зи. Це зумовлює необхідність подальших досліджень у
цьому напрямку.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНОЇ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У вітчизняній практиці питанням фінансової безпе
ки держави приділяється достатньо уваги. Проте
більшість науковців розглядають впливи зовнішніх і
внутрішніх дестабілізуючих факторів на фінансову без
пеку без виявлення джерел і причин їх виникнення, не
звертаючи уваги на наявність зворотнього зв'язку між
регуляторною діяльністю держави на фінансовому рин
ку і реакцією конкурентного середовища. Фінансова
безпека держави як регулятора фінансового ринку роз
глянута лише у загальному вигляді, без уточнень і кон
кретизації. З огляду на це, проблематика забезпечення
фінансової безпеки держави як регулятора фінансово
го ринку є актуальною.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансова безпека держави є багатоаспектним ди
намічним явищем, на яке впливають не тільки внутрішні,
а й зовнішні фактори. Вплив внутрішніх факторів на
фінансову безпеку держави як регулятора фінансово
го ринку детально розглянута автором у [1]. У цьому
будуть дослідженні розглянуті зовнішні глобальні впли
ви на фінансову безпеку держави і побудована багато
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Таблиця 1. Узагальнений річний індекс інвестиційної
та інноваційної привабливості вітчизняного
фінансового ринку
Рік

Ip

2012
1,31

2013
1,40

2014
1,04

2015
1,27

2016
0,95

Джерело: розраховано автором на основі [6; 8].

факторна регресійна модель залежності фінансової без
пеки держави як регулятора фінансового ринку від де
стабілізуючих чинників.
Серед глобальних геополітичних та геоекономічних
гравців найбільший вплив на український фінансовий
ринок справляють Росія, Євросоюз, Сполучені Штати
Америки та ряд країн АзіатськоТихоокеанського регіо
ну. Серед них: Китай, Республіка Корея, Індія (рис. 1).
Геополітичне положення України обумовлює пере
тин культур, релігій і віросповідань, який значно впли
ває на економічний розвиток держави.
Основними чинниками такого геополітичного впли
ву вчені [1—3 та ін.] визначають:
1. Територіальноетнічні чинники, зумовлені істо
рично складеними національними особливостями украї
нських регіонів, які умовно можна поділити на:
— західний регіон, що включає області України, ра
ніше історично схильні до впливу Польщі, Угорщини, Ру
мунії та інших країн Європи, що, безумовно, внесло свої
особливості до психології жителів західних областей і
сформувало особливо стійку етнічну групу, яка карди
нально відрізняється від інших регіональних етнічних
груп України. Західний регіон пов'язаний не лише куль
турно, але й генетично з прикордонними районами
сусідніх країн;
— південносхідний регіон включає південні і східні
області України. Цей регіон бурхливо індустріально
розвивався як у період інтенсивного розвитку капіта
лізму в Росії в XIX — початку XX ст., так і в період пер
ших п'ятирічок і подальшого будівництва радянської
держави. Через особливості розвитку індустріального
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Таблиця 2. Індекс інвестиційної та інноваційної безпеки вітчизняного фінансового ринку

Рік
I pn

2012

2013

2014

2015

2016

0,82

0,84

0,89

0,95

0,87

Джерело: розраховано автором на основі [6; 8].
Таблиця 3. Значення індексу геоекономічної безпеки фінансового ринку України

Рік
I Gb

2012
0,84

2013
0,82

2014
0,80

2015
0,74

2016
0,74

Джерело: розраховано автором на основі [6; 7].

виробництва в цих регіонах склалися специфічні
суспільні стосунки між людьми. Вони характеризують
ся високим ступенем інтернаціоналізму і високим рівнем
колективізму. Індустріалізація цих районів України не
розривно пов'язана з їхнім заселенням інженернотех
нічним персоналом і кваліфікованими робітниками з
Росії. Унаслідок цей регіон через історичні умови й куль
туру більше тяжіє до Росії, разом з тим, велика частка
населення ідентифікує себе українцями;
— як окремий регіон необхідно виділити тимчасово
окупований Крим, де переплелися десятки етносів, істо
ричне коріння яких іде глибоко в історію не лише Укра
їни і Росії, але й становлення цивілізації. У Криму про
живає понад 100 народів і народностей. Саме в боротьбі
за Крим Росія перетворилася на імперію [2].
Територією України проходять так звані "розломи"
між західнохристиянським, східнохристиянським та
ісламським цивілізаційними угрупованнями [3], що ро
бить нашу державу центром перетину ідеологічних і ре
лігійних інтересів.
2. Географічні чинники, зумовлені перебуванням
України в системі країн Євразійського континенту. Укра
їна розташована на геополітичній осі цього континен
ту, яка з'єднує європейську і азіатську системи. Також
Україна входить у так званий євразійський діаметр
(Португалія (або Ірландія) — Франція — Німеччина —
Польща — Україна — Росія — Китай — Бірма — Таї
ланд — Малайзія — Сінгапур. Вона розміщена в цент
ральній частині глобального поясу найвищого політич
ного та соціальноекономічного розвитку.
За даними наукових джерел [2; 3 та ін.] у світовому
масштабі на високорозвинені країни північної півкулі
припадає 750 млн населення (приблизно 15% світу), ви
робництва ВНП — 16,3 трлн дол. (78,8%). Вплив розмі
щення в цій зоні підсилюється тим, що Україна перебу
ває в зоні інтересів трьох найбільш потужних центрів
сили — США, Західної Європи (які на даний час пред
ставляють все більш окреслену євроатлантичну спільно
ту) та Росії [2; 3].
3. Геоекономічні чинники, зумовлені серединним
положенням України між європейською (євроатлантич
ною) зоною інтеграції та Росією, що відображається у
ставленні до таких організацій як ЄС, СНД, НАТО, Таш
кентський пакт тощо. Україна виконує функції комуні
каційної ланки між розвинутим європейським регіоном
і багатими на ресурси регіонами Близького і Середньо
го Сходу, Кавказу і Середньої Азії (на позицію в ос
танньому регіоні великий вплив має зростаючий китайсь
кий центр сили). Комунікаційне значення України виз
начається також перебуванням її території як на головній
осі Євразії, так і на євроазіатському діаметрі [2, 3].
Події Майдану 2013—2014 року, анексія АРК з боку
Російської Федерації, військові дії на території Лугансь
кої і Донецької областей та проведення антитерорис
тичної операції на території України значно погіршує
інвестиційну привабливість вітчизняного фінансового
ринку.
Україна є досить неоднорідною країною як з точки
зору географічних умов, так і в плані соціальноеконо
мічного розвитку. Така географічна та соціальноеко
номічна різноманітність свідчить про значний потенціал
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регіонів, оскільки дозволяє запропонувати різноманітні
"пакети" інвестиційних умов, якими може скористатись
широке коло потенційних інвесторів, адже кожний ін
вестор орієнтується на цілком конкретні характеристи
ки територій, які для нього є визначальними [5]. Наразі
приділяється достатньо уваги залученню інвестицій як
на державному, так і регіональному рівнях, розроб
люється та вдосконалюється відповідне методичне та
методологічне забезпечення цього процесу.
Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за доцільне
до складу основних показників фінансової безпеки дер
жави як регулятора фінансового ринку, вже розгляну
тих у [4], додати показники інвестиційної та інновацій
ної безпеки, індекс геоекономічної безпеки.
Київським міжнародним інститутом соціології у
партнерстві з Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій на замовлення Державно
го агентства з інвестицій та управління національ
ними проектами України щорічно складається рей
тинг інвестиційної та інноваційної привабливості
регіонів [5].
Спираючись на методику [6] та на дані, отримані у
[5], визначений інтегральний індекс інвестиційної та
інноваційної привабливості вітчизняного фінансового
ринку за формулою:
k

Ip =

∑G
i =1

hs

, Gs s

(1),

k

де G hs , G s s — показники"жорстких" та "м'яких" фак
торів інвестиційної та інноваційної привабливості iї
області (регіону);
k — кількість досліджених регіонів.
Результати розрахунків наведені в таблиці 1.
Індекс інвестиційної та інноваційної безпеки вітчиз
няного фінансового ринку відповідає нормованим зна
ченням показників I p і розрахований за формулою:

I pn =

Ip

I p max (2)

де I p max — максимальне значення показника I p за
розрахунковий період.
Дані розрахунків представлені в таблиці 2.
Індекс геоекономічної безпеки фінансового ринку
України розраховується за формулою:

I Gb

n
⎛
⎜ ∑ Ri
= ⎜1 − i =1
⎜
n
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

(3),

Ri — показник ризику (загрози);
n — кількість показників геоекономічних ризиків
(загроз).
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Таблиця 4. Значення показника безпеки, що враховує індекс інфляції

Рік
I pn

2012

2013

2014

2015

2016

0,91

0,95

0,99

0,99

0,75

I bb

0,32

0,33

0,33

0,28

0

I db

94,0
54,6

98,2
52,6

96,4
54,9

95,7
49,2

95,4
42,0

Iм

Джерело: розраховано автором на основі [6; 8].
Таблиця 5. Значення показника фінансової безпеки, що враховує вартість кредитів

Рік
I кb

2012

2013

2014

2015

2016

0,89

0,87

0,84

0,89

0,84

I rb

1

0,92

0,71

0,59

0,22

Джерело: розраховано автором на основі [6; 8].
Таблиця 6. Початкові дані дослідження фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку

Ib
Y
0,92
0,90
0,73
0,48
0,36

Період
2012
2013
2012
2013
2014

I ib
X1
0,91
0,95
0,99
0,99
0,75

I bb
X2
0,32
0,33
0,33
0,28
0

I db
X3
0,94
0,98
0,96
0,96
0,95

I кb
X4
0,89
0,87
0,84
0,89
0,84

I rb
X5
1
0,92
0,71
0,59
0,22

I pn

X6
0,82
0,84
0,89
0,95
0,87

I Gb
X7
0,84
0,82
0,8
0,74
0,74

Iм
Х8
0,55
0,53
0,55
0,49
0,42

Джерело: розраховано автором.

Для розрахунку індекса геоекономічної безпеки
фінансового ринку України використані дані звітів
AllianzRiskBarometer міжнародної компаніїї рейтин
гування та страхування ризиків Allianz Global Corporate
& Specialty (AGCS), що обслуговує клієнтів понад
160 країн [7]. Звіти AllianzRiskBarometer складені на
основі експертної оцінки ризику, наданої провідними
фахівцями і консультантами з безпеки міжнародних
індустріальних корпорацій та страховиків з понад
40 країн світу.
Згідно з [7] у 2014—2016рр. основними геоекономіч
ними загрозами для України є: ризик політичного/соці
ального перевороту, війни (Political/social upheaval, war
— 65%); крадіжка, шахрайство і корупція (Theft, fraud
and corruption — 39%); ризик пожеж та вибухів (Fire/
explosion — 35%); тероризм (Terrorism — 27%) та зни
ження ділової активності та перебої в поставках
(Business interruption and supply chain — 23%).
Сама поява та збільшення показників загроз бізнесу,
пов'язаних з військовими і терористичними діями є реак
цією фінансового ринку України на події останніх двох

років. Високі значення показників роблять ці загрози сут
тєвими і вимагають врахування при проведенні оцінки
стану фінансової безпеки учасників фінансового ринку.
Потрібно відмітити, що загрози бізнесу, пов'язані з
крадіжкою, шахрайством і корупцією та зниженням
ділової активності найбільш актуальні для країн ЄС та
колишнього СНД уже декілька останніх років.
Дані розрахунків індексу геоекономічної безпеки
фінансового ринку України представлені в таблиці 3.
Наведені дані свідчать, що індекс геоекономічної
безпеки фінансового ринку України має тенденцію до
зниження.
Для розрахунку інтегрального показника фінансо
вої безпеки держави аналогічно попереднім розрахун
кам визначені показник безпеки, що враховують індекс
інфляції I pn , державний борг I bb та дефіцит державно
го бюджету I db і монетизацію економіки I м (табл. 4).
При проведенні дослідження автором за методикою
[6] розрахований показник вартості кредитів I кb та по

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2012

2013
Yстатист.

2014

2015

2016

Yрозрах.

Рис. 2. Графік фактичних та вирівняних за моделлю значень результативної ознаки
Джерело: власні розрахунки.
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казник фінансової безпеки I rb , що враховує міжнародні
резерви (табл. 5).
Розрахункові дані дають можливість побудови ба
гатофакторної регресійної моделі залежності фінансо
вої безпеки держави як регулятора фінансового ринку
від дестабілізуючих чинників:
Y = а0 + а1 * Х1 + а2 * Х2 + а3 * Х3 + а4 * Х4 + а5 * Х5 +
(4),
+ а6 * Х6 + а7 * Х7+ а8 * Х8
де а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7 — параметри моделі; Y —
індекс фінансової безпеки держави I b як регулятора
фінансового ринку (залежна змінна); Х1 — показник
безпеки I ib, що враховує індекс інфляції; Х2 — показ

ник безпеки I bb , що враховує державний борг; Х3 — по
казник фінансової безпеки, що враховує дефіцит дер
жавного бюджету I db ; Х4 — показник фінансової без
пеки, що враховує вартість кредитів I кb ; Х5 — показник
фінансової безпеки, що враховує міжнародні резерви
I rb; Х6 — індекс інвестиційної та інноваційної безпеки

вітчизняного фінансового ринку I pn ; Х7 — індекс гео

економічної безпеки фінансового ринку України I Gb ;

Х8 — показник монетизації економіки I мb.
Початкові дані для дослідження фінансової безпе
ки держави як регулятора фінансового ринку за 2012
— 2016 рр. наведено у табл. 6.
За результатами кореляційнорегресійного аналізу
отримане рівняння множинної регресії:
(5).
Y = 2,484+ 0,135X1 + 0,264X5 + 3,623X7
Графік фактичних та розрахункових значень показ
ника фінансової безпеки держави як регулятора фінан
сового ринку за отриманою моделлю представлений на
рисунку 2.
Точність моделі перевірена за середньою відносною
похибкою апроксимації і складає 2%.
ВИСНОВКИ
Зважаючи на вищезазначене, можна стверджувати,
що в умовах нестабільності сучасної економіки Украї
ни та внутрішнього національного конфлікту найбільш
впливовими факторами на фінансову безпеку держави,
як регулятора фінансового ринку є геополітичні впли
ви, інфляція і обсяг міжнародних резервів. Системний
характер зазначених чинників потребує комплексного
підходу до забезпечення фінансової стабільності шля
хом розвитку фінансового ринку, реабілітації спромож
ності до кредитування банківської системи, проведен
ня виваженої грошовокредитної політики, стабілізації
інфляції та забезпечення передбачуваного валютного
курсу. Для зміцнення позиції держави як регулятора
фінансового ринку необхідне проведення активної
фінансової політики, спрямованої на посилення внутр
ішнього грошового попиту, послаблення зовнішнього
боргового навантаження, стабілізацію темпів інфляції і
передбачуваність обмінного курсу. Збереження макро
фінансової стабільності вимагає реалізації комплексу
стимулюючих важелів. Це дозволить досягти необхід
ного поєднання зусиль держави і механізмів самоорга
нізації фінансового ринку.
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THEORETICAL ASPECTS OF CROWDFUNDING AS APPLIED TO AN ENTERPRISE

Статья сфокусирована на теоретических аспектах применения краудфандинга в деятельности предF
приятия. Сформулированы цель и задачи участия предприятия в краудфандинговой сделке. РассмотреF
ны состав участников краудфандинговой сделки, роль и экономический интерес каждого участника,
исходя из существующих организационноFэкономических связей между ними. Выделены ключевые поF
зиции участия предприятия как основателя проекта по этапам процесса реализации краудфандинговой
сделки. Определены исходные положения и финансовоFэкономические показатели по обоснованию приF
менения краудфандинга как источника финансирования деятельности, а именно: размер капитала, приF
влекаемый предприятием при помощи краудфандинговой сделки, выплаты предприятия по организаF
ции краудфандинговой сделки, расходы предприятия на выполнение обязательств по краудфандингоF
вой сделке перед донорами и инвесторами, минимальноFдопустимый размер вклада субъектов, объем и
вид возмещения по вариантам вкладов для привлечения средств.
The article is focused on the theoretical aspects of the application of crowdfunding in economic activities of
an enterprise. The goal and tasks of an enterprise's participation in a crowdfunding deal are formulated. The
composition of the participants in the crowdfunding deal, the role and the economic interest of each participant
based on the existing organizational, and the economic relations between them are considered. The key points
of the enterprise's participation as a founder project are identified by the stages of a crowdfunding deal's process.
Initial issues and financial indicators are determined to justify an application of crowdfunding as a financial
source of enterprise's activities. There is a necessary amount of crowdfunding capital, a company's payment for
a crowdfunding deal's organization, a company's costs by crowdfunding obligations to donors and investors,
the minimum allowable amount of donations or investments, and a size and type of compensation per donor or
investor to raise funds.
Ключевые слова: краудфандинг, краудфандинговая сделка, участники сделки, процесс сделки, финансово
экономические показатели.
Key words: crowdfunding, crowdfunding deal, crowdfunding participants, crowdfunding process, financial and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из современных инструментов привлечения
финансирования деятельности, который уже приобрел
значительную популярность за рубежом, является кра
удфандинг. В мировой практике краудфандинг извес
тен как открытый и не дорогой инструмент, позволяю
щий обеспечить финансирование проектов различного
рода. Краудфандинговые проекты преследуют цели от
сбора средств на учебу и лечение, выпуск диска или
фильма до решения различных общественно значимых
социальных задач и инновационных решений предпри
ятий.
Учитывая возрастающую роль социальной ответ
ственности бизнеса, можно говорить о том, что крауд
фандинг, предполагающий коллективное участие в
реализации различных проектов и их открытое обсуж
дение широким кругом лиц, обладает значительным по
тенциалом как инструмент привлечения финансирова
ния на развитие деятельности предприятия.
Особенно актуальным является применения крауд
фандинга для развития деятельности украинских пред
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приятий, функционирующих в условиях дефицита и
дороговизны внешних источников финансирования.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Внимание к изучению краудфандинга возрастает как
в отечественной, так и зарубежной научной литерату
ре. Основная часть публикаций, с которыми мы озна
комились, посвящена анализу данных о распростране
нии краудфандинга в мировой и отечественной практи
ке. В теоретическом контексте, в основном рассматри
ваются виды краудфандинга, модели финансирования
краудфандинговых сделок, преимущества и недостат
ки его применения [1—5]. При этом остаются недоста
точно исследованными общетеоретические вопросы,
раскрывающие организационные и экономические воп
росы применения краудфандинга на предприятии.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи заключается в обосновании теоретичес
ких аспектов применения краудфандинга на предприя
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тии как внешнего источника финансирования его дея щения информации, а также информационного, орга
тельности.
низационного и правового общения, в том числе, для по
лучения информации о проектах и предоставляемом
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
вознаграждении [6; 10].
ИССЛЕДОВАНИЯ
Субъекты, финансирующие проект (funder) — заре
Краудфандинг представляет собой способ привле гистрированные пользователи краудфандинговой плат
чения капитала небольшими размерами от значитель формы, которые вносят финансовые средства на реа
ного круга лиц с целью финансирования нового проек лизацию выбранного ими проекта. В зависимости от мо
та, используя специальные краудфандинговые платфор тивации к финансированию и формы вознаграждения
мы, соединяющие потенциальных инвесторов и субъек выделяют несколько видов таких участников — донор
тов, нуждающихся в финансировании [6—8].
(benefactor) для краудфандинга основанного на даре
По экономическому содержанию краудфандинг яв нии, инвестор (investor) для сделок краудинвестинга [9],
ляется внешним источником привлечения капитала, так спонсор проекта (backer) для краудфандинга основан
как средства на реализацию проекта аккумулируются ного на вознаграждении, кредитор (lender) для крауд
его инициатором при помощи внешних агентов. В зави фандинга основанного на кредитовании.
симости от вида краудфанданга, он может выступать и
Деятельность предприятия по привлечению финан
как заемный, и как привлеченный ресурс. Его отличи сирования через краудфандинг необходимо рассматри
тельной характеристикой, по сравнению с другими вне вать с точки зрения совместного использования воз
шними источниками привлечения финансовых ресурсов, можностей краудфандинга и особенностей операцион
является ведущая роль интернета, обеспечивающего ной деятельности предприятия, которые связаны со
возможность реализации сделки через краудфандинго спецификой создаваемого им продукта. Необходимо
вую платформу.
отметить, формы организации краудфандинговой сдел
Получение внешних финансовых ресурсов преду ки будут отличаться для крупных и мелких предприя
сматривает финансовое вознаграждение либо обяза тий. Например, если малый бизнес может самостоятель
тельство, получаемое субъектами, финансирующими но принимать участие в краудфандинговой сделке, то
проект. Характерной особенностью краудфандинга в для крупных предприятий наиболее целесообразно со
данном контексте является существование различных здавать для проектов, финансируемых за счет крауд
видов вознаграждения, таких как: моральное, матери фандинговой сделки, самостоятельные малые иннова
альное и финансовое, что способно значительно расши ционные фирмы. Находясь в собственности крупного
рить круг потенциальных инвесторов.
предприятия, такие бизнес единицы смогут получить
Перечисленные особенности обуславливают целе необходимую организационную и ресурсную поддерж
сообразность уточнения положений, раскрывающих ку, и в тоже время, могут самостоятельно выступать как
организационные и экономические вопросы примене основатели проекта на платформе, обладая более мо
ния краудфандинга как внешнего источника финанси бильной и прозрачной структурой.
рования деятельности предприятия, опираясь на ранее
Наряду с формой организации краудфандинговой
проведенные исследования сущности и состояния раз сделки важным подготовительным этапом является вы
вития краудфандинга в мире [1—10], теорию экономи бор модели ее реализации. Основными видами крауд
ческой науки.
фандинга являются [6, 8—9]: краудфандинг, основан
Привлечение финансовых ресурсов с использова ный на безвозмездном дарении (Donationbased crowd
нием краудфандинга предусматривает заключение сдел funding); краудфандинг, основанный на вознаграждении
ки, в которой принимает участие несколько субъектов. (Rewardbased crowdfunding); краудфандинг, основан
Поэтому, прежде всего, рассмотрим состав участников ный на кредитовании (Lendingbased crowdfunding); кра
краудфандинга. Участников краудфандинговой сделки, удфандинг, основанный на получении доли бизнеса
по степени вовлеченности в ее реализацию, можно раз (Equitybased crowdfunding), краудфандинг, основанный
делить на прямых и косвенных.
на использовании модели роялти (Royaltybased crowd
Прямыми участниками краудфандинговой сделки fundin), гибридные модели краудфандинга (Hybrid based
являются: инициатор сделки — основатель проекта, тре crowdfunding).
бующего финансирования; краудфандинговая платфор
Для реализации крупномасштабных проектов пред
ма; субъекты, финансирующие проект.
приятиям целесообразно использовать гибридные мо
Косвенными участниками являются субъекты эко дели финансирования краудфандинговой сделки. Пре
номических отношений, оказывающие услуги ее прямым имущество гибридного краудфандинга заключается в
участникам. Например, это могут быть услуги, связан том, что для финансирования сделки могут быть при
ные с разработкой плана финансирования сделки или влечены участники с различным видом мотивации. Та
изучением целевой аудитории для реализации проекта. кой механизм позволяет охватить более широкую ауди
Существуют посредники, помогающие размещать про торию спонсоров и инвесторов, удовлетворить потреб
екты на популярных краудфандинговых платформах, ности предприятия в финансировании в сочетании с со
тем участникам, которые не соответствуют предъявля блюдениям интересов финансирующей стороны. Недо
емым к ним требованиям, либо посредники по выводу статком применения такой модели финансирования, на
собранных средств из одной страны в другую с конвер наш взгляд, является то, что в настоящее время незна
тацией валют. Наличие косвенных участников не явля чительная часть краудфандинговых платформ исполь
ется обязательным, если основатель проекта обладает зует гибридные модели финансирования.
всеми необходимыми навыками и ресурсами для орга
Для проектов, которые не требуют значительных
низации и реализации сделки. Кроме того, дополнитель сумм финансирования либо для малых предприятий
ные услуги могут предоставлять сами краудфандинго более целесообразным является применение краудфан
вые платформы, что избавляет от необходимости при динга, основанного на вознаграждении или кредитова
бегать к услугам посредников.
нии. Связано это с тем, что малые предприятия имеют
Инициатором проекта, требующего финансирова более тесный контакт с потребителями и, соответствен
ния, может выступать, как юридическое, так и физичес но, могут более эффективно выработать такие вариан
кое лицо. После прохождения процедуры регистрации ты вознаграждения, которые более полно будут соот
на краудфандинговой платформе данный субъект ста ветствовать ожиданиям потенциальных потребителей и
новится участником краудфандинговой сделки и высту стимулировать их к финансированию проектов.
Рассматривая предприятие как субъект краудфан
пает как ее основатель (owner or founder).
Краудфандинговая платформа — Интернетресурс, динговой сделки, выделим его цели, задачи и возмож
имеющий доменное имя, предназначенный для разме ности такого участия.
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Практика применения краудфандинга показывает,
что краудфандинг используется бизнес субъектами для
внедрения инновационных решений. В большинстве слу
чаев это стартапы с небольшим объемом финансирова
ния. Такие проекты легче собирают требуемую сумму
на краудфандинговых платформах. Таким образом, це
лью участия предприятия в краудфандиговой сделке
является привлечение финансирования на реализацию
инновационных решений.
Применение краудфандинга как источника финан
сирования предприятия способно решить следующие
задачи:
— расширить источники финансирования развития
деятельности;
— обеспечить возможность реализации проектов по
развитию и модернизации существующей технической
базы;
— прорекламировать новые услуги, продукты и тех
нологии;
— способствовать росту имиджа предприятия;
— создать партнерские отношения с потребителя
ми продукции предприятия и обеспечить поддержание
прямого контакта с ними.
Процесс реализации любой краудфандинговой
сделки включает в себя следующие этапы (рис. 1).
1. Выбор краудфандинговой платформы. Основа
тель проекта выбирает наиболее подходящую для сбо
ра средств краудфандиговую платформу. Выбор плат
формы зависит как от географического признака, то
есть относится ли местонахождение основателя проек
та к местности на которой работает платформа. Кроме
того, критериями выбора также служат — объем фи
нансирования, привлеченного платформой, количество
и процент успешных сделок, посещаемость платформы,
используемая модель финансирования (вид краудфан
динга), способ финансирования (гибкий или фиксиро
ванный), размер платы, взымаемый с инициатора про
екта, соответствие основателя проекта требованиям,
которые предъявляют платформы к своим участникам
[6].
После того, как предприятие приняло решение о
применении краудфандинга, как и при любом дру
гом способе финансирования, проводят экономичес
кое обоснование. На этом этапе устанавливается
размер привлекаемого капитала. При планировании
размера краудфандингового капитала необходимо
учесть, что сумма привлекаемого капитала должна
учитывать выплаты по организации краудфандинго
вой сделки:
(1),
— размер капитала привлекаемый предпри
где
ятием при помощи краудфандинговой сделки;
— объем инвестиций для внедрения иннова
ционного решения;
— расходы предприятия на организацию кра
удфандинговой сделки:
(2),
— сбор краудфандинговой платформы за раз
мещение проекта;
— процент от собранной суммы для вывода
средств или дополнительная плата за сбор средств (при
необходимости);
— расходы на оплату дополнительных услуг
посредников, связанные с организацией и реализацией
краудфандинговой сделки, включая рекламу проекта
(при необходимости).
Одним из критериев выбора краудфандинга как ис
точника привлечения финансовых ресурсов является
стоимость привлечения капитала, которую для крауд
), исходя из содержания затрат на при
фандинга (
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Выбор краудфандинговой платформы
Подготовка к краудфандинговой сделки

Предварительное ознакомление с проектом

Сбор средств на краудфандинговой платформе

Получение финансирования и выполнение
обязательств / работа над ошибками
Рис. 1. Процесс реализации краудфандинговой сделки
Источник: составлено автором на основании [1—10].

влечение финансирования, можно определить, как:
(3),
где
— сумма расходов предприятия, необходи
мая для выполнения обязательств предприятия по кра
удфандинговой сделки перед донорами и инвесторами.
Как видно из формулы, стоимость капитала, привле
каемого с использованием краудфандинга, кроме рас
ходов на организацию сделки, зависит от размера
средств на выполнение обязательств перед донорами,
кредиторами и инвесторами. При этом возмещение за
трат на выполнение обязательств по материальному воз
награждению затруднительно, так как тяжело опреде
лить состав и размер затрат на организацию доставки
вознаграждения изза отсутствия информации о буду
щих донорах. Так, например, при размещении проекта
на международных площадках, доставка продукции к
иностранным донорам иногда может быть более затрат
ной, чем его производство. При этом в более выгодном
положении находятся предприятия, предоставляющие
информационнокоммуникационные услуги. Их про
дукция не требует специальной организации или допол
нительных расходов на доставку к потребителю.
Суммарный размер привлекаемого для краудфан
динговой сделки капитала и стоимость такого привле
чения являются показателями, которые необходимы
предприятию при планировании и принятии решения о
выборе между краудфандингом и другими формами
привлечения капитала.
2. Подготовка к краудфандинговой сделке. Основа
тель проекта становится участником краудфандинговой
платформы и готовит к размещению на ней свой про
ект. Для этого проводится целый ряд работ, связанный
с подготовкой краудфандинговой сделки [6]. От уров
ня и полноты выполнения данных работ во многом за
висит возможность получения финансирования.
Важное значение для успешного сбора средств в бу
дущем имеет обоснование размера вклада доноров и ин
весторов. Также для доноров, которые финансируют
краудфандинговую сделку, основанную на вознагражде
нии, несомненно важным является вид вознаграждения.
Поэтому размер и форма вознаграждения устанавлива
ется после маркетинговых исследований. При изучении
целевой аудитории, кроме стандартных оценок структу
ры возрастного состава участников краудфандинговых
платформ, среднего уровня взноса по различным моде
лям краудфандингового финансирования, степени озна
комления потенциальных участников с альтернативны
ми формами финансирования и другим характеристикам
[9], основатели проекта исследуют предпочтения целе
вой группы относительно основных факторов выбора
продуктов, возможных мотивов для участия в финанси
ровании и прочие. Необходимо отметить, что, при изу
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Посредники по подготовке краудфандинговой
сделки, включая услуги по:
созданию видео, исследованию целевой аудитории,
подготовке плана финансирования, обоснованию формы и
размера вознаграждения, реклама и пр.
Средства доноров и
инвесторов на
финансирование проекта

Оплата услуг

Основатель проекта
Вознаграждение за
финансирование
проекта

Плата за размещение
проекта на платформе и
процент или сумма от
собранных средств

Средства на
финансирование
проекта

Доноры и
инвесторы,
финансирующие
проект

Краудфандинговая
платформа
Информация о проектах,
гарантии, уменьшающие риск
мошеннического сбора
средств и потери денег

Рис. 2. ОрганизационноQэкономические связи участников краудфандинговой сделки
Источник: составлено автором на основании [1—10].

чении целевой аудитории реализации будущего проек
та, компании, которые находятся в постоянном непос
редственном взаимодействии со своими потребителями
обладают более широкими возможностями. В таком слу
чае, они могут напрямую проинформировать потребите
лей о проекте, донести пользу от его реализации проек
та лично для потребителей, предложить варианты буду
щей компенсации за участие в финансировании проекта.
Соответственно, потребители более легко станут инвес
тором проекта, обеспечивающего взаимовыгодное учас
тие. Например, телекоммуникационные компании, имея
данные об истории взаимоотношений с потребителями,
размере и периодичности платежей, а также структуре
потребляемых услуг, могут делать выводы о финансовых
возможностях потребителей, их предпочтении к инно
вационным или же стандартным услугам и прочих аспек
тах. Данные характеристики должны быть использова
ны для обоснования размера и формы возмещения за пре
доставленное финансирование. Например, бесплатный
переход на услуги, которые будет предоставлять пред
приятие в результате реализации проекта, финансируе
мого через краудфандинг; система скидок или льготных
тарифов на пользование такими услугами, размер ски
док может быть привязан к размеру вклада донора или
инвестора; определенный период бесплатного пользова
ния услугами и прочие варианты.
Таким образом, особенностью краудфандинговой
сделки является возможность частичного отказа от бу
дущих доходов в пользу текущего финансирования про
екта, связанного с получением таких выгод в будущем.
3. Предварительное ознакомление с проектом. Раз
мещение проекта на краудфандиноговой платформе в
тестовом режиме, который дает возможность основа
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телю проекта ознакомиться с мнением участников кра
удфандинговой платформы относительно его проекта,
провести работу над ошибками до его реального запус
ка, чтобы наиболее полно учесть мнение потенциаль
ных доноров и инвесторов [5].
4. Сбор средств на краудфандинговой платформе.
Период сбора средств, который совпадает с периодом
широкомасштабного рекламирования своего проекта че
рез социальные сети, рассылку электронной почты, СМИ,
специальные события и сеть интернет. Период сбора
средств устанавливается платформой. Если в течении пре
доставленного промежутка времени проект не набирает
необходимой суммы, он закрывается, а его основатель не
получает финансирование, так как в таком случае боль
шинство краудфандинговых платформ возвращают вне
сенные средства донорам, спонсорам и инвесторам.
5. Получение финансирования и выполнение обяза
тельств, в случае достижение цели по сбору средств, или
работа над ошибками. Заключительный этап краудфан
динговой сделки, который предполагает получение со
бранных на краудфандинговой платформе средств и
выполнение взятых на себя обязательств перед доно
рами и инвесторами проекта.
На каждом этапе краудфандинговой сделки осно
ватель проекта взаимодействует с другими участника
ми краудфандинговой сделки. В основу данного взаи
модействия заложен как экономический интерес каж
дого участника, являющийся предметом их организа
ционноэкономических связей, так и социальный мотив,
обусловленный природой существования краудфандин
га как такового (рис. 2).
Соблюдение экономического интереса предприя
тия, выступающего основателем краудфандинговой
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сделки, базируется на различных способах его взаимо
действия как финансового реципиента с другими учас
тниками ее реализации. В основу такого взаимодействия
на предварительном этапе реализации краудфандинго
вой сделки предприятию необходимо учесть:
— обоснование минимальнодопустимого размера
вклада субъектов, финансирующих проект. При эконо
мическом обосновании данного показателя необходимо
установить размер себестоимости услуги или продукта,
которую можно рассматривать как нижнюю границу
дохода от одного потребителя после их внедрения;
— обоснование различных по объему и предполага
емому возмещению вариантов вкладов для привлечения
средств. Различные виды возмещений должны пре
дусматривать гарантированный перечень услуг или продук
тов, которыми "сегодняшние" доноры могут восполь
зоваться в будущем после реализации заявленного про
екта. Не менее важным при обосновании размера воз
награждения является анализ соотношения выгоды до
нора краудфандинговой сделки с его затратами на фи
нансирование. Данное соотношение, количественно,
должно обеспечивать личную заинтересованность до
нора в финансировании проекта, а также демонстриро
вать незначительный риск такого вложения.
ВЫВОДЫ
В результате исследования теоретических аспектов
применения краудфандинга в деятельности предприя
тия можно сделать следующие выводы.
Краудфандинг, как способ коллективного финанси
рования проектов, по своей сути, цели и задачам, ха
рактерным особенностям, составу участников, а также,
содержанию организационноэкономических связей
между ними обладает всеми исходными позициями для
активного применения украинскими предприятиями в
качестве внешнего источника финансирования деятель
ности. При этом краудфандинг, в сравнении с уже тра
диционными источниками привлечения капитала, обла
дает следующими преимуществами — простота взаимо
действия с потенциальными инвесторами через крауд
фандинговую платформу в режиме онлайн; возмож
ность применения различных моделей финансирования
и видов вознаграждения для инвесторов и доноров про
екта; отложенные финансовые обязательства — основ
ные расходы на обслуживание привлекаемого капита
ла возникают после получения финансирования и реа
лизации проекта.
Обоснование применения краудфандинга как источ
ника финансирования деятельности предприятия бази
руется на перечне показателей, учитывающих экономи
ческие выгоды участников краудфандинговой сделки,
которые отображаются в расходах предприятия, явля
ющегося основателем краудфандингового проекта, а
именно: размер привлекаемого капитала; расходы по
организации сделки, расходы на выполнение обяза
тельств перед донорами и инвесторами; минимально
допустимый размер вклада доноров и инвесторов; объем
и вид возмещения по вариантам вкладов для привлече
ния средств.
Литература:
1. Болдарук Д. Ю. Краудфандинг как новый источ
ник финансирования инновационной деятельности в
сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / Д.Ю. Бол
дарук // RJOAS, 2015. — 6 (42). — Режим доступа: https:/
/rjoas.com/issue201506/article_03.pdf
2. Аккерман К. Краудфандінг як фінансовий інстру
мент [Электронный ресурс] / К. Аккерман. — Режим
доступа: http://ufin.com.ua/analit_mat/sdu/139.htm
3. Васильчук І.П. Краудфандінг як феномен пост
індустріальної економіки [Електроний ресурс] / І.П. Ва
сильчук // Ефективна економіка, 2013. — № 11. — Ре
жим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=
1&z=2500&p=1

www.economy.in.ua

4. Киевич А.В. Краудинвестинг как альтернативная
модель финансирования инвестиционного проекта /
А.В. Киевич, А.Д. Койпаш // Экономика и банки. — 2016.
— № 1. — С. 58—65.
5. Gerber E., Hui J. Crowdfunding: Motivations and
Deterrents for Participation (online), available at: https://
pd fs. sem ant i cs cho l ar . o r g / 00 f9/ b 53 984 a63 688 9
a418226846069de8a76712b.pdf
6. Отливанская Г.А. Перспективы и возможности
применения краудфандинга в инвестиционной деятель
ности предприятий Украины // Проблемы экономики.
— 2017. — №2. — C. 276—281.
7. Crowdfunding Guide European Booklet for
Entrepreneurs(on line), available at: http://eurocrowd.org/
wpcontent/blogs.dir/sites/85/2016/09/ECN_ePlus_
D5_2_CrowdfundingGuide_FINALv4.pdf
8. Whatiscrowdfunding? [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://www.fundable.com/learn/resour
ces/guides/crowdfundingguide/whatiscrowdfunding
9. Peter Baeck, Liam Collins, Bryan Zhang UNDER
STANDING ALTERNATIVE FINANCE The UK Alter
native Finance industry Report 2014, University of Camb
ridge (on line), available at: http://www.nesta.org.uk/sites/
default/files/understandingalternativefinance2014.pdf
10. Nastarte [Электронный ресурс]. — Режим досту
па: http://nastarte.com/help/rules/pravilasite
References:
1. Boldaruk, D. Yu. (2015), Kraudfandy'ng kak novыj
y'stochny'k fy'nansy'rovany'ya y'nnovacy'onnoj deya
tel'nosty' v sel'skom xozyajstve [Kraudfanding as a New
Source of Financing for Innovation in Agriculture], RJOAS
(Online), nо. 6(42), available at: https://rjoas.com/issue
201506/article_03.pdf (Accessed 23 October, 2017).
2. Akkerman, K. (2013), Kraudfanding yak finansovy'j
instrument [Crowdfunding as a financial instrument]
(Online), available at: http://ufin.com.ua/analit_mat/sdu/
139.htm, (Accessed 23 October, 2017).
3. Vasyl'chuk, I. P. (2013), "Kraudfanding as a pheno
menon of the postindustrial economy" Efektyvna
ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.eco
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500&p=1 (Accessed 23
October, 2017).
4. Ky'evy'ch, A.V. Kojpash, A.D. (2016), Kraudy'n
vesty'ng kak al'ternaty'vnaya model' fy'nansy'rovany'ya
y'nvesty'cy'onnogo proekta [Kraudinvesting as an
alternative model for financing an investment project],
Еkonomy'ka y' banky', nо. 1, pp. 58—65.
5. Gerber, E. Hui J. Crowdfunding: Motivations and
Deterrents for Participation, available at: https://
pd fs. sem ant i cs cho l ar . o r g / 00 f9/ b 53 984 a63 688 9
a418226846069de8a76712b.pdf (Accessed 23 October, 2017).
6. Otlyvanskaya, G. A. (2017), Perspektivyi i vozmozh
nosti primeneniya kraudfandinga v investitsionnoy
deyatelnosti predpriyatiy Ukrainyi [The Prospects and
Possibilitis for Using Crowdfunding in the Investment
Actiity of Ukrainian Enterprises], Problemyi ekonomiki, no.
2, pp. 276—281.
7. Crowdfunding Guide European Booklet for
Entrepreneurs, available at: http://eurocrowd.org/wp
content/blogs.dir/sites/85/2016/09/ECN_ePlus_D5_
2_CrowdfundingGuide_FINALv4.pdf (Accessed 23
October, 2017).
8. Whatiscrowdfunding?, available at: https://
www.fundable.com/learn/resources/guides/crowdfunding
guide/whatiscrowdfunding, (Accessed 23 October, 2017).
9. Peter Baeck, Liam Collins, Bryan Zhang Understanding
Alternative Finance. The UK Alternative Finance industry
Report 2014, University of Cambridge (on line), available at:
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/understanding
alternativefinance2014.pdf (Accessed 23 October, 2017).
10. Nastarte, available at: http://nastarte.com/help/
rules/pravilasite (Accessed 23 October, 2017).
Стаття надійшла до редакції 31.10.2017 р.

43

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.143.232

А. І. Машко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СУТНІСНІ ДОМІНАНТИ БЮДЖЕТНОГО
ДЕФІЦИТУ
A. Mashko,
Ph.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, Ternopil

DETERMINING THE NATURE OF THE BUDGET DEFICIT

Здійснено дослідження теоретичних аспектів бюджетного дефіциту. Основну увагу акцентовано на
з'ясуванні сутності дефіциту бюджету. Охарактеризовано домінанти бюджетного дефіциту та визначено
особливості дослідження цього явища в економічній науці. Обгрунтовано, що серед усіх проблем нинішF
нього суспільного життя чи не найбільшу увагу привертають до себе фінансові питання, зокрема доходи
і видатки держави, дефіцит бюджету, державний борг. Актуальність обраної теми зумовлена розбаланF
сованістю бюджету в умовах квазіFреформ та підсилена дією взаємопов'язаних між собою внутрішніх і
зовнішніх факторів. Непослідовність у проведенні соціальноFекономічних змін, перманентні політичні
протиріччя й несприятлива економічна кон'юнктура загострили проблеми у системі державних фінансів.
Встановлено, що бюджетний дефіцит — особливе економічне явище, яке характеризується у різних асF
пектах і не обов'язково є чимось надзвичайним та негативним. Більше того, причини виникнення, форми
прояву та економікоFполітичні ефекти дефіциту у кожній державі мають свої особливості. Саме тому
дослідження у цьому напрямі стимулюватимуть якісне оновлення підходів до розуміння сутності цього
явища й формування новітніх принципів бюджетного менеджменту у сфері дефіциту державного бюдF
жету.
The article deals with the comprehensive research of theoretical aspects of budget deficit. The main attention
is focused on clarifying of the notion "budget deficit" and its dominants as well as specification of this phenomenon
in economics. The author substantiated among all the existing social problems the main store is set to financial
issues like budget revenues and expenditures, budget deficit, state debt obligations. The relevance of the theme
is evoked with budget misbalance under false reforms and it is accelerated by correlation of internal and external
factors. Inconsistency of social and economic reforms, permanent political contradictions and unfavorable
economic competition exposed the problems in the system of state finances. It was stated that budget deficit is
a unique economic phenomenon which is characterized under different aspects and not necessarily is likely to
be something extraordinary or negative. Moreover, their reasons, forms of appearance, and political impacts of
deficit in every state have their own features. That is why they promote the qualitative perfection of approaches
to understanding of this phenomenon essence and formation of new principles of budget management in the
sphere of budget deficit.

Ключові слова: державний бюджет, дефіцит бюджету, державні фінанси, державний борг, фінансування
бюджету, запозичення.
Key words: state budget, budget deficit, state finances, state debt obligations, budget financing, loans.

ВСТУП
В умовах здійснення соціальноекономічних пере
творень вагомого значення набуває необхідність по
шуку теоретичних і практичних шляхів, спрямованих
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на стабілізацію і розвиток економіки України. Про
блема дефіциту бюджету є однією із найбільш важ
ливих у фінансовій науці, а необхідність її досліджен
ня зумовлена впливом розбалансованості головного
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фінансового плану країни на економічні та суспіль "нейтральності державного боргу", яка полягає у тому,
нополітичні процеси.
що заміна урядових боргових зобов'язань на поточні по
даткові платежі взаємно погашає переміщення ресурсів
МЕТА СТАТТІ ТА ЗАВДАННЯ
між поколіннями і тому не порушує параметрів ставки
Метою дослідження є поглиблення теоретич відсотка, обсягу виробництва та рівня цін [2, с. 203]. При
них засад формування, фінансування і регулюван цьому вчений ставить знак рівності між впливом
ня бюджетного дефіциту та розробка рекомен фіскального та боргового джерела фінансування дефі
дацій щодо підвищення ефективності управління циту на добробут громадян, а рівень споживання, зу
ним.
мовлений дією цих двох чинників і виміряний за трива
лий строк, залишається незмінним та повністю незалеж
ВИКЛАД
ним від способу покриття державних видатків. Водно
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
час Р. Барро констатує, що збільшення державного бор
Питанням бюджетного дефіциту присвячені праці гу супроводжується адекватним зростанням приватних
багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. заощаджень, необхідних для сплати очікуваних май
Так, значний внесок у дослідження дефіциту бюджету бутніх податків.
В. Андрущенко, О. Барановський, О. Василик, Т. Вах
Основою нової економічної думки в першій поло
ненко, Л. Гладченко, А. Даниленко, В. Дем'янишин, О. За вині XX ст. стала кейнсіанська доктрина. Як головний
руба, М. Карлін, В. Кудряшов, Ю. Пасічник, М. Савлук, інструмент впливу на циклічний розвиток та подолан
В. Суторміна, В. Федосов, С. Юрій тощо. Серед інозем ня криз вчені розглядали державні видатки та ефек
них вчених потрібно виокремити дослідження Ш. Блан тивний попит. Зокрема засновник концепції "дефіцит
карта, Дж. Б'юкенена, А. Вагнера, Дж. Кейнса, Дж. Ко ного фінансування" Дж. Кейнс стверджував, що уря
пітца, А. Лернера, Р. Масгрейва, Д. Патінкіна, А. Прем довий попит, забезпечений податками й залученими по
чанда, К. Родрігеса, П. Самуельсона, Дж. Стігліца, зиками, мав активізувати підприємницьку ініціативу, а
В. Танзі, М. Фрідмена, Ф. Хайека, Дж. Хікса, Й. Шумпе отже, стимулювати національний дохід і зростання
тера та ін.
зайнятості. Теорія державних фінансів почала розгля
Фундаторами концепції "здорових фінансів" ста датися як складова частина теорії зайнятості й доходів,
ли такі всесвітньо відомі вчені, як А. Сміт, Д. Рікар а фінансова політика — як невід'ємна частина економ
до, Д. Юм та Дж. Мілль тощо. А. Сміт був одним з ічної політики. При цьому грошовокредитне регулю
перших, хто звернув увагу на проблему втручання вання згаданий науковець вважав недостатньо ефек
держави в економічні процеси, відводячи при цьому тивним [3].
для уряду вторинну роль і водночас абсолютизуючи
Дж. Кейнс піддав сумніву основні ідеї класичної
спроможність ринку за рахунок внутрішнього руш школи, представники якої брали за основу принцип об
ійного механізму розподіляти всі наявні ресурси з меженого втручання держави в саморегульовану еко
доволі високим рівнем оптимальності. А. Сміт вва номічну систему приватного підприємництва і запропо
жав, що, уникаючи боргового фінансування потреб нував активізувати державне регулювання економіки.
у публічних видатках, не забезпечених доходами та, Кейнсіанство повністю відкинуло ідею "здорових
стимулюючи активність ділових кіл, держава може фінансів", а гіпотеза про обов'язкове збалансування
виконувати лише функції, пов'язані із забезпеченням бюджетів розглядалася як анахронізм. Так, англійський
правопорядку, безпеки та судочинством, що сприя економіст У. Геллер зазначав, що коли суспільство
тиме зменшенню витрат і дасть змогу "невидимій відмовляється від боргового кредитування економіки та
руці" ринку оптимізувати попит та пропозицію [1]. дотримується концепції здорових фінансів, то надзви
Ідеї, запропоновані А. Смітом щодо збалансованості чайно важко стимулювати економічний розвиток [4].
бюджету та помірного зростання державного бор Одним з найважливіших джерел збільшення державних
гу, є актуальними й сьогодні, адже вони передбача видатків, а отже, й ефективного попиту став ринок по
ють забезпечення фінансової дисципліни і пропагу зичкових капіталів, тоді як постійні бюджетні дефіцити
ють активне використання підприємницької ініціати перетворилися на спосіб регулювання економічних
ви з метою забезпечення економічного зростання. відносин.
Однак, як показує розвиток міжнародної економі
Ідеї, які запропонував Дж. Кейнс, мали великий
ки, "невидиму руку" ринку не варто вважати доско вплив на політичне й соціальноекономічне життя бага
налою, а дефіцит бюджету можна використати як тьох країн світу. Так, у1944 р. парламент Великобританії
регулятор економічних процесів.
затвердив акт про "Повну зайнятість у вільному
Значний внесок у дослідження тісного взаємоз суспільстві", а конгрес США в 1964 р. ухвалив "Закон
в'язку бюджетного дефіциту, державного боргу та про зайнятість", який зобов'язав уряд вжити заходів для
економіки держави зробив ще один представник кла забезпечення планового розвитку економіки. До того
сичної школи — Д. Рікардо. Ґрунтовними є напра ж, Президент США Ф. Рузвельт взяв за основу "Ново
цювання вченого щодо впливу державного боргу на го курсу" саме концептуальні засади кейнсіанства, став
поведінку суб'єктів ринку, зокрема, теорема еквіва ши засновником першого американського "соціально
лентності Рікардо. Зазначимо, що, обгрунтовуючи го бюджету". Нова економічна політика Ф. Рузвельта
еквівалентність між позиковим і фіскальним фінан передбачала створення кількох тисяч нових робочих
суванням дефіциту, класик економічної науки Д. місць та стимулювання внутрішнього платоспроможно
Рікардо надає перевагу саме податковому способу го попиту, а також розширення соціальних і капітальні
зростання доходів державного бюджету, вказуючи видатків. Втіленням ідей англійського дослідника зай
при цьому, що боргова активність уряду призводить малася також адміністрація Президента США Р. Рей
до таких негативних наслідків як відплив капіталу за гана, яка, не зважаючи на формування державної бор
кордон, проїдання приватних заощаджень та ін. гової піраміди, змогла ефективно запобігти інфляції,
Більш того, згаданий вчений спробував розглянути зниженню безробіття й надати стимул економічному
проблему державного боргу з точки зору моралі й поступу [5].
етики, роблячи акцент на тому, що зниження потреб
Подальшого розвитку кейнсіанські принципи на
урядів дало би змогу скоротити не тільки бюджетні були у працях науковців Дж. Вайсмана, А. Оукена, Р.
дефіцити, а й неконтрольовані військові витрати, а Харрода, та Е. Домара. На особливу увагу заслугову
це сприяло би зменшенню кількості воєнних кон ють погляди, які сформували представники школи
фліктів у світі.
Харрода — Домара. Вченіекономісти, досліджуючи
Подібну думку також висловив сучасний амери чинники економічного зростання, зробили припущен
канський дослідник Р. Барро, сформулювавши теорему ня, що основним серед них є величина сукупних капі
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таловкладень. При цьому всі запозичення необхідно
спрямовувати на розширення капітальних активів, ек
сплуатація яких сприятиме економічному зростанню
і створенню фінансової основи для майбутнього по
гашення залучених позик. Бюджетні дефіцити за та
ких обставин стають елементом механізму економіч
ного зростання.
Зазначимо, що за певних умов (з урахуванням на
ціональних особливостей та економічної кон'юнкту
ри) можливим стає використання бюджетного дефі
циту як економічного регулятора з метою забезпе
чення зростання валового внутрішнього продукту й
підвищення стандартів життя суспільства. Однак при
здійсненні політики дефіцитного фінансування важ
ливо реально оцінювати стимулюючі можливості
зростаючих державних витрат та ефективність кож
ної одиниці надлишково вкладених бюджетних
коштів, що б не до пустити неко нтро ль о ваног о
збільшення державного боргу та негативних інфля
ційних наслідків. До того ж, в умовах глобалізації
бюджетні дефіцити можна розглядати як певний ри
зик для еконо мічно ї діяльно сті, оскільки вони
містять потенційну загрозу нагромадження борго
вої піраміди та створюють можливість для дефолту
країниборжника.
Ще одна концепція бюджетного дефіциту пов'я
зана з так званою ідеєю "функціональних фінансів",
яку висунув вчений А. Лернер. Він зокрема заявив, що
провідну ідею економічної політики уряду, яка перед
бачає урядові видатки, оподаткування, державні за
позичення, грошову емісію й вилучення зайвих гро
шей з обігу, необхідно реалізувати, незважаючи на
економічний вплив цих операцій [6]. Головними зав
даннями згаданий економіст вважав забезпечення
повної зайнятості та гарантування цінової стабіль
ності, виконанню яких підпорядковані інші питання,
а досягнення макроекономічної рівноваги може суп
роводжуватися як збалансованими державними
фінансами, так і зростаючим бюджетним дефіцитом.
До того ж, у своїх дослідженнях А. Лернер сформу
лював кілька визначальних принципів "функціональ
них фінансів", а саме:
— всю повноту відповідальності за досягнення ба
зових завдань несе уряд. Оподаткування має сприяти
недопущенню інфляції, а рівень бюджетного дефіциту
набуває вторинного характеру;
— уряд може застосовувати грошову емісію для
покриття дефіциту за умови неможливості залучи
ти нові кредити. Будьяке виникнення профіциту
має супроводжуватися адекватними діями з метою
поповнення грошовими запасами приватного секто
ру;
— державні запозичення від приватного сектору
необхідні лише для обмеження обсягу грошових ре
сурсів та витрат цього сектору (для потреб боротьби з
інфляцією);
— проблеми, породжені значним обсягом боргу, не
слід розглядати як економічну небезпеку [6].
Аналіз ідей А. Лернера свідчить про те, що прин
ципи "функціональних фінансів" не створюють жод
них обмежувальних умов для боргової активності
уряду і не передбачають становлення бюджетної дис
ципліни.
Світова економічна думка вже протягом трива
лого періоду намагається досягти консенсусу в пи
таннях щодо ролі держави, інтерпретації оптималь
них масштабів державної діяльності, обгрунтування
доцільності втручання чи невтручання держави у
соціальноекономічні процеси, а отже, щодо прий
няття важливих фінансових рішень з питань бюджет
ної розбалансованості. Альтернативність поглядів
стосовно трактування сутності та економічної при
роди бюджетного дефіциту відображає існуючі роз
біжності у концептуальних підходах щодо держав
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них фінансів у західній і вітчизняній фінансовій
науці.
Дефіцит бюджету — один з основних чинників
інфляційних процесів, оскільки всі джерела фінансуван
ня бюджетного дефіциту в довгостроковій перспективі
є інфляційними. Проте однозначна відповідь на запи
тання про вплив дефіциту на інфляційні процеси усклад
нюється значною кількістю факторів виникнення інфля
ції, економічною кон'юнктурою та соціальнополітич
ними аспектами.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Отож, бюджетний дефіцит — особливе економі
чне явище, яке характеризується у різних аспектах і
не обов'язково є чимось надзвичайним та негатив
ним. Більше того, причини виникнення, форми про
яву та економі копо літичні ефекти дефіциту у
кожній державі мають свої особливості, що зумов
лено характером і станом економіки тієї чи іншої
країни, її бюджетною, фіскальною та грошовокре
дитною політикою та ін. В Україні ж до цього часу
вчені недостатньо уваги приділяли науковому об
грунтуванню проблеми бюджетного дефіциту і по
шуку ефективних інструментів управління ним. Саме
тому дослідження у цьому напрямку стимулювати
муть якісне оновлення підходів до розуміння сут
ності цього явища й формування новітніх принципів
бюджетного менеджменту у сфері дефіциту держав
ного бюджету.
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CREATION OF PROPOSALS FOR DEFINING THE DIRECTIONS OF COMPETITION DEVELOPMENT

Статтю присвячено обгрунтуванню напрямів розвитку конкуренції на прикладі ринку консалтингоF
вих послуг України. Для зазначеного ринку характерною рисою є наявність цілої низки проблем, які ствоF
рюють перешкоди на шляху розвитку ринкової конкуренції. В статті виокремлено найбільш суттєві з
них: інформаційна асиметрія; високий ступінь диференціації продукції; низький рівень капіталовклаF
день у наукову сферу; несформованість інституційного механізму; нецілісність системи державного реF
гулювання, нестача кваліфікованих кадрів та ін. Для їх вирішення запропоновано системний підхід, в
основі якого лежить розробка комплексної цільової програми, реалізація якої дозволяє охопити одразу
найбільш важливі проблеми розвитку конкуренції на досліджуваному ринку. Одним з пріоритетних наF
прямів зазначеної програми визначено підвищення рівня якості консалтингових послуг. У статті розгляF
нуто проблему організації економічних відносин на ринку та запропоновано систему стандартизації конF
салтингових послуг, що дасть змогу проаналізувати якість наданих послуг, прослідкувати схему та поF
вноту їх надання.
The article is devoted to substantiation of directions of competition development on the example of the
consulting services market of Ukraine. A characteristic feature of this market is the presence of a number of
problems that create barriers to the market competition development. The article outlines the most significant of
them: information asymmetry; high degree of product differentiation; low investment in the scientific sphere;
inconsistency of the institutional mechanism; the inadequacy of the state regulation system, the lack of skilled
personnel, etc. There were proposed a system approach, based on the development of a comprehensive target
program. The implementation of this approach allows covering the most important problems of the competition
development on the market. One of the priority directions of the said program is the improvement of the quality
of consulting services. The article deals with the problem of organization of economic relations on the market. In
this article was proposed a system of standardization of consulting services, which is enable to analyze the quality
of services rendered, to follow the scheme and completeness of their provision.
Ключові слова: конкуренція, ринок консалтингових послуг, інформаційна асиметрія, диференційовані блага,
цільова програма.
Key words: competition, consulting services market, information asymmetry, differentiated goods, target program.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складні та суперечливі тенденції розвитку ринків
сприяють тому, що суб'єкти господарювання, прагнучи
зберегти свої конкурентні позиції, повинні швидко адап
туватися до змін середовища функціонування. У пошуку
шляхів пристосування до нових умов діяльності вітчиз
няні підприємства все частіше звертаються за допомогою
до професійних консультантів, що активізує ринок кон
салтингових послуг та сприяє його розвитку. Консалтин
гова діяльність забезпечує функціонування управлінсь
ких взаємозв'язків на різних рівнях економічної системи.
Розробка та реалізація програми розвитку конкуренції
на ринку консалтингових послуг стає актуальним питан
_____________________________________________

ням, враховуючи зростаючу популярність консалтингу як
інструменту вирішення управлінських проблем.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальною основою проведеного дослідження
стали праці таких зарубіжних вчених, як: Дж.М. Кларк, Дж.
Коммонс, М. Портер, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін та ін., а
також вітчизняних науковців: З. Борисенко, А. Гераси
менко, О. Гриценко, В. Лагутіна, О. Марченко, Н. Михаль
чишин, В. Тимошенка, А. Чухна та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У процесі дослідження ринкових процесів та явищ,
Публікація містить результати досліджень, проведених за навіть за умови застосування системного підходу до ана
грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70) Дер лізу конкурентних відносин, важливою проблемою зали
шається врахування багаторівневості ринку, що усклад
жавного фонду фундаментальних досліджень.
1
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Рис. 1. Основні проблеми розвитку конкуренції на ринку консалтингових послуг України
Джерело: побудовано автором.

нює виокремлення пріоритетних напрямів розвитку кон діяльність, задоволення потреб споживача, наявність інве
куренції на ньому.
стицій у розвиток бізнесу, інноваційну діяльність.
Досліджуючи ринок консалтингових послуг України,
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
аналізуючи ринкову конкуренцію в контексті структур
Завданням статті є визначення напрямів розвитку кон ного, поведінкового та функціонального критеріїв, ми
куренції на ринку консалтингових послуг України.
дійшли висновку, що існує низка перешкод, які гальму
ють розвиток конкуренції на ньому та спричиняють зни
ВИКЛАД
ження ефективності ринку [5]. Рисунок 1 ілюструє уза
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
гальнений підхід до виокремлення проблем розвитку кон
Основною метою розвитку конкуренції є підвищення куренції на ринку консалтингових послуг України.
ефективності ринку з погляду його ролі для національ
Отже, як бачимо, рисунок 1 свідчить про те, що на рин
ної економіки. Конкуренція розглядається як найбільш ку існує низка суттєвих проблем таких, як: інформаційна
ефективна форма організації ринкових відносин, тому її асиметрія; динамічність розвитку ринку та його недо
розвиток сприяє підвищенню ефективності функціону слідженість; відсутність цілісної системи правових норм,
вання досліджуваного ринку. В попередніх дослідженнях які спрямовані на регулювання зазначеного ринку; висо
було розглянуто три підходи до розуміння конкуренції: кий ступінь диференціації продукції консалтингових
структурний, поведінковий та функціональний [5]. У фірм; несформованість інституційного механізму ринку;
зв'язку з цим доцільно згадати введене Дж.М. Кларком низький рівень капіталовкладень у розвиток наукової
поняття "працюючої конкуренції" [6], коли наявні відхи сфери; нестача кваліфікованих кадрів; відсутність серти
лення від моделі досконалої конкуренції не є настільки фікації консалтингової діяльності; відсутність системи
критичними, щоб суттєво знизити результативність кон контролю якості консалтингових послуг та інші. Рисунок
курентної боротьби. По суті поняття "працююча конку 1 показує, яким чином проблеми одного блоку впливають
ренція" зіставне з поняттям ефективного функціонуван на решту блоків. Як зазначалося вище, визначальним є
ня ринку в контексті задоволення потреб учасників рин структурний блок, його взаємодія з поведінковим фор
кових відносин. Узагальнивши напрацювання Дж.М. мує функціональний блок. Тісна взаємодія всіх елементів
Кларка та його послідовників, С. Сосник [7] запропону ринкової інфраструктури з одного боку, сприяє тому, що
вав критерії працюючої конкуренції. Дослідником було зниження ефективності однієї ланки призводить до зни
виокремлено три блоки критеріїв: структурний, поведін ження ефективності всієї системи, але, з іншого —
ковий та функціональний. Розглянемо наведені блоки підвищення дієвості певного елементу оптимізує всі взає
більш детально. До характеристик структурного блоку мопов'язані ланки і активізує їх функціональність. Так,
С. Сосник відносить значну кількість учасників ринку, сертифікація консалтингової діяльності, подальша стан
зниження ринкових бар'єрів, помірну вертикальну дифе дартизація консалтингових послуг, сприятимуть знижен
ренціацію товарів, що чутлива до динаміки цін; поведін ню інформаційної асиметрії, а також підвищенню якості
кового — умову цінової незалежності (жоден учасників консалтингової послуги, а отже, зростатиме довіра з боку
ринку не впевнений в тому, його цінова ініціатива буде споживача, що, в свою чергу, сприятиме заміні горизон
прийнята рештою компаній), умову недоцільності змови, тальної диференціації вертикальною; активізується вплив
умову мінімізації кількості випадків недобросовісної кон інституту довіри. Таким чином, державне втручання може
куренції, умову зменшення негативного впливу інформа і повинно запускати механізм ринкових регуляторів.
ційної асиметрії, умову зниження рівня цінової дискри
В основі пошуку шляхів розв'язання наведених про
мінації; функціонального — раціональну маркетингову блем має лежати системний підхід, сукупність взаємопо
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в'язаних послідовних заходів, що
здійснюються або забезпечуються дер
жавою, і спрямовані на розвиток кон
куренції. На наш погляд, ефективним
варіантом реалізації такого підходу є
розробка програми розвитку конку
ренції на ринку консалтингових по
слуг. Нами було зроблено спробу
сформулювати основні положення цієї
програми, основуючись на проведено
му досліджені ринку консалтингових
послуг України.
Створення та підтримка ефектив
ного конкурентного середовища, здат
ного забезпечити стале економічне
зростання та стабільне підвищення
життєвого рівня, є важливим завдан
ням на шляху розвитку національної
економіки. Розробка комплексної
цільової програми розвитку конку
ренції на ринку консалтингових послуг
є актуальною в сучасних соціально
економічних умовах. Метою програми
є: розвиток конкуренції на ринку кон
салтингових послуг України та удоско
налення механізмів державного регу
лювання економіки.
Для досягнення поставленої мети
програми передбачається виконання
заходів за наступними напрямами:
1. Підвищення рівня якості консал
тингових послуг
Зазначений напрям передбачає
підтримку належного рівня якості кон
салтингових послуг. Реалізація завдань
цього напряму спрямована на забезпе
чення прийняття своєчасних та обгрун
тованих управлінських рішень, що ма
ють на меті попередження надання не
Рис. 2. Основні напрями розвитку конкуренції на ринку консалтингових
якісних консалтингових послуг, а та
послуг України
кож запобігання обмеженню конку
Джерело: побудовано автором.
ренції внаслідок інформаційної аси
метрії ринку.
3. Побудова цілісної системи державного регулюван
Напрям передбачає здійснення наступних заходів:
1.1. Запровадження системи періодичного (1 раз на ня ринку консалтингових послуг України
2
Зазначений напрям має на меті розробку нормативно
рік) державного моніторингу ефективності реалізації
конкурентної політики на ринку.
правового забезпечення, яке дозволить найбільш повно
1.2. Подолання проблеми асиметричної інформації охопити всі сторони ведення консалтингового бізнесу.
шляхом запровадження стандартів надання консалтинго
Напрям передбачає виконання наступних заходів:
вих послуг.
3.1. Удосконалення державного регулювання ринку
1.3. Підвищення прозорості ведення консалтингової консалтингових послуг України у сфері ціноутворення.
діяльності через запровадження кваліфікаційних серти
3.2. Оптимізація державного контролю якості консал
фікатів консультантів.
тингових послуг.
2. Формування ефективного інституційного механізму
3.3. Розробка нормативноправових актів в сфері ре
на ринку консалтингових послуг України
гулювання ринку консалтингових послуг України.
Зазначений напрям передбачає створення умов для
4. Формування суспільної свідомості та довіри до про
розвитку конкуренції на ринку консалтингових послуг дукції консалтингових фірм України.
України, мінімізацію впливу інститутів, що призводять або
Реалізація завдань цього напряму спрямована на за
можуть призвести до недопущення, усунення, обмежен безпечення розуміння з боку виробників консалтингових
ня чи спотворення конкуренції. Інституційний механізм послуг важливості захисту та розвитку конкуренції у
відіграє вирішальну роль для розвитку конкуренції на підприємницькій діяльності, усвідомлення необхідності
ринку. Побудова цілісної системи дієвих ринкових інсти надання якісних послуг. Важливим завданням зазначено
тутів дозволяє забезпечити ефективне функціонування го напряму є формування у споживачів довіри до консал
ринку.
тингових послуг як інструменту вирішення управлінських
Напрям передбачає вирішення таких заходів:
проблем.
2.1. Удосконалення нормативноправових засад регу
Напрям передбачає виконання наступних завдань:
лювання ринкових відносин.
4.1. Залучення виробників консалтингових послуг та
2.2. Сприяння створенню асоціативних підприємниць громадських організацій, об'єднань споживачів до роз
ких організацій в системі розвитку консалтингового бізне робки проектів нормативноправових актів, що спрямо
су.
вані на регулювання ринкових відносин.
2.3. Формування інституту конкуренції через посилен
4.2. Підвищення контролю з боку споживачів за рівнем
ня державного захисту і контролю за дотриманням діло якості консалтингових послуг.
вих угод, створення рівних умов для суб'єктів підприєм
4.3. Адвокатування конкуренції.
ництва, налагодження ефективної співпраці владних
Реалізація наведених напрямів стає можливою лише
структур та бізнесу тощо.
за умови комплексного аналізу ринку, виявлення основ
2.4. Сприяння розвитку малого та середнього бізне них тенденцій та закономірностей розвитку ринкової кон
су.
куренції.
_____________________________________________
2

Відносно до результатів проведеного нами аналізу ринку консалтингових послуг [1—5].
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Рисунок 2 ілюструє наведені напрями.
Очікуваними результатами реалізації Програми є:
створення сприятливих умов для розвитку конкурентно
го середовища на ринку консалтингових послуг України;
підвищення якості консалтингових послуг; зменшення не
гативного впливу інформаційної асиметрії; підвищення
ефективності ринкових інститутів, створення сприятли
вих інституційних умов для розвитку конкуренції на рин
ку; поглиблення оцінки ринкового середовища, що доз
волить приймати виважені, результативні економічні
рішення; побудова усталеної системи державного регу
лювання ринку консалтингових послуг України у відпов
ідності зі світовими принципами і стандартами; підвищен
ня суспільної відповідальності виробників консалтинго
вих послуг; зростання довіри споживачів до консалтин
гових послуг.
Аналіз ринку консалтингових послуг України має
здійснюватись в контексті диференціації продукту і бути
направленим на розробку підходів до оцінки ринкового
середовища, поглиблення методів аналізу конкуренції.
Зокрема розробка агрегованого показника оцінки рівня
розвитку конкуренції, застосування методів кореляцій
норегресійного аналізу з метою поглибленого вивчення
особливостей ринкової конкуренції в умовах диференці
ації продукції, удосконалення методів оцінки привабли
вості ринку консалтингових послуг України, оптимізація
системи аналізу якості консалтингових послуг тощо.
Таким чином, нами було окреслено коло питань, що є
найбільш проблемними з погляду розвитку конкуренції
на ринку консалтингових послуг. Зміцнення ринкових по
зицій вітчизняних консалтингових компаній, поглиблене
реформування економічних відносин багато в чому зале
жить від чітко визначеної конкурентної політики держа
ви, спрямованої на захист законних інтересів підприємців
і споживачів, підвищення конкурентоспроможності ук
раїнських консультантів на внутрішньому та зовнішньо
му ринках. В наступному підрозділі нами здійснена спро
ба розробити пропозиції по окремих розділах програми.
Вище нами було названо пріоритетні напрями розвит
ку конкуренції на досліджуваному ринку та основні за
ходи для їх реалізації. Зупинимось на деяких з наведених
питань детальніше.
Однією з найбільш болючих проблем залишається
проблема якості консалтингових послуг. Забезпечення на
лежного рівня якості консалтингових послуг є одним з
першочергових завдань на шляху розвитку досліджува
ного ринку. Вагомою перешкодою для цього є інформац
ійна асиметрія. Явище асиметрії сприяє зниженню інтен
сивності конкуренції. Проблема асиметрії інформації
щодо об'єкта угоди, порядку здійснення угоди та її мож
ливих наслідків є однією з найактуальніших для ринку
консалтингових послуг. Наслідком асиметричної інфор
мації є витіснення якісних благ низькоясними. Проблема
асиметричної інформації, на наш погляд, має вирішува
тись одночасно як з боку держави, так і з боку діючих
консалтингових фірм.
Якщо говорити про консалтингові компанії, то їх
діяльність у напрямі зменшення асиметричної інформації
зводиться до створення іміджу, високого рівня репутації,
полягає у прагненні прозорості у веденні бізнесу, в нама
ганні побудувати і налагодити ефективну систему кому
нікацій з існуючими і потенційними клієнтами [5].
Діяльність держави, спрямована на зменшення впливу
асиметричної інформації полягає у створенні сприятли
вого ринкового середовища, встановленні норм та пра
вил поведінки учасників ринку, стандартизації та серти
фікації консалтингових послуг тощо. Стандартизація має
на меті упорядкування, регламентацію консалтингових
послуг, виокремлення напрямків та видів консалтингової
діяльності; убезпечення споживачів послуг від купівлі
неякісних, непотрібних послуг; сприяння економічній
комунікації та співробітництву як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках; підвищення якості послуг; забез
печення інформаційної функції, зважаючи на те, що стан
дарт за своїм змістом є узагальненням результатів нау
ковотехнічних досліджень. Стандартизація процедури
надання консалтингових послуг запроваджена в країнах
ЄС [9], Сполучених Штатах Америки [10] та інших роз
винених країнах світу. Вона спрямована на підвищення
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безпеки споживачів, захищаючи їх від купівлі неякісних,
непотрібних послуг.
Стандарт консалтингових послуг є інструментом
організації економічних взаємовідносин на ринку консал
тингових послуг України. По суті стандарт є описом спо
живчих характеристик, умов та порядку надання послуг,
що дозволяє споживачеві мати чітке уявлення про свої
права та про умови отримання послуги відповідно до чин
ного законодавства. Інакше кажучи, стандарт — це при
клад, зразок, що показує "як має бути", тобто визначає
норму та можливі, припустимі межі відхилення від неї.
Стандарти дозволяють проаналізувати якість наданих
послуг, прослідкувати схему та повноту їх надання. Вра
ховуючи нематеріальність послуги, одним з початкових
кроків на шляху розробки стандартів може стати спожив
ча оцінка. Цей вид оцінки будується на механізмі зворот
ного зв'язку, коли клієнти схвалюють або не схвалюють
ті чи інші дії консалтингової компанії в процесі надання
консалтингової послуги. Запровадження системи спожив
чої оцінки дасть змогу розробити стандарти, орієнтовані,
в першу чергу, на задоволення потреб саме клієнтів кон
салтингових фірм. Стандарти якості консалтингових по
слуг, на нашу думку, мають включати в себе таку інфор
мацію: 1. Загальні положення (мета стандартизації, виз
начення меж її впливу; основні завдання стандартизації
консалтингових послуг; визначення основних термінів та
понять). 2. Умови та порядок надання консалтингової по
слуги, що включає: 2.1. Порядок надання консалтингової
послуги (прийняття та розгляд заявки на замовлення
консалтингової послуги від споживача; прийняття рішен
ня про задоволення заявки; інформування заявника про
прийняте рішення). 2.2. Вимоги до споживачів консалтин
гових послуг. 2.3. Вимоги до постачальників консалтин
гових послуг (вимоги до документів, відповідно до яких
здійснюється діяльність постачальника консалтингової
послуги; умови розміщення постачальника; оснащення
постачальника; фахівці та їх кваліфікація; наявність
інформації про постачальника; правила надання консал
тингової послуги). 2.4. Вимоги щодо надання консалтинго
вих послуг (обсяг і зміст консалтингових послуг; санітарно
гігієнічні норми і вимоги безпеки; термін надання консал
тингової послуги). 3. Термін подачі та реєстрації претензій
споживача, а також строк і порядок їх розгляду.
Послуга носить процесний характер, тому введення
стандартів вимагає розробки непрямих методів числово
го виміру послуг. Розглядаючи ціноутворення на ринку
консалтингових послуг України [3], було наведено харак
теристики, що визначають якість послуг: комфортність,
економічність, продуктивність/ефективність, безпечність.
Проаналізуємо шляхи виміру зазначених ознак:
Комфортність. Комфортність можна оцінити ступе
нем кваліфікації кадрів, рівнем забезпеченості кадрів, на
явністю відповідного оснащення, ступенем регламентації
діяльності, швидкістю реагування на запити клієнтів тощо.
В залежності від складності поставлених завдань в про
цесі замовлення тих чи інших консалтингових послуг ва
ріюється і необхідний обсяг знань, яким має володіти кон
сультант. Так, якщо для проведення моніторингу ринку,
який включає збір та аналіз статистичної інформації, до
статньо вищої економічної освіти, то для проведення про
цедури реорганізації бізнесу, необхідно, щоб консультант
був не просто економічно освіченою людиною, а й мав
значний досвід у вирішенні подібних питань.
Економічність. На наш погляд, економічність можна
оцінити, використовуючи показники: середньої вартості
одиниці робочого часу консультанта (одиниці виміру: лю
диногодини), середньої тривалості консалтингового про
екту, співвідношення частки витрат на придбання консал
тингового продукту в загальному обсязі витрат компанії
клієнта та приросту коефіцієнта рентабельності (прибут
ку, доходу тощо) внаслідок використання послуги та ін.
Продуктивність/ефективність. Показниками, що
відображають цю характеристику є продуктивність праці,
виробіток, очевидний результат , причиною якого стало
саме використання консалтингової послуги. Це може
бути: зниження витрат, зниження собівартості, розширен
ня ринків збуту, збільшення рентабельності тощо.
Безпечність. Характеристику безпечності можна ви
разити через відсоток вдало завершених проектів у загаль
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ному обсязі, кількість збанкрутілих компаній за певний
проміжок часу, кількість скарг з боку споживачів, на
явність сертифікатів та стандартів та ін.
Стандартизація консалтингових послуг сприяти
ме розвитку конкуренції на ринку та підвищенню його
ефективності, оскільки вона є важливим кроком на
шляху вирішення таких проблем, як: інформаційна
асиметрія, зменшення "невідчутності" консалтингово
го продукту, обгрунтування ціни послуг тощо. При
цьому стандартизація може мати і негативний вплив
на розвиток конкуренції. Так, витрати пов'язані з роз
робкою та впровадженням стандартів призведуть до
підвищення цін на консалтингові послуги. Процедура
стандартизації створює бар'єр для входження на ри
нок нових учасників, які несуть додаткові витрати на
введення стандартів консалтингових послуг. Крім
того, стандартизація не враховує можливості розроб
ки нової послуги, яка не вписується в рамки стан
дартів. Тому система стандартів має бути гнучкою,
актуальною, розробленою спільно з керівництвом кон
салтингових компаній.
Нерівномірний розподіл інформації призводить до
того, що одні суб'єкти отримують інформаційну перева
гу перед іншими. Це стає причиною деформації ринкової
поведінки виробників та споживачів консалтингових по
слуг. Вирішення зазначеної проблеми можливе за умови
функціонування ефективного ринкового механізму та
державного регулювання, спрямованого на зниження
наслідків асиметрії інформації.
Крім введення стандартизації консалтингових послуг,
проблемою розвитку конкуренції на ринку консалтинго
вих послуг України залишається низький рівень капіта
ловкладень в розвиток наукової сфери. Ситуація щодо на
укових та науковотехнічних робіт в Україні протягом ос
танніх десяти років відчутно погіршилась. Показник нау
коємності не досягає межі 1 %, тоді як в Ізраїлі цей по
казник сягає близько 5%, в Швеції та Японії — біля 4%, в
США — майже 3%. Фінансування наукової діяльності
відбувається головним чином за власний рахунок фірми,
рідше — за кошти іноземних інвесторів. Частка держави
у фінансуванні наукових досліджень є незначною. Под
ібна тенденція характерна і для розвинених країн, але при
цьому наукові інновації для країн Європи та США є ос
новою економічного зростання. В Україні першочерговим
завданням є поліпшення ситуації, що склалася в сфері
наукових розробок та інновацій. Роль держави в даному
випадку зводиться до стимулювання інвестицій з боку
вітчизняного банківського сектору, промисловості, залу
чення більшого обсягу іноземних капіталовкладень тощо,
оскільки лише за умови високого рівня розвитку науки
стає можливим побудова інформаційного суспільства,
формування економіки знань.
ВИСНОВКИ
Для ринку консалтингових послуг України характер
ною рисою є наявність цілої низки проблем, які є різними
за своєю сутністю, тому для їх вирішення необхідним є
системний підхід, в основі якого лежить формування ком
плексної цільової програми. Основними перешкодами на
шляху розвитку ринкової конкуренції на ринку є: інфор
маційна асиметрія; високий ступінь диференціації про
дукції; низький рівень капіталовкладень у наукову сфе
ру; несформованість інституційного механізму; неціліс
ність системи державного регулювання, нестача кваліфі
кованих кадрів та ін. Розробка та впровадження програ
ми з метою вирішення наведених проблем передбачає ви
окремлення таких напрямів розвитку конкуренції на
ринку консалтингових послуг України: підвищення рівня
якості консалтингових послуг; формування ефективного
інституційного механізму ринку консалтингових послуг
України; побудова цілісної системи державного регулю
вання ринку консалтингових послуг України; формуван
ня суспільної свідомості та довіри до продукції консал
тингових компаній України.
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У статті системно проаналізовано сукупність економічних ризиків розвитку сучасної системи вищої
освіти в Україні. До економічних ризиків у системі вищої освіти віднесено такі: фінансові, майнові,
фіскальні загрози, що можуть привести до значних втрат. Висвітлено можливі загрози зменшення обF
сягів фінансування, обмеженої автономії, доведено необхідність продуманої оптимізації мережі закладів
вищої освіти та ін. Запропоновано напрями управління економічними загрозами розвитку та функціоF
нування системи вищих навчальних закладів. У першу чергу, це: диверсифікація фінансових джерел сиF
стеми вищої освіти, розширення автономії університетів, розвиток ендаументу тощо. Важливим напряF
мом посилення стійкості системи вищої освіти до економічних ризиків виступає удосконалення системи
управління і фінансування на основі результатів діяльності вищих навчальних закладів. Вкрай необхідF
ним виступає збільшення фінансування науки та удосконалення форм організації наукової діяльності.
A set of economic risks of the development of a modern system of higher education in Ukraine has been
analyzed systematically in the article. Economic risks in the system of higher education include such financial,
property, fiscal threats that can lead to significant losses. The possible threats of reduction of financing volumes,
limited autonomy are highlighted, necessity of thoughtful optimization of the network of institutions of higher
education has been proved. The directions of management of economic threats of development and functioning
of the system of higher educational institutions have been offered. First of all, this is: diversification of financial
sources of the system of higher education, expansion of autonomy of universities, development of the endowment,
etc. An important direction for strengthening the sustainability of the system of higher education to economic
risks is the improvement of the management system and funding based on the results of the activities of higher
educational institutions. It is urgently necessary to increase financing of science and to improve the forms of
organization of scientific activity.
Ключові слова: економічні ризики, диверсифікація фінансових ресурсів, ендаумент, фінансування за ре
зультатами діяльності, автономія університетів.
Kew words: economic risks, diversification of financial sources, endowment, funding based on the results of the
activities, autonomy of universities.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростання невизначеності сучасного середовища
актуалізує потребу дослідження ризиків, у тому числі і
в сфері освіти. Усвідомлення феномену освіти в якості
суспільного блага змішаного типу розширює поняття
освітніх ризиків за межі традиційного сприйняття їх
тільки в якості втрати підприємницького доходу. Втра
ти в освіті можуть бути більш глобальними внаслідок її
стратегічного значення для прогресу суспільства: низь
ка якість підготовки кваліфікованих кадрів, слабкість
формування особистісних і ціннісних рис людських ре
сурсів, недостатність забезпечення інноваційного роз
витку країни, програшні позиції в міжнародній конку
ренції тощо. Особливістю освітніх ризиків можна на
звати те, що вони, не завжди можуть нести прямі фінан
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сові втрати, а скоріше — проявляються як загрози та
ких втрат у довгостроковому періоді. Саме тому ак
туальним є формування напряму освітнього ризикме
неджменту, метою якого виступає налагодження про
цесу прийняття управлінських рішень на різних рівнях
(навчального закладу, регіону, підгалузі, галузі освіти
в цілому), спрямованих на зниження ймовірності не
сприятливих процесів та мінімізацію можливих втрат.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В економічній теорії і практиці поширеним є сприй
няття ризиків в контексті можливих втрат при
здійсненні підприємницької діяльності: втрати прибут
ку, інвестицій, капіталу тощо. Основи для такого ро
зуміння були закладені ще представниками класичної
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(Дж. Мілль, Н. Сеніор) та неокласичної школи (А. Мар
шалл, А. Пігу). Дж. Кейнсом було введено поняття
"схильність до ризику". Підгрунттям сучасної теорії
ризиків стали праці Дж. Неймана та О. Моргенштерна,
в яких обгрунтована ними функція корисності визначає
такі поведінкові характеристики як схильність, не
схильність та нейтральність до ризиків. Сучасна еконо
мічна наука суттєво просунулася як щодо оцінки та уп
равління ризиками (В. Альгін, І. Балабанов, В. Вітлін
ський, Г. Марковіц, О. Устенко та ін.), так і в напрямі
дослідження специфіки управління ризиками в певній
сфері: аграрному секторі (В. Чепурко), інноваціях (Т. Ва
сильєва, П. Микитюк, С. Онишко), логістиці (Г. Бродець
кий, Н. Короленко), туризмі (Н. Гузь, С. Рекунова),
фінансовому секторі (О. Шапкін) тощо.
МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті з'ясування сутності економічних ри
зиків та аналіз форм їх прояву в системі вищої освіти
України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виклики, що стоять перед вищою освітою є серйоз
ними і визначаються як загальносвітовими тенденція
ми, так і специфічними умовами нашого сьогодення.
Освітні ризики — це виклики або загрози для функціо
нування та розвитку системи освіти такого ступеню, що
можуть привести до значних втрат. Велика група еко
номічних ризиків включає досить різні види: фінансові,
майнові, фіскальні тощо. Економічними втратами в
освіті можуть стати: вивільнення значної частини висо
кокваліфікованого персоналу, закриття навчальних за
кладів, втрата контингенту, зменшення або втрата
фінансових ресурсів.
Найбільші складнощі виникають внаслідок недо
статності обсягів та структури фінансування. Недо
статність фінансових ресурсів є серйозним ризиком не
тільки для забезпечення інноваційного розвитку, а й для
нормального функціонування системи вищої освіти.
Слід зауважити, що брак коштів відчувають всі країни
світу: і передові, і ті, що розвиваються. Тільки держав
них ресурсів стає недостатньо для забезпечення розвит
ку вищої освіти, тим більше з огляду на її зростаючу
роль в інноваційному розвитку суспільства. Світова
практика на ці виклики вже знайшла відповіді, які зна
ходяться саме в площині диверсифікації джерел. В ба
гатьох країнах активізуються процеси залучення інших
суб'єктів (окрім держави) до фінансування за допомо
гою різних механізмів.
Для нашої країни перспективною є адаптація досві
ду стимулюючих механізмів для активізації участі бізне
су у фінансуванні освітньої та дослідницької діяльності
університетів, а також механізмів полегшення фінансо
вого тягаря для приватних споживачів освітніх послуг.
Дієвим механізмом розширення фінансових можливос
тей вищих навчальних закладів виступає ендаумент.
Інститут ендаументу дозволяє створювати благодійні
фонди при вишах. Практика ендаумента у провідних
країнах світу передбачає створення таких благодійних
фондів, що управляються керуючими компаніями і на
основі прозорого використання коштів дозволяють уні
верситетам отримувати додаткові джерелами фінансу
вання. Основний капітал вкладається у різні проекти та
цінні папери, а відсотки виші можуть використовувати
на оновлення інфраструктури, матеріальне заохочення
студентів і викладачів.
Практика ендаументу вже приходить в Україну,
відомі українські ВНЗ створюють подібні фонди. Зок
рема ендаумент фонд при Інституті міжнародних відно
син Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка на базі Благодійної організації "Фонд розвит
ку Інституту міжнародних відносин" був заснований у
2012 році і на сьогодні складає 245 288 грн. Мета Фонду —
забезпечення фінансової стабільності Інституту та не

www.economy.in.ua

залежність від економічних і суспільних коливань.
Відсотки, отримані завдяки роботі капіталу Фонду,
спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури інсти
туту, допомогу у навчанні студентам, аспірантам та ста
жерам, виплату премій викладачам, створення грантів,
проведення майстеркласів, організацію співпраці з ВНЗ
інших країн [1].
Важливим напрямом зменшення економічних загроз
для функціонування закладів вищої освіти може стати
продумане державне управління не адміністративно
командними, а переважно — економічними, стимулю
ючими методами з використанням різних формул фінан
сування. У світовій практиці простежується тенденція
до більшої прозорості та зрозумілості процедур виді
лення фінансових ресурсів кожному навчальному за
кладу. Як правило, це чітка формула — певна сума, що
визначається кількістю студентів, певна сума на розви
ток, категоріальні програми та додаткове фінансуван
ня може бути отримано за умови досягнення кращих
результатів. Чіткі і прозорі умови фінансування дозво
ляють навчальним закладам чітко передбачати обсяги
та структуру можливих надходжень, планувати свої дії
та заходи по розвитку закладу, підвищенню його кон
курентоспроможності.
Так, у Сполучених Штатах практика фінансування
за результатами діяльності дуже різноманітна та пост
ійно удосконалюється. Практично кожний штат засто
совує свої формули результативного фінансування. На
приклад, у штаті Мен починаючи з 2014 року базове
фінансування закладу зростає від 5% до 30% у рік на
основі таких показників: кількість присуджених дип
ломів (додаткові бали за випускників коледжів, дорос
лих старше 30 років, отримувачів соціальних стипендій);
кількість випускників за природничими, технічними,
математичними, інженерними спеціальностями (STEM),
охороні здоров'я та ін. пріоритетних галузях; кількість
дослідницьких грантів та інших контрактів за рік; обся
ги дослідницьких грантів та інших контрактів за рік;
кількість присуджених дипломів на 100 тис. дол. доходів
від плати за навчання, державних асигнувань та інших
доходів.
У Массачусетсі 2річні коледжі отримують базове
фінансування на основі чисельності студентів та додат
кове фінансування за такою формулою — 50% розгля
даються як базове фінансування на основі завершених
семестрових кредитних годин та інші 50% — на основі
показників успішності. До таких показників віднесено:
отримані сертифікати про завершене навчання; соці
альні трансферти; завершені 30 кредитів; повністю за
вершені курси математики та англійської мови; отримані
дипломи і сертифікати на 100 студентів приведеного
контингенту; отримані дипломи і сертифікати, присуд
жені студентам, що отримували соціальні стипендії або
у важливих галузях [2].
Базисною умовою реалізації стимулюючих схем
фінансування виступає підвищення автономії навчаль
них закладів. На жаль, задекларована в нормативних
документах автономія вищих навчальних закладів не
підкріплюється реальними механізмами. Державні вищі
навчальні заклади в Україні функціонують в умовах
складних процедур і обмежень, вони не можуть пере
розподіляти кошти між рахунками в межах своїх кош
торисів, не можуть переносити на новий рік залишки на
рахунках. В останній редакції Закону "Про вищу осві
ту" вже передбачена можливість відкриття депозитних
рахунків університетами, розширення прав по розпо
рядженню своїми коштами [3]. Разом з тим, ми ще до
сить далекі від практики передових європейських країн,
де університети мають право розпоряджатися своїм
майном (продавати, купувати та ін.) і тим самим здійсню
вати реальні кроки по поліпшенню і раціональному ви
користанню своєї власності.
У контексті вирішення економічних проблем та ри
зиків функціонування і розвитку системи вищої освіти
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актуальною є і проблема оптимізації мережі навчаль
них закладів, яка має як кількісний (оптимальна кіль
кість вишів для країни), так і якісний аспекти (удоско
налення системи управління та пошук нових форм
організації освіти, її взаємодії з іншими видами діяль
ності). Що стосується кількості вищих навчальних за
кладів, то світова практика доводить дуже різні прикла
ди. Причому передові країни можуть демонструвати
високу ефективність освітньої системи як при малій, так
і при значній кількості вишів. Так, у Франції 79 великих
університетів, але поруч функціонує до 500 так званих
Гранд Еколь, приватних вищих шкіл, які вважаються
найбільш престижними. В них може навчатися невелика
кількість студентів, але завдяки ручній роботі досягається
надзвичайно високий якісний рівень підготовки.
Саме тому досягнення економії фінансових ресурсів
та їх раціональне використання є можливим при ство
ренні великих університетів. Але разом з тим підвищен
ня кінцевої результативності, під якою розуміється ви
сока якість підготовки фахівців, висока якість освіти,
не завжди може співпадати з економічною ефективні
стю і бути досить затратною. Тому мають розвиватися
різні форми ВНЗ і не має підстав усувати вже існуючу
диверсифікацію навчальних закладів. Всі країни світу
ідуть шляхом диверсифікації та зберігають свої істо
ричні особливості та сформовані освітні традиції.
Більш важливим для української системи вищої осві
ти є вивчення світового досвіду в плані пошуку нових
ефективних форм. Цікавими для нас можуть бути як
великі освітньонаукові утворення (кластери, хаби, кам
пуси, регіональні університети), так і гнучкі, мобільні
форми організації (бізнесшколи, корпоративні універ
ситети). Але її ефективна реалізація потребує чіткого
розуміння того, що мається на увазі під оптимізацією
та які цілі вона має переслідувати. Якщо головна мета —
скорочення витрат на утримання системи, то повинні
бути чіткі прорахунки і плани щодо того, за рахунок
чого буде досягнута економія. Якщо на першому місті —
створення потужних регіональних центрів вищої осві
ти, то важливо не тільки здійснити так би мовити зовн
ішню оптимізацію (об'єднання декількох вишів в один),
а забезпечити внутрішню ефективну організацію ново
створеного великого вищого навчального закладу.
Зрозуміло, що будьяка організаційна перебудова є
стресом для установи, оскільки означає зіткнення
різних корпоративних культур, загалом — зміну загаль
ної внутрішньої культури та системи комунікацій. В
такій великій структурі, з одного боку, зростає загроза
суттєвого посилення бюрократизації всіх процесів, а з
іншого боку, створюється потенціал для синергетично
го потужного розвитку. І тому найважливішим завдан
ням стає вирішення саме завдань розкриття цього по
тенціалу, що потребує сучасних інноваційних підходів
до управління вищими навчальними закладами, враху
вання теоретичного та практичного доробку передово
го менеджменту, накопиченого світовою практикою.
Визначальним процесом у розвитку світової вищої
освіти виступає диверсифікація: навчальних програм,
закладів, джерел фінансування, форм організації та
управління. Відбувається колосальне загострення в гло
бальному вимірі конкуренції, результатом чого стала і
поява численних рейтингів університетів. Але всі рей
тинги спрямовані на виявлення сильніших, вони потрібні
і вигідні в першу чергу тільки їм. Тому в кожній націо
нальній системі освіти мають бути титани — потужні
університети, здатні конкурувати за присутність у світо
вих рейтингах. Таким університетам має бути надане
виключне фінансування та державна підтримка. Нам
потрібні потужні національні та регіональні ВНЗ. Але,
напевно, нам необхідно розібратися — задля яких цілей
ефективними мають бути великі освітньонаукові ком
плекси, а в яких випадках можливі інші форми органі
зації. Уявляється, що ключовими завданнями оптимі
зації мережі ВНЗ мають бути такі: створення універси
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тетів світового рівня (декількох, їх не може бути бага
то), формування потужних регіональних університетсь
ких центрів (з урахуванням специфіки економіки регіо
ну), посилення автономії та чесної конкуренції між зак
ладами.
Не можна обійти увагою і ризики, пов'язані із де
мографічними проблемами. Висока динаміка поширен
ня масштабів вищої освіти в Україні у 90х — на почат
ку 2000х років мала своїм підгрунтям зростання народ
жуваності дітей у 80х роках. Після 2007 року починає
спостерігатися поступове зменшення населення віку
18—23 роки, обумовлене кризовими процесами різкого
скорочення народжуваності з початку 90х років (май
же вдвічі). Зменшення студентського контингенту по
чалося з 2008 року, а з 2011 року — вже майже всі ук
раїнські виші відчули різке скорочення.
Серйозність цих ризиків пояснюється ще й тим, що
в попередні роки було суттєво нарощено кадровий та
інституційний потенціал системи вищої освіти: зросла
чисельність кандидатів і докторів наук, поступово по
ліпшується технічне та методичне забезпечення навчаль
ного процесу у вишах, формуються традиції викладан
ня та наукової роботи. Критична залежність фінансо
воекономічної стабільності функціонування системи
вищої освіти від чисельності студентів ставить під за
грозу можливості її подальшого розвитку. Напевно,
така залежність має бути обов'язково з точки зору не
обхідності конкуренції між вишами та стимулювання їх
до удосконалення своєї діяльності. Тим не менше, в умо
вах передбачуваних демографічних змін, непростої си
туації на ринку праці дуже важливо, щоб впроваджува
лися механізми послаблення цієї залежності таким чи
ном, щоб система змогла адаптуватися до них і не втра
тити свої найкращі надбання. Згідно з новим Законом
зменшується навантаження викладачів, що, безумовно,
пом'якшить ситуацію з висококваліфікованим персона
лом вищих навчальних закладів. Держава має не тільки
усвідомлювати цю ситуацію, а діяти на упередження —
формувати свою державницьку позицію щодо збере
ження та підтримки своєї інтелектуальної еліти.
Потребує нових підходів і проблема управління та
фінансування наукових досліджень. Загальновідомою
істиною є те, що досягають проривного розвитку тільки
ті країни, які приділяють неабияку увагу системі науки
та освіти. І якщо освіта ще може похвалитися певними
позитивними тенденціями, то відносно науки ситуація
набуває загрозливого характеру. Україна дуже стрімко
втрачає свої позиції, про що свідчать тенденції катаст
рофічного погіршення всіх показників.
Фінансування наукових досліджень в Україні у
відсотках до ВВП має стійку тенденцію до зменшення:
2002 р. — 1%, 2007 р. — 0,85%, 2010 р. — 0,83%, 2013 р. —
0,77%, 2014 р. — 0,66%, 2015 р. — 0,62% ВВП. В Євро
пейському Союзі в 2014 році на науку було витрачено
близько 283 млрд євро, що складає 2,03% ВВП. Зокре
ма, у Фінляндії — 3,17%, Швеції — 3,16%, Данії — 3,08%,
Німеччині — 2,84%, Австрії — 2,99%, Словенії — 2,39%,
Франції — 2,26%, Бельгії — 2,46% (2014 р.). Найвищі у
світі показники науко ємності ВВП у Південної Кореї
(4,15%), Японії (3,47%), США 92,81%), Китаї (2,08%) [4].
Зменшується чисельність науковців: в загальній
кількості зайнятих в Україні вона має найнижчі значен
ня (окрім Румунії) і становила у 2015 році 0,5%, у тому
числі дослідників — 0,33%. В європейських країнах у
2013 році частка виконавців наукових досліджень скла
дала: у Фінляндії (3,21% і 2,31%), Данії (3,17% і 2,15%),
Ісландії (2,94% і 2,0%), Швеції (2,85% і 2,16%), Австрії
(2,85% і 1,74%) та Норвегії (2,62% і 1,84%); найнижчою —
у Румунії (0,51% та 0,32%), Болгарії (0,76% та 0,55%),
Туреччині (0,77% та 0,65%) та Кіпру (0,82% та 0,61%) [5].
В Україні чисельність наукових співробітників та
дослідників зокрема постійно скорочується. Так, з 2005
по 2015 рік кількість працівників наукових організацій
скоротилася з 170,6 до 101,6 тис. осіб (на 40,5%), у тому
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числі чисельність дослідників — з 105,5 до 63,9 тис. осіб
(на 39,4%). Світовими лідерами за чисельністю дослід
ників виступають: Китай — 1484 тис. осіб (19,1% світо
вої чисельності), США — 1265,1 тис. осіб (16,7%), Япо
нія — 660,5 тис. осіб (8,5%), РФ — 440,6 тис. осіб (5,7%),
Німеччина — 360,3 тис. осіб (4,6%), Корея — 321,8 тис.
осіб (3,9%), Франція — 265,2 (3,4%) та Велика Британія
— 251,4 тис. осіб (3,4%) [4; 5].
У такій ситуації наміри щодо скорочення фінан
сування наукових досліджень є неприпустимими. Уявля
ється, що державницьке бачення щодо когорти нау
ковців має передбачати визнання на державному рівні
значущості їх праці, визнання їх в якості інтелектуаль
ної еліти країни, від якої чекають реальних справ. До
того ж, допустити скорочення науковців в існуючих
установах стане можливим тільки тоді, коли будуть
створені умови для їх зайнятості в інших сферах (і в пер
шу чергу — бізнесі).
Військова агресія та окупація не можуть бути вип
равданням для зменшення уваги до науки в країні. Якщо
наша країна прагне думати про своє стратегічне май
бутнє, то найважливішим пріоритетом має бути зміцнен
ня нашого наукового потенціалу, адже таке відношен
ня до сфери наукових досліджень є неприпустимим.
Ключовими питаннями виступають: не зменшення
фінансування; збільшення притоку фінансових ресурсів
з підприємницьких, неприбуткових та іноземних дже
рел; підтримка вчених, створення умов для реалізації їх
потенціалу; перетворення АН на центр та генератор
інноваційного розвитку.
Важливим кроком є прийняття в першій редакції
нового Закону України "Про наукову та науковотехніч
ну діяльність". Цим законом передбачено такі нововве
дення як: створення Національної ради з питань роз
витку науки і технологій та Національного фонду до
сліджень України. Передбачається, що Національна
рада буде постійно діючим консультативнодорадчим
органом при Кабінеті Міністрів України задля забезпе
чення ефективної взаємодії представників наукової гро
мадськості, органів виконавчої влади та реального сек
тору економіки у формуванні та реалізації єдиної дер
жавної політики у сфері наукової і науковотехнічної
діяльності. Метою створення Національного фонду до
сліджень України є стимулювання пріоритетних фун
даментальних та прикладних наукових досліджень у
формі грантової підтримки на конкурсних засадах.
Спільною рисою всіх успішних урядів (стратегії яких
були дуже різноманітними) було фундаментальне виз
нання пріоритетності інтелектуальних чинників прорив
ного суспільного розвитку, яке проявлялося не тільки
у значній увазі та фінансуванні сфери освіти і науки, а
й у залученні інтелектуальної еліти до вироблення дер
жавної політики і стратегії. Досвід післявоєнної Німеч
чини відомий тим, що уряд Людвига Ерхарда активно
залучав вчених. Активність та інтенсивність використан
ня інтелектуального потенціалу наших вчених були на
багато вищі раніше, на жаль. Здається, що мудрість дер
жавницького підходу має полягати не в тому, щоб все
зламати під гаслами реформ, а в тому, щоб заставити
працювати на країну ті найкращі ресурси, традиції та
інститути, які в неї є. Ознакою справжніх реформ може
стати представлене на державному рівні визнання пріо
ритетності сфери освіти і науки та реальне піднесення
їх ролі в розвитку країни. Безумовно, система потребує
нових підходів та суттєвої модернізації, але такої, щоб
"із водою не виплеснути дитину".
Ключовими гравцями у передових країнах виступа
ють: наукові установи державного сектору, сектор
вищої освіти, бізнессектор та неприбутковий сектор.
Надання нового імпульсу наукової та науковотехніч
ної діяльності в країні потребує суттєвого збільшення
ролі останніх двох секторів і, водночас, посилення си
нергетичної взаємодії їх з потужними традиційними
структурами освіти а науки. Стратегічно важливим є
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визначення ключових пріоритетів та завдань щодо роз
витку наукової діяльності. Для нашої країни такі пріо
ритети відомі — сфера ІТтехнологій, аграрний та
військовий сектори, туристичнорекреаційна галузь.
Необхідні механізми перетворення цих сфер, що мають
потенціал росту, на ключові галузі, локомотиви украї
нської економіки. Не великі багатослівні програми, в
яких важко докопатися до суті, а чіткі і конкретні кро
ки по наданню виключних можливостей розвитку, ство
ренню інвестиційних оазисів.
ВИСНОВКИ
Реформування системи освіти і науки має відбува
тися виходячи із фундаментальних позицій визнання
пріоритетності та важливості цієї сфери для стратегіч
ного розвитку держави. Актуальною є необхідність про
довження аналізу вітчизняної системи вищої освіти в
контексті готовності до сучасних викликів розвитку.
Можемо констатувати також неадекватність упереджу
вальної реакції на виклики та ризики зовнішнього та
внутрішнього середовищ на інституційному, регіональ
ному та національному рівнях.
Виклики, що стоять перед українською вищою осві
тою є серйозними і визначаються як загальносвітовими
тенденціями, так і специфічними умовами нашого сьо
годення. В української вищої освіти накопичено вели
кий запас міцності, який дуже важливо не втратити і не
згубити. Потребою сучасного дня виступає формуван
ня професійного ризикменеджменту в системі вищої
освіти, адже справжній інноваційний, проривний роз
виток вітчизняних університетів та всієї системи в ціло
му можливо забезпечити лише тоді, коли ми будемо дія
ти на упередження, а не в режимі швидкого реагування
на раптові події.
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METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
OF THE STATE

У статті розглянуто теоретичні основи методології наукових досліджень. Проаналізовано проблеми
забезпечення економічної безпеки держави. Досліджено проблему економічної безпеки на рівні націоF
нальної безпеки із використанням економічних методів досліджень. Обгрунтовано використання сисF
темного підходу, в межах якого запропоновано застосування біхевіористичного методу, що дозволяє виF
ділити рівень економічної безпеки держави як окремий об'єкт перспективних наукових пошуків.
The article deals with the theoretical foundations of the methodology of scientific research. The problems of
ensuring economic security of the state are analyzed. The problem of economic security at the level of national
security with the use of economic research methods is investigated. The use of the systematic approach, within
the framework of which the application of behavioral method is offered, allows to highlight the level of economic
security of the state as a separate object of perspective scientific research.

Ключові слова: методологія, наукове дослідження, економічна безпека, забезпечення економічної безпеки,
безпека держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Поняття "економічна безпека" є відносно новим в
українському лексиконі, хоча воно досить поширене та
давно використовується у практичній діяльності на За
ході. Актуальність дослідження економічної безпеки у
науковій площині було обумовлене потужною світовою
кризою та необхідністю напрацювання заходів швидко
го реагування на масштабні загрози в рамках національ
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ної економіки. У 70—80х роках минулого століття під
поняттям "економічна безпека" почали розуміти най
важливіші складові національної безпеки, і досить швид
ко цей термін набув широкого поширення в економічно
розвинутих капіталістичних країнах [1]. В Україні роз
виток досліджень теоретичних і практичних проблем
забезпечення економічної безпеки належить до другої
половини 1990х років, що пов'язано з усвідомленням
вразливості соціальноекономічного простору країни
до впливу внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, а
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Рис. 1. Безпека як інтегральна галузь наукових знань
Джерело: [7].

також наявністю емпіричного матеріалу, що дозволяє
узагальнити і систематизувати ризики та загрози, оці
нити рівень економічної безпеки держави.
За три десятиліття практично сформувався новий
напрям економічної науки — теорія економічної без
пеки, в рамках якої розвивається теорія економічної
безпеки держави. Теорія економічної безпеки держа
ви, будучи прикладною теорією, зважаючи на рішення
практичних завдань, які стоять перед державою щодо
захисту економічних інтересів країни та населення від
впливу негативних факторів, використовує понятійно
категоріальну систему, спирається на виявлені законо
мірності, базується на теоретичних засадах теорії еко
номічної безпеки.
Незважаючи на значимість існуючих наукових до
сліджень у галузі економічної безпеки держави в умо
вах невизначеності, впливу ризиків і загроз на соціаль
ноекономічні системи відповідного рівня, теорію еко
номічної безпеки держави складно віднести до сфор
мованих теоретичних систем. І це багато в чому обумов
лено не в повній мірі розробленою методологією дослі
дження економічної безпеки держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед сучасних фахівцівекономістів, чиї дослід
ження присвячені проблемам формування теорії і ме
тодології економічної безпеки суб'єктів господарської
діяльності, системі безпеки держави, технік та техно
логій забезпечення безпеки, потрібно відзначити науко
ві праці О. Кириченко, І. Белоусової, В. Сідака [2], О. За
харова, П. Пригунова, Л. Гнилицької [3], В. Франчука
[4], Г. Мінаєва [5] тощо.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є конкретизація особливостей ме
тодології наукових досліджень проблем забезпечен
ня економічної безпеки держави. Завданнями, які
мають бути виконані в процесі дослідження, є: розг
лянути теоретичні основи методології наукових дос
ліджень; проаналізувати проблеми забезпечення еко
номічної безпеки держави; дослідити проблему еко
номічної безпеки на рівні національної безпеки із ви
користанням економічних методів досліджень; об
грунтувати використання системного підходу, в ме
жах якого запропоновано застосування біхевіорис
тичного методу, що дозволяє виділити рівень еконо
мічної безпеки держави як окремий об'єкт перспек
тивних наукових пошуків.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Методологічною основою здійснення досліджень на
мікрорівні щодо проблем забезпечення економічної без
пеки мають бути методологічні основи різних наук при
домінуючих економічних методах досліджень. Так, по
ряд із економічним (фінансовим) аналізом у досліджен
нях можуть використовуватись соціологічні, психо
логічні, правові або інші методи наукового пізнання.
Тільки їх поєднання дасть змогу здобути нові знання,
які на практиці допоможуть організувати систему еко
номічної безпеки держави та забезпечити її функ
ціонування.
Методологія науки (гpецьк. methodos — спосіб, ме
тод і logos — наука, знання) — це система методологіч
них і методичних принципів і прийомів, операцій і форм
побудови наукового знання [6]. У кожній галузі науки є
не тільки загальні, а й специфічні теоретичні вихідні по
ложення та принципи, які становлять її теоретичний
фундамент. Використовуючи певні методи досліджень,
ми можемо підтвердити (або спростувати) теоретичні
припущення, на яких грунтується наукове досліджен
ня.
Питання економічної безпеки держави є ще мало
вивченим у теоретичній площині. Тому вести мову про
довершену методологію її дослідження поки що рано.
Але не тільки "молодість" нового наукового напряму зу
мовила недостатність методологічного опрацювання
існуючих досліджень. Неспроможність економічної
науки пояснити процеси, які відбуваються у країні,
відвертий розрив теорії і практики українського розвит
ку зажадали від наукової спільноти вирішення приклад
них завдань забезпечення економічної безпеки на мак
рорівні.
Для визначення сучасних мето до ло г і чних
підходів до дослідження економічної безпеки дер
жави відзначимо проблеми методології, що, мабуть,
є одними з найскладніших зпоміжбагатьох галузей
наукової і практичної діяльності. Умовно їх можна
розділити на два блоки. Перший відображає нео
днозначне розуміння поняття "методологія" і, отже,
його змісту. Другий — це проблеми визначення ме
тодологічного інструментарію у відповідній галузі
дослідження.
Що стосується першого блоку проблем, то обме
жимося найбільш поширеним визначенням — під мето
дологією, умежахданого дослідження, будемо розумі
ти вчення про структуру, логічну організацію, методи і
властивості діяльності.
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Другий проблемний блок у контексті досліджува
ної тематикирозділяється на дві взаємопов'язані скла
дові. До них відносимо формування методології дослі
дження економічної безпеки держави та методології за
безпечення економічної безпеки держави.
Визначимо основні підходи до формування вітчиз
няної теорії і методології досліджень проблем забез
печення економічної безпеки підприємств у напрямі "на
ціональна безпека".
Розглядаючи національну безпеку як окрему науко
ву галузь (рис. 1), ми маємо зрозуміти, що вона охоп
лює методологію всіх наукових галузей, і є комплекс
ною наукою [7].
Досліджуючи проблему економічної безпеки на
рівні національної безпеки, недоцільно використовува
ти тільки економічні методи досліджень без урахуван
ня впливу макрорівня на мікрорівень і навпаки.
Необхідно зрозуміти, що безпека у сфері економі
ки, за великим рахунком, залежить від рівня економіч
ної безпеки всіх і кожного окремого суб'єкта госпо
дарської діяльності, сукупність яких і становить націо
нальну економіку [8].
Таким чином, коли йдеться про наукове забезпе
чення діяльності у сфері економічної безпеки, варто
розуміти кілька інтегрованих напрямів наукових дос
ліджень.
Перший — дослідження небезпечних процесів і
явищ, що відбуваються у світовій економіці, які можуть
негативно вплинути на економічну безпеку України.
Другий — дослідження стану економічної безпеки
України і тенденцій у розвитку несприятливих факторів
у національній економіці та формування механізмів із
протидії їм.
Третій — дослідження рівня стійкості, захисту інте
ресів і можливостей національної економіки протидія
ти негативному впливу кризових явищ світової еконо
міки.
Четвертий — дослідження стану економічної без
пеки суб'єктів господарської діяльності, зовнішніх і
внутрішніх факторів небезпек і загроз економічній без
пеці.
П'ятий — дослідження особливостей організації
системи економічної безпеки підприємств, діяльності
суб'єктів її забезпечення та використання ними технік
та технологій, які дають можливість забезпечити еко
номічну безпеку. Незважаючи на те, що зазначені на
прями наукової діяльності в галузі економічної безпе
ки взаємопов'язані та спрямовані на досягнення однієї
стратегічної мети — забезпечення економічної безпеки
та економічного розвитку нашої держави, в площині
методології вони відрізняються один від одного [4].
При формуванні методології досліджень у напрямі
"економічна безпека держави" необхідно визначити
особливостісистеми економічної безпеки.
Система економічної безпеки соціальної системи:
1) механізм із вироблення, перетворення і реалізації
концепції, стратегії і тактики в сфері безпеки за допо
могою скоординованої діяльності державних і недер
жавних структур;
2) сукупність організаційно об'єднаних органів уп
равління, сил і засобів, призначених для вирішення зав
дань щодо забезпечення національної безпеки.
Систему безпеки утворює теорія, методи, інструмен
ти та механізми реалізації функції безпеки в соціальній
системі, спрямовані на захист її інтересів від загроз цим
інтересам.
Від того, який набір і змістовна частина компонентів
присутні у системі безпеки, залежать зміст і сутність
забезпечення безпеки, здатність системи забезпечення
безпеки захищати не тільки інтереси самої соціальної
системи, а й інтереси, права і волю людини як соціаль
ної істоти.
Система безпеки — це насамперед функціональна
система. Функціональну систему характеризує методо
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логія теоретичних підходів до вирішення питань безпе
ки об'єкта, а остання — розуміння сутності системи без
пеки. Іншими словами, яка методологія, такий і підхід
до питання про те, що позиціонується як об'єкт захис
ту, і як розуміється сам захист [5].
Основними принципами побудови системи безпе
ки є: комплексність, або системність, безперервність,
законність, плановість, ощадливість, взаємодія, по
єднання гласності та конфіденційності, компе
тентність [9].
Також методологію дослідження можемо розгля
дати через системний підхід. Системний підхід пропо
нується вважати методологічною основою досліджен
ня економічної безпеки держави.
Що до теорії економічної безпеки, системний підхід
необхідно конкретизувати. Для цього пояснимо наше
уявлення суті системності в досліджуваній області. Си
стемність — багатокомпонентне поняття, яке поєднує
кілька елементів, у тому числі теоретичну системність,
під якою розглядаємо побудову наукового знання на
основі принципів відповідності, детермінізму, додатко
вості.
Принцип відповідності виражається в побудові сис
теми визначень основних понять, аксіом, що базуються
на цих визначеннях, теорем теорії економічної безпе
ки. Зазначені елементи теорії (понятійний апарат, аксіо
ми, леми, теореми) складають основу закономірностей,
що визначають стан економічної безпеки, а також ме
ханізмів її забезпечення. Принцип відповідності сприяє
логічному поступальному розвитку системи знань у
сфері економічної безпеки.
Що до теорії економічної безпеки, принцип детер
мінізму виражається в організації побудови теорії еко
номічної безпеки в формі причинності як сукупності
обставин, які передують у часі ризикам, загрозам, збит
ку і викликають їх. Однолінійні ланцюгипідлеглостіш
коди проявляються через ризики і загрози, загрози і
шкоду, збиток і кризи. Таким чином, кожне наступне
явище є наслідком попереднього, а те, в свою чергу, є
причиною попереднього при наявності певних умов.
Однолінійні ланцюгипідлеглості слід розглядати як ба
зові, разом із тим в проведеному дослідженні нами ви
ділені дволінійні і розгалужені ланцюгипідлеглості.
Вони виявляються в дослідженні забезпечення економ
ічної безпеки.
Принцип додатковості дозволяє встановити місце
теорії економічної безпеки в структурі економічної на
уки. Економічна безпека розглядається як одна зі сторін
функціонування економіки, при цьому параметрами в
її дослідженні виступають негативні прояви, які впли
вають на економічну систему; цільова системність, яка
означає, що теорія економічної безпеки формується для
вирішення проблем захисту економіки від негативних
впливів за допомогою досягнення системи взаємопо
в'язаних ієрархічно супідрядних і горизонтальних цілей.
Якщо під сутнісним змістом мети побудови шуканої тео
ретичної системи розуміти стан економічної безпеки,
то з цього елемента системності слід виокремити ряд
принципів:
— принцип ієрархічних цілей, якийполягаєу наступ
ному: стан безпеки верхнього рівня економічної систе
ми є умовою для забезпечення економічної безпеки
суб'єктів нижчого рівня економічної системи;
— принцип відносної незалежності горизонтальних
цілей полягає у такому: сукупний вплив суб'єктів еко
номіки на стан економічної безпеки певного рівня (сег
мента) зменшується в міру скорочення кількості госпо
дарських зв'язків між ними;
— методологічна системність полягає у застосу
ванні єдиного методологічного підходу до дослід
ження економічної безпеки, заснованого на визна
ченні стану економічної безпеки через можливість і
здатність економіки протистояти впливу негативних
впливів;
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— просторова системність передбачає, що область
дослідження можна представити як простір, який
містить як підпростори, виділені за певними ознаками,
так і елементи, що належать їм, що сприяє виявленню
характерних для них закономірностей, причин і
наслідків, які забезпечують той чи інший рівень еконо
мічної безпеки.
Застосування біхевіористичного методу є доцільним
у дослідженні галузі економічної безпеки держави. До
речно навести слова А. Маршалла: "... економічна наука
(Economics) займається дослідженням нормальної жит
тєдіяльності людського суспільства; вона вивчає ту сфе
ру індивідуальних і суспільних дій, яка сильно пов'яза
на зі створенням матеріальних основ добробуту " [10].
З огляду на наведену цитату, пропонуємо власне розу
міння сутності економічної безпеки державияк такого
стану соціальноекономічної системи суб'єкта, при яко
му забезпечується захист економіки від наслідків нега
тивних впливів та інституційно закріплені стандартизо
вані потреби населення (еталонні потреби населення).
Таким чином, економічна безпека держави є оціночною
категорією, що характеризує стан соціальноекономіч
ної системи, при якому забезпечуються інституційно
закріплені стандартизовані потреби населення (еталонні
потреби населення) за допомогою протидії впливу ри
зиків і загроз, здатних завдати шкоди соціальноеко
номічній системі на рівні держави.
Критерієм оцінки стану економічної безпеки дер
жави виступає задоволення потреб населення. Потре
би населення розрізняються залежно від доходів, при
належності до соціальних груп, від національноетн
ічної приналежності та інших чинників. Тому на рівні
держави необхідно закріпити перелік — стандарт,
який складається з елементів, що формують певний
мінімум потреб населення, проблема задоволення
яких буде перебувати у віданні органів державного
управління. Назвемо такі потреби еталонними потре
бами населення.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
При проведенні наукових досліджень проблем еко
номічної безпеки на рівні національної безпеки недо
цільно використовувати тільки економічні методи до
сліджень без урахування впливу макрорівня на мікро
рівень, і навпаки.
Недоліки наявних методологічних підходів до до
слідження економічної безпеки держави свідчать про
необхідність подальшихдосліджень у цій царині. У ро
боті обгрунтовано використання системного підходу, в
межах якого запропоновано застосування біхевіорис
тичного методу, що дає змогу виділити рівні економіч
ної безпеки держави як окремі об'єкти для перспектив
них наукових пошуків.
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THE STRATEGY OF IMPROVEMENT PROFITABILITY IN THE COMMERCIAL BANK

Проблеми економіки вимагають від українських банків підвищення ефективності управління банF
ківською діяльністю. У цьому питанні важливе місце посідає розробка стратегії діяльності як окремих
установ, так і банківської системи в цілому. Оскільки стратегічне планування є першим етапом процесу
управління і визначає основні напрями діяльності установи, доцільно приділити увагу саме розробці цих
нимпрямів. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться управлінню основних показників банківсьF
кої діяльності, а саме прибутковістю. Виходячи з комплексного аналізу прибутків, виробляються стратеF
гія і тактика розвитку банківської системи, обгрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється
контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і паF
сивних операцій, оцінюються результати діяльності банків.
Problems of the economy require Ukrainian banks to improve the efficiency of banking activities. In this
issue, the development of a strategy for the activities of both individual institutions and the banking system as a
whole plays an important role. Since strategic planning is the first stage of the management process and defines
the main directions of the institution's activities, it is worth focusing on the development of these directions. An
important role in the implementation of this task is given to the management of the main indicators of banking
activity, namely profitability. Based on comprehensive income analysis, strategy and tactics of development are
developed banking system, plans and management decisions are grounded, the control over their implementation
is carried out, the reserves of increase are detected the effectiveness of conducting active and passive operations,
are evaluated results of banks activity.
Ключові слова: прибутковість, банківська система, доходи, витрати, процентні доходи, прибуток.
Key words: profitability, banking system, income, expenses, interest income, profit.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток економіки безперечно залежить від стану
банківської системи, фінансування та обслуговування
суб'єктів господарювання банками. В умовах нароста
ючої фінансової кризи однією з основних проблем, яка
стоїть перед вітчизняною банківською системою, є
підтримка її прибутковості в довгостроковій перспек
тиві.
У прибутковості банку зацікавлені менеджери та
керівництво банку (акціонери, пайовики), клієнти бан
ку (оскільки фінансовий успіх говорить про надійність і
стійкість банку, з яким вони мають справу), весь колек
тив банку (оскільки від цього залежить їх заробітна пла
та), а також соціальний захист. Проте постановка мети —
досягнення максимізації прибутку банку — переважно
розуміється однозначно: отримувати більше і зменшу
вати витрати. В цьому розумінні дана ціль не орієнтує
на довготривале функціонування банку.
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Таким чином, із проблеми підвищення прибутко
вості банку та максимізації прибутку випливає про
блема формування довгострокових цілей, а отже,
стратегії діяльності банківської установи. Аналіз
фінансових результатів та рівня прибутковості банку
дає можливість керівникам формувати та коригувати
напрями діяльності банківськиих установ, визначати
способи та засоби досягнення поставлених цілей. В
залежності від виявлених недоліків та проблем, їх
характеру, визначаються способи їх подолання у
відповідності з розробленою стратегією та цілями
банку. Оскільки мінімізація витрат не може виступа
ти самостійною і незалежною метою банку для підви
щення його доходів та прибутковості, доцільно роз
робляти напрями підвищення прибутковості банку,
які несуть комплексний характер та включають різні
аспекти його діяльності. Така проблема є досить ак
туальною насьогодні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У багатьох працях вітчизняних і зарубіжних нау
ковців досліджено методичні аспекти аналізу доходів,
витрат і прибутковості банківської діяльності на мак
ро та макрорівні, зокрема це праці А.М. Герасимовича,
В.І. ПарасійВергуненко, Г.С. Панової, В.Є. Черкасова,
О.А. Кириченко, Ю.С. Масленченков, Л.О. Примостка,
П.С. Роуз і багато інших. Але подальшого детального
розгляду потребують питання розробки ефективної
стратегії банку та її складових щодо підвищення його
прибутковості.
Однією з причин виникнення банкрутства вітчизня
них банків є те, що керівники банківських установ при
діляють недостатньо уваги досягненню довгострокових
цілей та розробці стратегії банківської діяльності, про
те сконцентровані на вирішенні поточних проблем. У
загальній системі управління фінансами банку, управ
ління прибутком і рентабельністю займає одне з цент
ральних місць, оскільки саме ці показники відобража
ють ефективність фінансовоекономічної діяльності
банківської установи, адже сума отриманого нею при
бутку свідчить про якість та ефективність управління її
активними і пасивними операціями. Важливою особли
вістю в управлінні фінансовими результатами банку, як
і іншими показниками банківської діяльності, є його
стратегічна орієнтація, адже будьяка комерційна уста
нова зацікавлена у довгостроковому позитивному
ефекті від впровадження певних управлінських рішень і
заходів, ніж у поточних та одномоментних результатах.
Тому дослідження фінансових результатів, їх складо
вих і факторів, що впливають на них, показників при
бутковості є одним із першочергових етапів формуван
ня управлінських рішень щодо фінансовоекономічної
та іншої діяльності банку, які у свою чергу, повинні спи
ратися на довгострокові орієнтири та бути співзвучни
ми із стратегію банку.
В умовах зростання конкурентної боротьби аналіз
структури доходів як окремого банку, так і банківської
системи в цілому є необхідним для всіх учасників еко
номічного процесу. Так, органи нагляду розглядають
банківський дохід як показник стабільності та фактор
зміцнення довіри вкладників до банків країни, а отже,
як індикатор ефективності розвитку фінансової систе
ми країни. Основну частку у структурі доходів банку
становлять процентні доходи. Тому для формування
стратегії прибутковості важливо знати, як у поточному
та довгостроковому періоді в банківській системі спів
відносяться обсяг отриманих процентних доходів та
витрат, оцінювати динаміку комісійних доходів та ви
трат, торгівельні результати, частку резервів під креди
ти та інші показники банківської діяльності.
Тому особливої уваги та подальшого дослідження
потребують проблеми пов'язані з розробкою напрямів
підвищення прибутковості. До них належать: вивчення
особливостей, місця і ролі багатофакторного аналізу
банківських доходів, витрат та прибутку у системі ана
лізу банківської діяльності, відновлення прибуткової
діяльності банків в умовах кризових явищ в економіці.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка стратегії підвищення при
бутковості банку за допомогою аналізу фінансових ре
зультатів банків на сучасному етапі розвитку, дослід
ження резервів росту прибутковості банків, визначен
ня основних проблем, що склалися, та шляхів їх вирі
шення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За останні роки становище і умови діяльності банків
істотно змінилися. Відносна нестабільність курсу націо
нальної грошової одиниці, інфляція спонукають банки
забезпечувати прибутковість за рахунок розширення
обсягу банківських операцій та послуг. Разом з тим вони
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не мають можливості ефективно вкладати кредитні ре
сурси у сферу реального виробництва у зв'язку з його
низькою рентабельністю, тому банківська діяльність
продовжує залишатися ризиковою.
На сьогодні загальний капітал банківської системи
країни, за розрахунками, становить 4,9% офіційного ва
лового внутрішнього продукту (для порівняння: у краї
нах Центральної та Східної Європи цей показник ста
новить близько 40%). Загальні депозити на душу населен
ня в Україні дорівнюють лише 48 дол. США (в Росії —
306, Естонії — 796, Польщі — 1318, Чехії — 3198 дол.
США). Лише приблизно 75% банків функціонують у
відносно нормальному режимі, спостерігається стійка
тенденція до зниження прибутковості робочих активів
у цілому по банківській системі. Питома вага проблем
них (прострочених та сумнівних) кредитів і сьогодні за
лишається значною і складає 4,5% [1].
Слід зазначити, що прибуток у класичному ро
зумінні є різницею між ціною товару й затратами на його
виробництво, тобто його собівартістю. У стандарті бух
галтерського обліку "Загальні вимоги до фінансової
звітності" зазначено, що "прибуток — сума, на яку до
ходи перевищують пов'язані з ними витрати" [2].
На думку І.А. Бланка, прибуток є:
— головною метою підприємницької діяльності;
— базою для економічного розвитку держави;
— критерієм ефективності конкретної виробничої
діяльності;
— основним внутрішнім джерелом формування
фінансових ресурсів, що забезпечують розвиток під
приємства;
— головним джерелом зростання ринкової вартості
підприємства;
— найважливішим джерелом задоволення соціаль
них потреб суспільства;
— основним захисним механізмом від банкрутства
[3, с. 12—14].
За визначенням О.А. Криклій і Н.Г. Маслак, прибу
ток — це виражений у грошовій формі дохід власника
на вкладений капітал, плата за працю та ризик ведення
підприємницької діяльності, що є різницею між сукуп
ним доходом і сукупними витратами в процесі здійснен
ня такої діяльності [4, с. 9]. І.А. Волкова та О.Ю. Калі
ніна розглядають прибуток як збільшення власного ка
піталу в результаті фінансовогосподарської діяльності,
крім вилучень частки засновників із капіталу [5, с. 186].
Визначення напрямів підвищення прибутковості ви
магає проведення аналізу фінансових результатів бан
ку та показників прибутковості, на основі якого у по
дальшому розробляються довгострокові заходи впли
ву і базується основна стратегія діяльності банківської
установи. Безумовно, в перспективі ці заходи повинні
стабілізувати фінансовий стан банку та приводити
рівень його прибутковості до цільової відмітки в довго
строковому періоді.
Для аналізу прибутковості банку потрібно розраху
вати такі коєфіцієнти на основі показників діяльності:
— адекватність регулятивного капіталу — показує
здатність банку своєчасно та в повному обсязі розра
хуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із
торговельних, кредитних або інших операцій грошово
го характеру. Розраховується як співвідношення регу
лятивного капіталу до активів банку (нормативне зна
чення не менше ніж 10%);
— рентабельність активів (RОА) — показує внут
рішню політику банку та результативність роботи ме
неджерів банку. Розраховується як співвідношення чи
стого прибутку до активів банку (нормативне значення
не менше ніж 1%) [4];
— рентабельність капіталу (RОЕ) — встановлює
приблизний розмір чистого прибутку, який отримали б
акціонери від інвестування капіталу, тобто ризику, на
який вони йдуть, вкладаючи свої кошти з метою забез
печення прийнятного рівня прибутку. Розраховується
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Рис. 1. Обсяг чистого прибутку (збитку) банків України на 01.07.2017 року, млн грн
Джерело: побудовано автором на основі джерела [1].

як співвідношення чистого прибутку до капіталу банку
(нормативне значення не менше ніж 15%);
— чиста процентна маржа (ЧПМ) — характеризує
можливість банку отримувати доход, а саме диферен
ціальний процентний доход, у відсотках до чистих акти
вів. Розраховується як співвідношення чистого процен
тного доходу до активів банку (нормативне значення не
менше ніж 4,5%);
— чистий спред — дозволяє оцінити різницю між
рівнем процентних доходів і процентних витрат, відне
сених до залишків виданих позик і залучених на платній
основі депозитів (нормативне значення не менше ніж
1,25%) [8].
Проведемо оцінку прибутковості на прикладі При
ватбанку за допомогою коефіцієнтного аналізу .Для по
чатку визначимо місце Приватбанку у банківській сис
темі України на основі показника чистого прибутку на
1 липня 2017 року.
На рисунку 1 представлений обсяг найбільших
банків України за розміром чистого прибутку на кінець
другого кварталу 2017 року. Як бачимо, у цьому рей
тингу провідну позицію займає Райффайзен банк Аваль
із обсягом прибутку 2737,85 млн грн, у той час як При
ватбанк мав збиток у розмірі 2908,01 млн грн або 2,32 %
у структурі загального обсягу чистого прибутку по
банківській системі.
Судячи з вищезазначеного, доцільно розрахувати та
проаналізувати основні показники прибутковості (табл. 1).

Проведені розрахунки показали, що за аналізова
ний період фінансовий стан ПАТ "Приватбанк" за дос
ліджуваний період погіршився. Проведені розрахунки
показали, що фінансовий стан ПАТ "Приватбанк" за
досліджуваний період погіршився. Розраховані показ
ники зменшились в декілька разів. Зокрема чистий спред
знизився майже на 7% за 5 років: у 2011 році він стано
вив 7,3 %, у 2012 році — 7,06 %. у 2013 році — 5,98 %, у
2014 році — 2,12 %, у 2015 році — 0,26 %. Оптимальне
значення чистого спреду повинно бути не менше 1,25 %,
можемо бачити, що у 2015 році його значення перейш
ло нормативну межу, що не найкращим чином вплине
на роботу банку. У 2016 році суттєво зріс чистий спред
порівняно з 2015 роком.
Для кращого розуміння наведемо динаміку чистого
спреду та чистої процентної маржі графічно на рисун
ку 2 за 2011—2016 роки.
Процентна маржа також зменшилась за 2011—
2016 роки. На початку періоду вона становила 8654,162 млн
грн, а на кінець періоду — 1932 млн грн. Показних зали
шається додатним, проте тенденція до зниження не є
хорошим явищем. До 2013 року зростання процентних
доходів перевищувало зростання процентних витрат, а
потім значення процентної маржі стало поступово змен
шуватися.
Із рисунку 2 видно, що чиста процентна маржа зменши
лась із 6,29 % у 2011 році до 5.21 % у 2016 році. Оптималь
ним значення показника було у 2011, 2012 та 2016 році —

Відхилення

Значення

Таблиця 1. Коефіцієнтний аналіз прибутковості Приватбанку за 2011—2016 роки
Показник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2012-2011
2013-2012
2014-2013
2015-2014
2016-2015

ЧС, %
7,3
7,06
5,98
2,12
0,26
5,21
-0,24
-1,08
-3,86
-1,86
4,95

ПМ, млн грн
8654,162
8665,303
9235,16
7261
2278
1 932
11,141
569,857
-1974,16
-4983
-346,39

ЧПМ, %
6,29
5,21
4,42
3,41
0,88
0,84
-1,08
-0,79
-1,01
-2,53
-0,04

ЧНМ, %
4,11
3,86
2,98
3,21
2,15
2,89
-0,25
-0,88
0,23
-1,06
0,74

Кіод/за, %
4,52
2,12
0,27
1,19
3,85
0,06
-2,4
-1,85
0,92
2,66
-3,79

Кчоп/а, %
6,19
5,05
4,07
4,98
2,22
1
-1,14
-0,98
0,91
-2,76
-1,32

Джерело: побудовано автором на основі джерела 1.
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ЧОМ, %
0,98
1,92
1,86
1,2
-0,08
0,84
0,94
-0,06
-0,66
-1,28
0,92
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вище 4,5 %. Проте у 2013, 2014 та 2015 роках воно
зменшилось та становило нижче нормативного
значення, що є поганим явищем. Це означає, що
банку буде важко забезпечити прибуток у вигляді
доходу від процентної різниці як процент до се
редніх активів.
Чиста непроцентна маржа зменшилась майже
на 2%: із 4,11 у 2011 році до 2,89% у 2016 році. Час
то цей показник буває від'ємним, адже непроцентні
витрати зазвичай перевищують непроцентні дохо
ди, але в Приватбанку ситуація протилежна.
Частка іншого операційного доходу у загаль
них активах зо 2013 року зменшувалась, а потім
почала збільшуватися, що може свідчити про зро
стання рівня диверсифікації платних послуг, а у
2016 році знову зменшилась і досягла 0,06%.
Частка чистого операційного доходу у загаль
Рис. 2. Динаміка чистого спреду та чистої процентної маржі
них активах зменшилась майже на 4%: із 6,19% у
за 2011—2016 роки
2011 році до 1% у 2016 році за рахунок збільшення
загальної суми активів та зменшення чистого про
Джерело: побудовано автором на основі джерела [1].
центного доходу.
Чиста операційна маржа також зменшилась за до кожного клієнта та кожної конкурентної ціни на ринку
сліджуваний період та становила у 2016 році 0,84%. на кредити і депозити (оскільки процентні доходи скла
Від'ємне значення у 2015 році свідчить про те, що опе дають основу частку чистого доходу), після масового
раційні витрати перевищили операційні доходи.
очищення банківської системи від наплатоспроможних
Прибутковість банківської системи у січні 2017 року банків у 2015—2016 роках. А висока якість менеджмен
була забезпечена насамперед зростанням чистого про ту відповідно сприятиме ефективному плануванню
центного доходу на 29.5% (в порівнянні з аналогічним діяльності та запровадженню заходів, що в довгостро
періодом 2016 року) до 4 131 млн грн, чистого комісій ковій перспективі не тільки вирішать проблеми, а і зак
ного доходу — на 24.8%, до 2 078 млн грн. Це стало мож ріплять положення банку на ринку серед конкурентів.
ливим через зниження вартості фондування, в першу
Окрім зазначених вище факторів, ми вважаємо, існу
чергу, депозитів населення, а також відновленню попи ють більш важливі та першочергові фактори впливу на
ту на банківські послуги.
прибутковість такі, як структура кредитного портфе
Виходу банківської системи на прибутковість також лю та управління ним, покриття отриманими доходами
посприяв позитивний результат від торгівельних опе процентних і управлінських витрат в поелементному
рацій: цей показник у січні 2017 року склав 484 млн грн, розрізі, тощо. Для більш глибокого та детального до
тоді як у січні минулого року результат від торгівель слідження проводять факторний аналіз прибутковості.
них операцій був від'ємним — 1 841 млн грн через ефект
Згідно із зазначеними факторами, банкам доцільно
валютної переоцінки цінних паперів. Разом з тим, від розробляти стратегію прибутковості своєї діяльності за
рахування у резерви платоспроможних банків у січні чотирма складовими:
2017 року збільшилися у 2.45 рази в порівнянні з анало
1. Стратегія управління організаційною структурою
гічним періодом минулого року — до 3 112 млн грн.
і ризиками:
Значно зменшилася кількість та частка збиткових
a) створення багаторівневої системи управління
банків. Так, з 93 банків, що були платоспроможними банком із чітким визначенням функцій усіх відділень;
станом на 1 лютого 2017 року, 76 у січні були прибут
b) створення комплексної системи аналізу і плану
ковими та отримали чистий прибуток 2.17 млрд грн, вання;
17 банків — збитковими зі сукупним чистим збитком в
c) формування процесу управління ризиками на ос
1.84 млрд грн. У січні 2016 року 90 банків отримали при нові визначення єдиних підходів із використанням
буток у 1.61 млрд грн, 26 банків показали збиток у інформаційних технологій.
розмірі 2.50 млрд грн.
2. Маркетингова стратегія:
За підсумками 2016 року з 96 платоспроможних
a) створення системи PR з метою закріплення брен
банків станом на 01 січня 2017 року, збитковими були ду банку і його місця у системі суспільних відносин;
33 банки.
b) використання інформаційних каналів розміщен
Прибуток у січні сформований групою іноземних ня реклами, виходячи із мети банку і принципів роботи
(+1.3 млрд грн) та приватних (+0.5 млрд грн) банків за з основними групами клієнтів;
збитковості групи державних банків (1.4 млрд грн) [7].
c) спонсорство, благодійність.
Як було зазначено вище, для визначення основних
3. Стратегія контролю:
напрямів підвищення прибутковості необхідно не тільки
a) вдосконалення системи контролю за проведенням
проаналізувати відповідні показники, а ще і визначити банківських операцій;
фактори впливу на них. М.Я. Ревич у своїй роботі ви
b) посилення валютного контролю;
значає ключові фактори впливу на прибутковість бан
c) створення системи контролю за діяльністю окре
ку:
мих структурних підрозділів банку та господарською
1. Раціональна структура комерційного банку.
діяльністю в цілому.
2. Висока якість менеджменту і маркетингова ак
4. Стратегія управління персоналом:
тивність.
a) удосконалення системи підвищення кваліфікації
3. Кадровий потенціал комерційного банку.
персоналу;
4. Мотивація праці банківського персоналу [11].
b) впровадження системи планування кар'єри для
Одним з ключових факторів впливу на прибутковість перспективних працівників;
М.Я. Ревич визначив високу якість менеджменту і мар
c) створення ефективної системи мотивації співро
кетингову активність.
бітників.
На нашу думку, дійсно ефективний маркетинг ви
Враховуючи все вищенаведене, було б доцільно роз
ступає важливим фактором впливу на прибутковість в глянути основі складові зростання прибутку банку:
умовах великої конкуренції на ринку банківських по
1. Зростання групи активів, що приносять процент
слуг в Україні, оскільки банки стали більш уважніші до ний дохід. Банку потрібно залучати більше позичаль
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ників та збільшувати кредитний потенціал шляхом
збільшення обсягу ресурсів, що залучаються [9].
2. Фінансове планування виступає як один із резервів
збільшення прибутку. Фінансове планування дозволяє
спрогнозувати доходи та витрати банку на майбутній
період [9].
3. Збільшення власних коштів, що сприятиме збіль
шенню ресурсів банку та інвестиційного потенціалу.
4. Раціональне та ефективне розміщення коштів бан
ку для забезпечення в подальшому його фінансової
стійкості.
5. Формування страхових резервів, що сприятиме
підвищенню надійності й стабільності банку, а також
зменшенню можливих фінансових ризиків.
6. Вивчення кредитних ризиків для прийняття в по
дальшому заходів для їх зниження, мінімізації та усу
нення.
7. Покращення рівня професіоналізму співробіт
ників, оскільки від майстерності, грамотної побудови
управлінських структур залежить подальший ефектив
ний розвиток банку.
8. Удосконалення маркетингової політики банку,
основним завданням якої є визначення потреб клієнтів
та забезпечення умов, які сприятимуть залученню но
вих клієнтів, розширенню сфери банківських послуг.
9. Розширення форм кредитування малого та серед
нього бізнесу із залученням небанківських фінансових
установ; широке територіальне охоплення населення кре
дитними послугами, в тому числі із застосуванням нако
пичувальних інвестиційних схем — пенсійних рахунків,
рахунків на оплату навчання та придбання житла тощо.
10. Залучення кредитів міжнародних фінансових
організацій, окремих держав і суб'єктів господарюван
ня, надходження від здійснення приватизаційної діяль
ності, коштів на закордонних рахунках [10].
ВИСНОВКИ
В умовах ринкової економіки отримання прибутку
та забезпечення прибуткової діяльності є необхідним
чинником існування будьякого суб'єкта підприємниц
тва. Прибуток характеризує стійкість кредитної уста
нови. Він необхідний для створення адекватних резерв
них фондів, стимулювання персоналу і керівництва до
розширення та вдосконалення операцій, скорочення
витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і,
зрештою, для успішного проведення наступних емісій і
відповідно збільшення капіталу, який дає змогу розши
рити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг. Впро
вадження складових стратегії управління рівнем при
бутковості банку дозволить збільшити прибуток у дов
гостроковому періоді при визначеному рівню ризику.
Таким чином, у сучасному банку фінансовий аналіз
являє собою не просто елемент фінансового управлін
ня, а його основу, оскільки фінансова діяльність, як відо
мо, є головною.
Нестабільне політичне становище в країні істотно
впливає на фінансове становище банків. Тому необхід
но додаткове вивчення зарубіжного досвіду провідних
економістів та банкірів з метою ізоляції доходів банків
від політичних сил держави. Формуючи стратегію бан
ку щодо досягнення певних розмірів прибутку, необхі
дно розглядати її не як пасивно отримані доходи, а як
результат, завоювання, оскільки прибуток, отриманий
завдяки ініціативі, є результатом інновацій, відсутності
страху перед ризиком, раціонального використання
коштів, далекоглядної політики щодо заборгованості.
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CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION AS A THREAT OF ACADEMIC INTEGRITY

Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на
шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційF
них дій у сфері вищої освіти. Проаналізовано стан корупційної діяльності в Україні та основні сфери її прояву.
На основі даних запропоновано трьохрівневу систему запровадження інформування суспільства про феноF
мен корупції в Україні.
This article focuses on illustration the issue of corruption in higher education, which is a obstacle on the path to
integrity in education. The theoretical basis of corruption schemes and the main manifestations of corruption in the
school of higher education considered. Analyzed the condition of corruption in Ukraine and the main areas of its
manifestation. Based on proposed data offered threeFlevel system of informing the public about the phenomenon of
corruption in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корупція є однією з найболючіших тем для обгово
рення. Щороку проблема корупції привертає все більше
уваги. Своїм надмірним і галопуючим розвитком вона
настільки укоренилась в життя громадян, що стала нор
мою суспільної поведінки. Корупційність набула тако
го розмаху, що влада мала покласти свої зусилля на
протидію існуючої проблеми національного рівня. Ко
рупція в освіті є небезпечною, адже громадяни, які бе
руть участь у цьому процесі звикають з дитинства до
прийнятності корупційних дій. В результаті цього авто
матично складається сприятливе підгрунтя для подаль
шого корупційного свавілля і деградації моральних норм
суспільства. Проте парадокс у тому, що тільки через
освіту, в принципі, можна зупинити розростання ко
рупції в суспільстві, зменшивши при цьому її небезпе
ку. В результаті маємо такий іронічний "кругообіг ко
рупції в природі".
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання корупції в системі вищої освіти активно
обговорюється на міжнародних форумах та конферен
ціях. В останні роки цікавість науковців та державних
органів до проблеми набуває обертів. Серед вітчизня
них вчених варто виділити О.Я. Прохоренко [1], який
досліджував проблему корупції в органах державної
влади у контексті аналізу нормативноправового регу
лювання; його робота несла в собі грунтовний посил для
продовження дослідження проблеми цієї тематики та
мала достатньо високий практичний інтерес. Іноземні
вчені також звертають свою увагу на цю проблему, що
демонструє праця Арарата Л. Осіпіана [2], яка мала на
меті показати негативні наслідки корупції та які нерівні
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можливості в галузі знань вона створює. Але можемо
сміливо констатувати, що питання корупції у сфері на
ціональної вищої освіти, незважаючи на свої розмахи,
розглянуто поверхово.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аби додати об'єктивізму в формуванні єдиного ро
зуміння корупції варто мати чітке уявлення про теоре
тичне поняття корупції та його трактування з різних
точок зору. Окрім того, завдання нашого дослідження —
проінформувати про основні існуючі форми прояву ко
рупції у вищій освіті та оцінити її наявний стан. У за
гальному підсумку маємо на меті ознайомити з систе
мою інформування всіх верств населення щодо корупції,
надаючи їм можливість отримати "корупційну гра
мотність" та мати більше підгрунть для власних умови
водів щодо цього питання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Корупція відноситься до числа найбільш серйозних
проблем глобального характеру, що загрожують соці
альноекономічному та політичному розвитку країни.
Однак на цей час немає точної інформації про масшта
би хабарництва у вищій школі, в першу чергу тому, що
корупція — явище приховане за своєю суттю.
На думку американських вчених, подолати ко
рупцію у вищій освіті набагато важче, аніж усунути
тіньову економіку. Корупція підвищує дисбаланс у
доступі до вищої освіти, пригальмовує процес аку
муляції людського капіталу та має негативний вплив
на економічне зростання та соціальний розвиток [2,
с. 314].
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Банківська сфера
2%

відповідальність у тій чи іншій мірі несуть всі учас
ники освітнього процесу, тому процес викорінен
Сфера земельних
ня має бути всеохопним та багатовекторним.
відносин
Наявний стан речей викликає у суспільства
Агропромисловий
16%
занепокоєння, адже прищеплення звички ха
комплекс
барництва у студентів ще з раннього віку
6%
підвищує ймовірність та лояльність до проце
су корупції як такого, він виводить корупцію на
новий рівень, роблячи її нормальним явищем у
повсякденному житті громадянина.
Головною ознакою поширеності корупції в
Освіта
системі вищої освіти є результати різноманіт
них опитувань незалежних центрів, що оціню
19%
ють рівень та прояв корупції. Так, наприклад,
показники звіту про протидію корупції за 2016
рік (рис. 1), які фіксують факти здійснених пра
вопорушень (корупційного характеру) держав
ними органами, свідчать, що станом на 2016 рік
було виявлено 66 осіб (або 8%), які вчинили ко
Бюджетна сфера
рупційні діяння в системі освіти.
Охорона здоров'я
За незалежним опитуванням щодо рівня
34%
корупції в Україні станом на 2016 рік маємо та
11%
кож невтішну картину, адже сфера освіти за
Транспорт
рівнем корумпованості в Україні займає 16те
6%
місце (рис. 2).
Рис. 1. Кількість осіб, що вчинили корупційні правопорушення,
Згідно з даними Барометру світової корупції
2016 р.
2016 р. опитані респонденти оцінили рівень ко
Джерело: [4].
румпованості професійної освіти в 31%, що є
У наукових публікаціях корупція розглядається як досить вагомим показником для початку змін у системі
багатоаспектне соціальне явище, що є:
освіти (рис. 3).
— своєрідним відображенням політичних, економі
За результатами нещодавнього опитування молодих
чних, ідеологічних та інших соціальних явищ і процесів, вчених було виявлено, що корупція входить до ТОП3
які мають місце у суспільстві та державі, і є результа загального рейтингу проблем академічних реформ та
том недосконалого функціонування державних та сус саме антикорупційна політика та боротьба з плагіатом
пільних інститутів, закономірною реакцією членів су має стати пріоритетом урядових програм впродовж на
спільства на вади суспільного розвитку;
ступних 2х років [6].
— психологічним явищем, пов'язаним із внутрішнім
За даними Transparency International в ЄС рівень
світом чиновників, які переходять межу моральності на корупції в середньому становить близько 35%, що свід
деякий час або залишаються за цією межею назавжди; чить про факт всесвітнього поширення цього явища.
— певною системою, особливою інфраструктурою
Але, як свідчить практика, незважаючи на те, що
повсякденних взаємовідносин, до якої входять пред більшість українців виказують нетолерантність до ко
ставники всіх органів влади, правоохоронних і контро рупції, значна їх частина готова дати хабаря задля сприят
люючих органів, політичні діячі, керівники підприємств ливого вирішення певних питань. Тому першочерговим
та організацій [1, с. 166].
етапом є зміна ставлення до корупції на різних рівнях.
Проаналізувавши найпопулярніші схеми прояву ко
Перший рівень — державний. Проблема корупції на
рупційних діянь в освіті [3], можна виділити такі групи: рівні держави вже давно всім відома, проте ефективних
— хабарі та "благодійні внески" при вступі та при мір з протидії та усунення цього явища ще не визначе
прийомі до ВНЗ;
но. Першої модернізації має зазнати нормативнопра
— "подяка" при поселенні в гуртожиток;
вова база. Другий етап має торкнутися збільшення про
— грошова винагорода задля
позитивних оцінок на сесії;
Іміграція
— протекціонізм при призна
ченні на посаду (професорськовик
Інфраструктура
ладацький склад, адміністративні
посади);
Наколишнє середовище
— купівля дипломів різних сту
пенів або нечесне їх отримання під
Освіта
час псевдо дистанційній/заочній
формі навчання;
Злочинність
— невиправдане визнання дип
ломів чи ступенів міжнародного
Безробіття
зразка;
— плагіат чи псевдоавторство; Політична нестабільність
— маніпулювання даними при
Охорона здоров'я
розподілі місць державного замов
лення.
Корупція, хабарництво
Проблема нечесної практики
бере свій початок ще від шкільних
Економіка
часів, покоління дітей виховуються
на принципі дозволеності практики
академічної нечесності, який зак
0
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ладається на подальше життя.
Рис.
2.
Найважливіші
проблеми,
що
стоять
перед
країною,
у
%,
2016
р.
Неможливо знайти крайнього в
формуванні системи корупції, адже
Джерело: [5].
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зорості управління фінансовими потоками. Саме
Соціальні пільги
перерозподіл, обсяг, спрямування, контроль за
доцільним використанням державних коштів ча
Виплати по безробіттю
сто викликає питання.
Другий рівень — це рівень вищих навчальних
Державна освіта (початкова або
закладів. Для оцінки рівня корупції в кожному
середня)
ВНЗ має проводитися опитування щодо здійснен Медична допомога в системі охорони
ня корупційних дій в конкретному навчальному
здоров'я
закладі, опрацьовані результати опитування ма
ють на меті оцінити наявність проблеми та її
Дорожня поліція
рівень; у подальшому спираючись на результати
опитувань має бути складена програма з усунен
Державна освіта (професійна)
ня виявлених порушень.
Істотно інший рівень, що торкається як і дер Офіційні документи від органів влади
жавні органи, так і населення в цілому — соціаль
ний рівень.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
До заходів поширення протидії корупції ма
ють бути залучені ЗМІ. Вони мають пропагувати
Рис. 3. Хабарі при взаємодії з органами влади, 2016 р.
протидію корупції, за раніше складеною держа
вою, інформаційною програмою. Інформувати
Джерело: [5].
членів суспільства про наявний стан, проблеми та
долучати до формування шляхів протидії корупції.
ний ресурс]. — Режим доступу: http://journals.sage
Поширюючи практику "стоп корупції" в свідомості pub.com/doi/pdf/10.2304/rcie.2007.2.4.313
громадян, суспільство закладає процес викорінення
3. Дослідження в рамках проекту "Боротьба з ко
корупції в довгостроковій перспективі.
рупцією в Україні" — спільної ініціативи Міністерства
юстиції Канади та Міністерства юстиції України "Ген
ВИСНОВКИ
дерні аспекти корупції у вищій освіті" [Електронний
Поняття корупції в Україні трактується у законо ресурс]. — Режим доступу: https://nazk.gov.ua
давстві та визначається як діяльність осіб, які викону
4. Дані Міністерства внутрішніх справ України
ють функцію державних органів та мають відповідну [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
компетенцію на здійснення цих дій, яка спрямована www.mvs.gov.ua/
на незаконне використання своїх повноважень задля
5. Складено на основі даних міжнародної організації
отримання власної вигоди.
боротьби з корупцією Transparency International [Елект
За даними незалежного опитування Україна в євро ронний ресурс]. — Режим доступу: http://tiukraine.org/
пейських країнах сприймається як одна з найкорумпо
6. Усик В. Проблеми реформування вищої освіти в
ваніших країн. Проте ніхто не бере до уваги слова Україні: погляд молодих вчених за умов військового
"сприймається", нехтуючи ним, та прирівнюючи офі конфлікту та суспільнополітичної кризи / В. Усик,
ційно Україну до лав лідерів з рівня корупції в країні.
А. Олексієнко // Модернізація управління національ
За роки існування корупція в системі вищої освіти ною економікою: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.практ.
набула багатьох форм прояву, що може свідчити про її конф., 25—26 листоп. 2016 р. / Мво освіти і науки Ук
розвиненість та відпрацьованість певних корупційних раїни, ДВНЗ "Київ. нац. екон. унт ім. В. Гетьмана" [та
схем. Деякі форми прояву корупції навіть не вважають ін.] / Редкол.: І.Й. Малий (голова) [та ін.]. — К.: КНЕУ,
ся протиправними діями згідно з чинним законодав 2016. — С. 287—291.
ством, що унеможливлює покарання порушника.
Наявний стан рівня корупції зумовлений дією фак
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MODELING OF GDP AND FACTORS THAT ARE AFFECTING ITS CHANGE

Національний дохід країни, результативність господарської діяльності, ступінь активності суб'єктів екоF
номічної діяльності, а також показники тенденцій макроекономічних процесів можна проаналізувати за доF
помогою розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП). Така економічна величина показує рівень матеF
ріального добробуту суспільства.
У статті досліджено вплив окремих факторів на розмір ВВП за допомогою методів економетричного анаF
лізу. Для цього проаналізовано залежність показника обсягу ВВП від таких факторів, як експорт, імпорт, прямі
іноземні інвестиції, інфляція та рівень безробіття; визначено стан, динаміку показників за результатами побуF
дови регресійних моделей.
National income of the country, the effectiveness of economic activity, the degree of activity of economic entities,
as well as indicators of trends in macroeconomic processes can be analyzed by calculating the gross domestic product
(GDP). This economic value shows the level of material welfare of society.
The article investigates the influence of individual factors on the size of GDP with using methods of econometric
analysis. For this purpose, the dependence of the indicator of GDP: export, import, foreign direct investment, inflation
and unemployment rate has been analyzed; the state and dynamics of indicators according to the results of construction
regression models is determined.
Ключові слова: обсяг ВВП, експорт, імпорт, інвестиції, безробіття, інфляція, лінійна регресійна модель,
нелінійна регресійна модель, dummyзмінні.
Key words: volume of GDP, export, import, investment, unemployment, inflation, linear regression model,
nonlinear regression model, dummyvariables.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростання рівня життя в будьякій країні в першу
чергу залежить від економічного зростання держави.
Тому сьогодні особливо актуальним є дослідження еко
номічних показників, особливо показника обсягу ВВП:
чим більшим є показник ВВП, тим швидше зростають
доходи всіх власників факторів виробництва, що доз
волить їм вдосконалювати, модернізувати виробницт
во, підвищувати заробітну плату працівникам. Для уря
ду збільшення доходу створить можливості для кращої
реалізації соціальноекономічної політики держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемою динаміки зростання обсягів ВВП зай
мались такі вітчизняні науковці, як Корягіна Т.В. [7],
Фатюха, Н.Г. [6], Акінфієва Л.П. [1], Сімахова А.О. [5]
та інші.
Потреба в подальшому дослідженні даної пробле
ми полягає в скороченні реальних значень показника об
сягу ВВП протягом останніх років та його впливу на
економічний стан країни в сучасних умовах.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є дослідження динаміки показників обсягу
ВВП та деяких економічних факторів, пов'язаних з ним,
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за останні 10 років та аналіз впливу останніх на зміну
ВВП.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СТАТТІ
Як і більшість економічних процесів, показник ВВП
піддається математичному моделюванню, тобто виражен
ню через рівняння лінійної чи нелінійної регресії. За допо
могою кореляційнорегресійного аналізу можна аргумен
товано пояснити тісноту зв'язку між показником та фак
торами. Дослідження показало, що між ВВП та експортом
і ВВП та імпортом існує тісний додатний кореляційний зв'я
зок з коефіцієнтами кореляції 0,945 та 0,968 відповідно. Але
експорт та імпорт також мають сильну кореляцію з коефі
цієнтом 0,97. Менший вплив за попереднім аналізом мають
на ВВП інвестиції, інфляція та безробіття. Відповідні коеф
іцієнти кореляції 0,535, 0,591, 0,778. Додатна кореляція
пояснює збільшення ВВП внаслідок збільшення інвестицій,
від'ємна — свідчить про спадання рівня ВВП при збільшенні
таких негативних яких як інфляція та безробіття. В цьому
випадку доцільно розглядати однофакторні моделі впливу
окремих факторів на ВВП.
У таблиці 1 наведено статистичні дані факторів та
показника за останні 10 років.
На рисунку 1 відображено динаміку ВВП та фак
торів, що найбільше корелюють з ВВП. Моделюються

Економiка та держава № 11/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
квадратичними залежностями, рівняння
Таблиця 1. Статистичні дані для побудови економетричних моделей
яких наведено на рисунку.
ВВП,
Експорт,
Імпорт,
Інвестиції,
Інфляція, Безробіття,
Судячи з розподілу даних, ВВП та
млрд
Роки
млрд дол.,
млрд дол.,
млрд дол.,
%, (Х4)
осіб, (Х5)
інші показники мають схожий спадний
дол., (Y)
(Х1) [2]
(Х2) [2]
(Х3) [2]
[4]
[2]
[2]
розподіл у валюті США, окрім інфляції
49248
60669
29,489
116,6
6,4
та безробіття,що незначно зростають. 2007 142719
66954
85535
35,723
122,3
6,4
Це підтверджує від'ємність кореляції, 2008 179992
117228
39702
45435
38,993
112,3
8,8
2009
указану вище.
51430
60739
45,37
109,1
8,1
Інший характер розподілу даних, їх 2010 136419
68394
82608
48,198
104,6
7,9
однорідність та вигляд апроксимуючих 2011 163160
68809
84658
51,705
99,8
7,5
функцій спостерігаємо у національній 2012 175781
63312
76963
53,704
100,5
7,2
валюті. На рисунку 3 для прикладу по 2013 183310
53901
54428
40,725
124,9
9,3
казані відповідно найсуттєвіші фактори 2014 131805
90615
38127
37516
36,154
143,3
9,1
2015
впливу на ВВП у гривні.
36361
39249
37,655
112,4
9,3
В цьому випадку всі регресії мають 2016 93270
Джерело: [2].
дуже високий коефіцієнт детермінації,
тож міра дисперсії, що пояснюється регресією, 200000
складає від 92% до 96% внаслідок малих відхилень
180000
від регресійних кривих.
2
y = -2298,6x + 9E+06x - 9E+09
Найбільший вплив на зміну ВВП спричиняють 160000
2
R = 0,4715
експорт, імпорт та прямі іноземні інвестиції. Інші два 140000
фактора, що розглядаються в роботі, мають на де
120000
кілька порядків менші абсолютні значення.
На графіках відсутні значення рівня інфляції та 100000
2
y = -1274,3x + 5E+06x - 5E+09
безробіття, оскільки в масштабах рисунку співпа 80000
2
дають з горизонтальною віссю.
R = 0,451
60000
Рисунок 3 реально показує динаміку спадання об
2
сягів ВВП та інших показників, що розглядаються. 40000
y = -995,55x + 4E+06x - 4E+09
Рисунок 2 відображує спадний характер тих же по 20000
2
R = 0,4456
казників у національній валюті за досліджуваний пер
0
іод, це пов'язано з девальвацією гривні: постійним зни
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
женням курсу національної валюти щодо іноземної.
У валюті США показник ВВП у 2009 році зни
ВВП
Експорт
Імпорт
зився, за підрахунками, на 34,87% в порівнянні з по
Рис. 1. Моделювання динаміки ВВП, експорту та імпорту
переднім 2008 роком, що можна пояснити світовою
у 2007—2016 рр. (у дол. США)
кризою 2008 році. У 2010 році ВВП країни показав
зростання на 16,37% від рівня 2009 року. Зміни ВВП 160
України 2010—2015 років характеризується посту
повим зростанням 19,6% у 2011 році, незначне зро 140
стання в 2012 році — 7,73%. Як видно на рисунку 1,
починаючи з 2013 року починається стрімке скоро 120
y = 0,8394x 2 - 3376x + 3E+06
чення обсягу ВВП: у 2013 році, до попереднього, на 100
2
3,45%, в 2014 році — 28,1%, у 2015 році — на 31,25%.
R = 0,279
Це пояснюється продовженням "згортання" 80
економіки, втратою ринків збуту в результаті бло
y = -0,871x 2 + 3504,6x - 4E+06
2
кад і "торгових воєн", підвищеними витратами на 60
R = 0,8141
армію, високим рівнем інфляції, падінням реаль 40
них доходів населення.
y = -0,0015x 2 + 6,3645x - 6663,8
Всі регресії показників в національній валюті 20
2
R = 0,5306
мають високий коефіцієнт детермінації, що
свідчить про однорідну зміну показників. Однак у 0
доларах відповідні моделі мають низьке значення
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
детермінації, що пояснюється значним розкидом
Інвестиції
Інфляція
Безробіття
значень. Тож девальвація гривні "вирівнює" зна
чення ВВП та інших показників.
Рис. 2. Моделювання динаміки інвестицій, інфляції
Використаємо для подальшого моделювання
та безробіття у 2007—2016 рр. (у дол. США)
однорідні дані ( у національній валюті) та визна
чимо, як пов'язані зростання ВВП та фактори, що на
Кінцеве рівняння залежності обсягу ВВП від обсягу
нього впливають. Оскільки характер розподілу даних експорту описує наступне рівняння: Y = 1,885 х + 91,317.
схожий, то, очевидно, нелінійність не буде виявлятися, Коефіцієнт детермінації R 2 = 0,98 свідчить про правиль
і залежність можна описати лінійною функцією.
ну специфікацію моделі, значний функціональний зв'я
Збільшення обсягу експорту спричиняє зростання зок між величиною ВВП та експортом та означає, що
сукупних витрат на закупівлю вітчизняної продукції, зміни обсягу ВВП України пояснюється змінами в об
збільшення обсягу виробництва і скорочення безробіт сязі експорту на 95%. При зміні експорту на 1 грн, у се
тя. І навпаки, зменшення обсягу експорту викликає про редньому, ВВП змінюється на 1,88 грн.
тилежні наслідки. Тому кожна країна зацікавлена в про
Визначимо адекватність моделі, використавши F
веденні політики, спрямованої на збільшення експорту критерій Фішера. Обираємо рівень значущості α дорів
і зменшення імпорту.
F = 5,32, F р = 871,46. Отже, F p>Fkp, а це
Побудова парної лінійної регресійної моделі доз нює 0,05. Тоді кр
значить,
що
модель
є адекватною в цілому з надійністю
воляє побачити, що вибраний фактор має середній
вплив, що характеризується розкидом точок відносно 0,95. Використаємо tтест Стьюдента для перевірки на
розрахункових значень, вони ніби поділені на три гру статистичну значимість параметрів (рівень значущості
пи і показують нестабільність фактору, тобто періодич α дорівнює 0,05): t b = 6,35 > t kp = 2,3. Оскільки t b > t kp —
не зменшення та збільшення обсягу експорту за 10 років. параметр нахилу регресії є статистично значимим. За па
1
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3000

на виробництво іноземного ВВП. Отже, щоб виз
начити вартість продукту, виробленого всередині
2
країни, потрібно із загальної суми наших витрат
R = 0,9659
2500
відняти ту їхню частку, яка спрямовується на
імпортні товари і послуги.
Якщо ж у підсумку врахувати одночасно екс
2000
порт
та імпорт, то чистим результатом, від якого
2
y = 5,4686x - 21908x + 2E+07
залежить ВВП, є чистий експорт, тобто різниця
2
R = 0,9218
1500
між експортом (витратами іноземців на наш ВВП)
і імпортом (нашими витратами на іноземний ВВП).
За 10 досліджуваних років досить помітно, що
1000
2
зберігається
тенденція перевищення імпорту над
y = 5,2163x - 20900x + 2E+07
експортом. Пояснити причини можна взаємоза
2
R = 0,9314
500
лежністю зовнішньоекономічних та внутрішніх
2
y = 10,379x - 41669x + 4E+07
процесів. Так, якщо у період кризи 2009 р. причи
2
R = 0,952
ною економічного спаду було саме погіршення
0
умов зовнішньоекономічної діяльності, то скоро
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
чення експорту та імпорту в 2014—2016 рр. вик
ликане, перш за все, спадом українського вироб
ництва.
ВВП
Експорт
Імпорт
Інвестиції
Рівняння залежності обсягу ВВП від обсягу
Рис. 3. Моделювання динаміки ВВП, експорту, імпорту
імпорту: Y = 1,821х + 492,03. Коефіцієнта детермі
та інвестицій у 2007—2016 рр. (у національній валюті)
нації R 2 = 0,955. Отже, існує тісна залежність між
фактором та показником: 95,5% зміни обсягу ВВП Ук
3000
y = 1,885x + 91,317 раїни пояснюється змінами в обсязі імпорту.
y = 1,72x + 78,834
За Fкритерієм Фішера Fкр = 2,3, F р = 2305,4 . Отже,
R2 = 0,9828
2500
R2 = 0,983
F p> Fkp, — модель є значимою. За tтестом Стьюдента
(рівень значущості α дорівнює 0,05): t b1 = 10,94 >t kp = 2,3.
2000
y = 1,821x + 492,03
Оскільки t b > t kp — модель значима для коефіцієнта. Ко
R2 = 0,9551
1500
ефіцієнт: Е yx = 0,078. При зростанні названого показ
ника на 1% обсяг ВВП зростає на 0,078%.
1000
Обсяг коштів іноземних інвесторів також справляє
суттєвий вплив на загальний обсяг ВВП України
500
(R 2 = 0,98). З 2007 до 2013 років зберігалася тенденція
збільшення притоку іноземних інвестицій в країну. У
2014 році обсяг прямих іноземних інвестицій скоротив
0
ся на 24,17% до попереднього року, у 2015 році —
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
11,22%. 2016 рік характеризується незначним збіль
шенням обсягів інвестицій на 4,15% від попереднього
Еспорт
Імпорт
Інвестиції
2015 року.
Рис. 4. Моделювання зв'язку ВВП з факторами:
У 2016 році переважно кошти іноземних інвесторів
експорт, імпорт, інвестиції по даних 2007—2016 рр.
спрямовувалися у фінансовий сектор та страхову діяль
(у національній валюті)
ність (у зв'язку із вимогами докапіталізації в банківській
раметрами отриманого рівняння було здійснено аналіз системі).
впливу фактора шляхом прямої оцінки величини ко
Перешкодами залучення іноземних інвесторів зали
ефіцієнтів еластичності. Коефіцієнт еластичності дає шаються відсутність гарантій прав власності, нестабіль
змогу визначити на скільки відсотків зміниться y у не податкове законодавство, значний корупційний тиск
відповідь на зміну х на 1%. Коефіцієнт еластичності роз і валютні обмеження.
Отже, необхідно будувати таку економічну політи
x
ку,
за
якої прямі іноземні інвестиції будуть джерелом
раховується за формулою: Е yx = b = 0,92. Розрахунок не лише капіталу, але також нових технологій, навиків
y
і системи маркетингу. Ці ресурси, в свою
коефіцієнта еластичності дає змогу визначити: при зро менеджменту
чергу,
стимулюватимуть
конкуренцію, новації, акуму
станні названого показника на 1% обсяг ВВП зростає ляцію капіталу і завдяки цьому
сприятимуть створенню
на 0,92%.
робочих місць та економічного зростання.
У період 10 років спостерігається значне скорочен
Як видно з рисунка 4, всі тренди мають схожий на
ня обсягу експорту в 2009 році — на 40,7%, причиною хил і відрізняються початковим рівнем, що відповідає
чого була світова криза 2008 року. З 2010 року почи вільному члену рівняння. Використаємо для моделюван
нається поступове зростання обсягу експорту. Однак, ня апарат dummy — змінних.
з 2014 року починається постійне скорочення експор
(1),
Y = a 0 + a1 Х + b1 S1 + b2 S 2
ту, яке продовжується і до сьогодні. У 2016 році відсоток
де Х — узагальнена змінна, що визначає у відповід
зменшення обсягу експорту до попереднього 2015 року
становить — 4,63%. Причиною є втрата східних ринків ному рівнянні один з факторів, що впливають на ВВП,
Y ВВП. Вводимо дві фіктивні змінні:
та низька частка присутності на західних ринках.
Незважаючи на те, що певна частка товарів і послуг,
⎧1, експорт
⎧1, імпорт
S1 = ⎨
; S2 = ⎨
.(2).
які виробляються в країні, продаються за кордон, вит
0
,
в
інших
випадках
⎩
⎩0, в інших випадках
рати на їхнє виробництво — це витрати іноземців на
На рисунку 4 наведені рівняння, що отримані на ос
вітчизняний ВВП. Чим більший експорт, тим більше вит
рат несуть іноземці на виробництво національного ВВП. нові моделі (1), (2) та є результуючими для кожного з
Тому збільшення експорту збільшує сукупні витрати і розглянутих факторів щодо впливу на ВВП.
У 2016 р. відбулося стрімке зниження споживчої
ВВП нашої країни.
Імпорт, навпаки, означає, що певна частка наших інфляції — до 12,4%, тоді як у 2015 р. споживчі ціни
витрат на споживчі та інвестиційні товари є витратами зросли на 43,3%.
2

y = 13,257x - 53170x + 5E+07

1

1
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Значні перепади значень даного фактору — ін
фляції, тобто зростання цін на товари та послуги, з од
ночасним скорочення обсягів виробництва, споживан
ня (надання) цих товарів (послуг), є причинами скоро
чення купівельної спроможності населення та падінням
рівня життя.
Ще одною невід'ємною складовою ринкової еконо
міки є безробіття. Усі країни світу прикладають багато
зусиль для подолання даного явища, але жодній ще не
вдалося ліквідувати циклічне безробіття повністю. Тому
безробіття є центральною соціальною проблемою су
часного суспільства.
Моделювання тенденцій безробіття по Україні в
цілому та окремим областям відображено в роботах [8],
[9].
Природною нормою безробіття вважається при
близно 5—6,5%. В Україні з 2009 року рівень безробіт
тя значно більший за природний і ця тенденція зберіг
лася і до сьогодні. З 2009 до 2016 року рівень безробіття
зріс до 9,3%.
Середній рівень залежності ВВП від рівня безробіт
тя в країні — R 2 = 0,57.
Економічними наслідками безробіття є втрата до
ходу або частини доходу населення в сьогоденні, а та
кож втрата кваліфікації (структурне безробіття, що
особливо погано для людей новітніх професій), недо
вироблення ВНП, відставання фактичного ВВП від по
тенційного.
Інфляція і безробіття негативно впливають на зро
стання ВВП. Регресія ВВП на інфляцію має нахил —
1537,5, а тренд ВВП на безробіття 23516. Обидві мо
делі мають низьке значення коефіцієнту детермінації
внаслідок суттєвого розкиду значень.
Отже, проведений аналіз дозволив визначити вплив
окремих факторів на обсяг ВВП, а також в деякій мірі
проаналізувати сучасний стан розвитку економіки
України.
ВИСНОВОК
Аналіз динаміки валового внутрішнього продукту
України за 2007—2016 рр. у національній валюті
свідчить про його зростання, однак це не є зовсім точ
ними показниками, адже девальвація національної ва
люти з кожним роком збільшувалась. За результатами
дослідження можна дійти висновку, що найбільший
вплив на обсяг ВВП, який демонструє кінцеві резуль
тати діяльності резидентів країни, що виробляють то
вари та послуги, справляють такі фактори як експорт
та імпорт. У свою чергу, за досліджуваний період спо
стерігається постійне перевищення обсягів імпорту над
експортом, що має негативний вплив на динаміку ВВП,
а отже, на доходи держави в цілому. Досить значний
вплив мають прямі іноземні інвестиції, які залучають
ся в економіку держави, однак у досить малих розмі
рах; рівень інфляції та безробіття, які знижують купі
вельну спроможність громадян, що взаємопов'язано зі
зниженням їхніх доходів, спричиняють негативний
вплив на ВВП. Таким чином, в Україні необхідно про
вести ряд структурних реформ, які б дали поштовх
економічному зростанню країни і, відповідно, зростан
ню ВВП.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

The article is devoted to research of the methodological foundations of the enterprise cash flow management.
It is substantiated that management stands as the most significant means of cognition and transformation of
this system, and its nature manifests as a set of control cycles that differ in spatial and temporal boundaries,
tasks and means of achieving them, yet, at the same time, they are not isolated from each other, but are part of a
holistic cycle, that is, they specify it to a certain extent because of their inherent features.
It was empirically proven, that in order to disclose the dynamic nature of the managerial process, account
must be taken of the dual essence of its functions, which correctly describes them as the content of management
activities and as stages of management action within the corresponding cycle.
The authors proposed their own classification of the enterprise cash flow management functions, which reveals
in full the essence of this process, namely: forecasting and planning of cash flows; collection and analysis of
received information about cash flows; preparation and adoption of managerial decisions; organization of cash
flows; regulation and coordination; stimulation and optimization; monitoring and evaluating the results of cash
flow management.
In the continuation of and based on previous research on this issue the author's vision of the enterprise cash
flow management algorithm was given.
Статтю присвячено дослідженню методологічних засад управління грошовими потоками підприємF
ства. Обгрунтовано, що управління виступає головним засобом пізнання і перетворення цієї системи, а
його природа виявляється у множині взаємопов'язаних циклів управління, що відрізнаються простороF
вими і часовими межами, завданнями і засобами їх досягнення, проте, разом з тим, ці процеси не є ізоF
льованими один від одного, а є частинами цілісного циклу.
Емпірично доведено, що з метою розкриття динамічної природи управлінського процесу, належить
враховувати двоїсту сутність його функцій, що характеризує їх, водночас, як зміст управлінської діяльF
ності і як етапи управлінської дії в межах відповідного циклу.
Авторами запропоновано власну класифікацію функцій управління грошовими потоками підприємF
ства, що розкриває повною мірою сутність цього процесу, а саме: прогнозування і планування грошових
потоків; збір і аналіз отриманої інформації про грошові потоки; підготовка і прийняття управлінських
рішень; організація грошових потоків; регулювання і координація; стимулювання і оптимізація; контF
роль і оцінка результатів управління грошовими потоками.
У продовження і на основі попередніх досліджень з цієї проблематики подано авторське бачення алF
горитму управління грошовими потоками підприємства.
Key words: cash flow, management, management function, system, subject and object of management, management
mechanism, management algorithm.
Ключові слова: грошовий потік, управління, функція управління, система, суб'єкт і об'єкт управління,
механізм управління, алгоритм управління.
PROBLEM STATEMENT
The enterprise is a complex multidimensional system
characterized by dynamism and as the basis for its creation,
existence and functioning, the purpose and maintenance of
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its process of management serve the cash flows. In its
activities it interacts with a plurality of diverse business
entities of all forms of ownership at macro and micro levels.
As the basis of this interaction as well as the existence of
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the enterprise in general serve the cash flows that are
manifested in cash available in the company, its movement
in accordance with the process of activities and results of
the economic cycle of the entity.
Thus, the obvious scale becomes the need in managing
the company's cash flows, since the effectiveness of
mentioned managing process ensures: the implementation
of the company's strategy, as well as a significant reduction
in the timing of its pursuit and execution; the reduction of
operational, production and financial cycles of economic
activity; the reduction of the need for working capital,
serving the economic activity of the enterprise; the increased
rhythmicity of the operating process; the reduction of the
risk of insolvency; the reduction of the need to attract the
external sources of financing and debt capital; the possibility
of selffinancing and selflending by the enterprise; obtaining
the additional revenue by the enterprise while effectively
using available cash balances; and at the same time, it
contributes to the formation of additional investment
resources for the financial investments.
THE ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND
PUBLICATIONS
An important role in theoretical and empirical studies
methodological problems of cash flow management belongs
to such domestic and foreign scientists as L. Bernstein, I.
Blank, E. Brigham, A. Gropelli, A. Halchynskyi, L. Harris,
J. Hicks, J. Van Horne, J. M. Keynes, T. Kovalchuk, I.
Kreydych, J. Mill, E. Nikbakht, V. Nusinov, S. Onyshko, A.
Podderohin, R. Pustoviit, V. Savchuk, M. Savluk, O.
Tereshchenko, A. Chukhno, G. Yalovoi and others.
However, emphasizing the importance of scientific work
in the field of cash flow management, a certain range of issues
remains unexplored, in particular, insufficient attention is
devoted to the development of universal approaches to
compliance with standard procedures for integrated
regulation, coordination, monitoring and evaluation of the
results of managerial impact on the formation of cash flows
in the operating activities of the enterprise, insufficiently
developed methodological approaches to solving the
problems of modelling the choice of the optimal variant of
the formation of cash receipts in the conditions of modern
transformation processes.
The purpose of this work is to study the essence and the
nature of the enterprise cash flow management as well as
cognition of its foundations, patterns and properties.
PRESENTATION OF THE MAIN
RESEARCH MATERIAL
Management is an inherent feature of any selfregulating
system, but only such, which is fully capable of retaining its
basic property in an environment that undergoes a constant
change. The nature and scope of management inherent in
this system are manifested in the behaviour of combinations
that form the chain in which this system, in fact, acts, and
reveal such common elements as subjects and objects, as well
as the relations that arise between them. It is they who
determine the dynamism of a functioning system, that is,
the constant change in its hypostases and a continuous
transition from one state to another during any period of
time. At the same time, the subject, object and interrelations
between them distribute the system into parts: the
management and the one that is subject to management
(controlled). The presence of a correlative connection
between the subject and the object, respectively, determines
the coherent and indivisible existence of them, in violation
of which loses meaning, in fact, the process of management
as an objectively existing phenomenon, the laws of which
are manifested in a certain mechanism of its noesis and use.
The concept of subjects and objects of the cash flow
management is characterized by the lack of unam
biguousness — the structure of subjects and objects is such
that each of them individually acts as a hierarchically
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complex system whose elements are in a dynamic ratio.
Moreover, each of the systems acts simultaneously as an
element of a more complex system and, at the same time,
its elements are less complex systems (subsystems). As a
result, we have a complicated complex system whose
elements act functioning subsystems, each of which form
less complicated systems.
V. Afanasyev writes that not every conscious influence
is indeed the scientific management, but he does not specify
whether any human knowledge of objective laws serves as
the basis for the management and whether any human
influence on the process is actually the action of control
[1].To management inherent is, in fact, the influence through
a certain system with its subjects and objects. It must
eliminate the disorganization and bring the system to a new
state, taking into account the trends in its development and
the changing environment. It is in this that the general
property of management — the ordering influence —
manifests itself.
However, in order to preserve the system in its own
qualitative certainty, the impact on it should be limited to
a certain extent — such a sufficient form of influence is
inherent in information, which contains data about the state
of the system, its elements, the environment and, at the same
time, has a controlling property. The structure of the
relationships and the nature of information that moves to
one of the elements of the system, determine at any time
the correspondence of the actual state of this element to
the planned one. The information has a signalling nature that
causes the system to be transformed in a given direction.
The feedback system provides the information on the effect
of advances in the management through managerial impact
of controlling entity on the object.
In the management of cash flows, the streamlining of
information flows of the system becomes significant:
development of the organizational scheme of direct links
and feedback, distribution of authority over the responsible
units of the enterprise (depending on its organizational
structure) in relation to the transmission and perception of
information, the formation of linear and functional
relationships between these units, determining the queue
and the degree of mandatory response to information,
monitoring its transmission. The necessity of constructing
such a scheme is conditioned by the need of the enterprise
to timely receive qualitative, informative data on the state
of its cash flows and the development of a cash flow
management system through a set of direct and reverse flows
of information. The scheme of information flows of the cash
flow management mechanism is shown in Fig. 1
The management process acts as an organic combination
of direct and reciprocal links, combining into a single
integral control part and controlled one — the one that is
managed. Having determined the nature of the cash flow
management, we can understand its content in the aspect of
the managing process, revealing its structure and
mechanism. Cash flow management is a continuous cyclical
process — it can not be a set of episodic actions, be
characterized by the presence of time, structural or
functional gaps in the process of implementation or have a
partially closed nature. Only under such conditions it is
possible to ensure the reproduction, consistency and
continuity, and the accumulation of the potential necessary
for managerial influence.
In general, the cash flow management process can be
represented as a set of control cycles that differ in spatial
and temporal boundaries, tasks and means of achieving
them, significance, etc. Yet, at the same time, they are not
isolated from each other, but are part of a holistic cycle,
that is, they specify it to a certain extent because of their
inherent features.
Cash flow management stands as the most significant
means of cognition and transformation of this system — the
subject of control guided by dialectics recognises the
patterns of cash flows, consciously sets goals, produces
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Figure 1. The structure of the information flows that provide
enterprise management process

means to achieve them and builds its own activities in
accordance with the tasks set earlier. Therefore, the
management always tries to bring the object into a desired
or achievable, under certain conditions, state. Accordingly,
setting goals and objectives is an essential feature of the cash
flow management and is manifested in its properties, such
as purposefulness.
The enterprise cash flow management's property of
purposefulness reveals it as a definite sequence of actions,
which, in turn, serve as parts of a managerial process
consisting of a plurality of relatively independent and, at
the same time, inextricably linked operations. Thus, the
management process is characterized by systemicity and
interdependent variety of managerial actions and
decisions, and therefore, is a continuous process. It is
these actions that reveal the content of management, the
essence of its structure and mechanism. In previous
studies, we have substantiated that the mechanism of cash
flow management of an enterprise includes: goals and
tasks of management; management criteria — quan
titative aspect of goals; management factors — elements
of the object and their interrelationships, which are
exposed to managerial influence, in order to achieve the
set goals; management principles, specifics and features
of management, management too ls, management
functions, as well as management resources — material,
financial resources, organizational, intellectual and social
potential. It should be based on the principles of
consistency, integrity, accuracy, agility, compliance with
the objectives of the company, reach, efficiency,
multivariateness, etc. The structure of the cash flow
management mechanism, previously developed by us, is
presented in Fig. 2 [2].
Today, several concepts of disclosure of the essence
and content of management are known, which is primarily
due to the diversity of approaches to the interpretation
of the concept of "management function". In some cases,
management functions are understood as the imple
mentation of operations that are consistent with the
stages of the management cycle, carried out without
regard to specific tasks, subjects and objects of mana
gement.
Certain operations, reflecting the cyclical nature of
the management process, occur at each of its stages,
which successively change each other. Moreover, each
of these stages is characterized by a degree of autonomy,
and each preceding stage acts as a prerequisite for the
next. Such "procedural" understanding of management
functions is rather widespread, because it really reveals
the most typical, stable and repetitive manifestations of
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the managerial process. Within this approach usually
differs only a list and sequence of functions, that is, stages
and operations of the management process. However, we
have to meet, especially in publications on philosophy
and cybernetics, with such statements, in which there is
an artificial exaggeration of the importance of one of the
parties in the management process (for example, analysis
or managerial decision making). Such a hypertrophied
vision inevitably leads to a significant narrowing of the
content of the managerial process and, to a large extent,
contributes to its formalization. According to another
approach, there is the concept of "control elements",
which cover, firstly: the problems of organization and
structure of bodies, personnel, process of management
without isolation of the decision; and secondly: subjects
and objects, goals, principles, methods of management
[3; 4]. The thir d concept tr eats the functi ons of
management as a task or direction of activity, while
emphasizing the material, substantive side of the activities
of entities in one direction or another. These concepts
differ in the list of functions that are allocated according
to different criteria, the similarity is manifested in the
inaccurate delimitation of production and technical and
managerial functions [5; 6].
In our view, in the study of management functions, it
is necessary to take full account of their dual nature, which
correctly describes them as the content of management
activities and as stages of management action within the
corresponding cycle, that is, identifies different aspects of
the concept of "management functions". At the same time,
it is necessary to take into account the crosscutting nature
of the functions in general, "penetrating" from the top to
the bottom of the activities of subjects and objects, and
those that are inherent in their own specifics. Disclosure
of the dynamic nature of the management process is largely
achieved by means of functions classification covering the
most important, typical and stable management actions at
certain stages of the management process. In addition, it
is important to pay attention to the fact that in the
process of economic development and changes in
scientific approaches to the definition of the essence of
management should occur not only the modification of
existing, but also the emergence of its new functions, as
well as the general dialectic of the development of
manager ial r el atio ns and the pr inci ple o f thei r
historicism. The current level of economic development,
its informational character, as well as the emergence of
new approaches to the essence of the management
process, are the basis for the search and substantiation
of new management functions.
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1. Estimation of economic activity of the enterprise

2. Assessment (formation) of the enterprise strategy

1.1. Accounting and analysis of the enterprise cash flows

4.1. Determining the factors and criteria for managing the CF

4.2. Integrating CF management into the strategic
management process

5. Substantiation of methods and tools of the CF management

6.1. Definition of management resources

6.2. Creation of responsibility centers and distribution of
management functions

7.1. Substantiation and management decision
Management policy development

7.1.1. Development and selection of alternative measures

Assessing the impact of internal factors

Assessing the impact of external factors

3. Formulating the goals of cash flow management

8. Implementation of managerial decisions

9.1. Evaluation of the effectiveness of cash flow
management

9.2. Implementation Monitoring

Figure 3. The enterprise cash flow management algorithm

In our view, cash flow management functions should be
classified as follows:
1) forecasting and planning of cash flows; 2) collection
and analysis of received information about cash flows;
3) preparation and adoption of managerial decisions;
4) organization of cash flows; 5) regulation and coordination;
6) stimulation and optimization; 7) monitoring and
evaluating the results of cash flow management.
The essence of enterprise cash flow management is
manifested in its functions, whereby all management
functions are in unity and complement each other.
In accordance with the previously built structure of the
mechanism and the definite order of its formation we can
develop the algorithm of cash flow management of the
enterprise, which will be provided with resources, tools, will
have specific goals, defined factors and criteria, use the
functions of management, its methods and levers and will
be constructed in accordance with the abovementioned
principles.
In our opinion, such particular management system
is effective for a production enterprise and will provide
a sustainable effect from managing its cash flows, aimed
at achi evi ng and ensu r i ng the susta i nab i l i ty o f
economic growth. The algorithm of the enterprise cash
flow management, in accordance with the previously
developed management mechanism is presented in Fig.
3 [7].
CONCLUSIONS
From the above, we can draw a conclusion on the
essence of the enterprise cash flow management as a dynamic
system, consisting of subsystems of subjects and objects of
management, whose elements are in constant intercon
nection and development. At the same time, the system must
undergo a limited to some extent impact in order to preserve
its inherent properties.
The process of enterprise cash flow management by its
nature is inherently a plurality of management cycles, which
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are characterized by a certain time and space boundaries,
and is manifested in management functions, acting
simultaneously in the stages of the administrative impact
and content management activities. We believe that at the
present stage of scientific thought, it is expedient to improve
the existing system of the enterprise cash flow management
functions.
The enterprise cash flow management, first of all, should
have an orderly effect on the system of objects in order to
ensure constant development of the enterprise and to meet
the main goal of its activities.
The results of the research can be used in the process of
managerial influence on cash flows by Ukrainian industrial
enterprises, in particular, in order to achieve sustainable
economic development.
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CHORTKIV DISTRICT IN THE STRUCTURE OF THE COMPLEX TOURIST PRODUCT OF TERNOPIL
REGION

У статті досліджено основні показники туристичної діяльності в Україні та Тернопільській області,
проаналізовано тенденції їх зміни, визначено роль Чортківського району в структурі комплексного туF
ристичного продукту Тернопільщини.
Проаналізовано основні чинники, що генерують туристичний інтерес до міста Чортків, і виокремлеF
но пріоритетні напрями розвитку туризму в Чортківському районі. Охарактеризовано варіанти альтерF
нативних джерел фінансування туристичної галузі, які надають міжнародні та національні програми.
The article gives the main indicators of tourism activity in Ukraine and Ternopil region, analyzes the tendencies
of their change, determines the role of the Chortkiv district in the structure of the complex tourist product of
Ternopil region.
The article gives the analysis of the main factors generating tourist interest to Chortkiv, singles the priority
directions of development of tourism in the Chortkiv district. Variants of alternative sources of financing of the
tourist industry, provided by international and national programs, are characterized.
Ключові слова: туризм, туристична діяльність, туристичні потоки, програма розвитку, джерела фінан
сування.
Key words: tourism, tourism activities, tourism development programme, sources of financing.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні туризм є однією із провідних, високо
прибуткових та найбільш динамічних галузей світового
господарства. Протягом останніх 12 років світові тем
пи зростання кількості туристів у середньому станов
лять 103,7 %, а темпи зростання внеску міжнародного
туризму у ВВП тримаються на рівні 104,7 % [1]. В бага
тьох країнах світу частка туризму в економіці становить
приблизно 10 % ВВП. За деякими даними, частка турис
тичної галузі в структурі ВВП України становить не
більш як 2,5 % [2]. Про необхідність нарощування долі
туризму в економіці України говорять науковці, політи
ки, економісти, державні діячі. Дослідники вказують на
низьку ефективність української туристичної сфери та
рівень використання наявних туристичних ресурсів.
Останні статистичні дані свідчать про відновлення по
казників в'їзду на територію України іноземних грома
дян [3]. За підрахунками Держприкордонслужби,
кількість туристів, що прибули в Україну в першій по
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ловині 2017 року, приблизно на 8,7 % більша, ніж за
такий самий період у 2016 році. У першому півріччі
2017 року середнє завантаження якісного номерного
фонду в готелях Києва зросло до 45,8 %, що стало най
вищим показником з 2013 року [4].
У зв'язку з недосконалістю методики обрахування
туристичних потоків досить важко оцінити, чи відбу
вається суттєве збільшення кількості внутрішніх ту
ристів, що подорожують власною країною. Аналіз офі
ційних статистичних даних вказує на те, що кількість
туристівгромадян України, які виїжджають за кордон,
значно перевищує кількість внутрішніх туристів [5].
Подолання невідповідності туристичного потенціалу
регіонів рівню розвитку сфери туризму в них, залучен
ня інвестицій, допомога місцевому населенню в органі
зації малого туристичного бізнесу — ці і безліч інших
проблем є загальними для більшості регіонів України,
де туризм міг би стати галуззю основної прибутковості
та зайнятості населення. Зокрема про лідируючі позиції
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Таблиця 1. Середня швидкість зміни показників туристичної діяльності України і Тернопільської області
за даними регресійного аналізу (2012—2016 рр.), %

– 12,4

– 7,75

– 13,4

– 3,39

– 12,74

Кількість
колективних
засобів
розміщування,
усього
– 9,34

– 7,7

2,27

– 8,6

– 6,34

– 20,08

1,09

Кількість
суб’єктів
туристичної
діяльності
Україна
Тернопільська
область

Дохід від
надання
туристичних
послуг

Середньооблікова кількість
штатних
працівників

туристичної галузі у створенні робочих місць йдеться в
роботі Г.О. Горіної [6]. За прогнозами Світового еко
номічного форуму, до 2022 р. зайнятість у секторі по
дорожей і туризму зростатиме в середньому на 1,9 % на
рік, порівняно з загальним зростанням зайнятості у
світовій економіці на 1,2 % на рік. У зв'язку з цим підви
щення рівня зайнятості населення в туристичній галузі
повинно стати особливо привабливою альтернативою
для стимулювання розвитку регіонів з низьким рівнем
доходів.
Як відзначається в "Програмі розвитку туризму в
Тернопільській області на 2016—2020 роки", область по
сідає одне з провідних місць в Україні за рівнем забез
печеності ресурсами, здатними генерувати значний ту
ристичний інтерес (вигідне геополітичне положення,
всесвітньовідомі спелеологічні ресурси, стародавні
культові споруди, наявність практично всіх типів міне
ральних вод, розвинута мережа транспортного сполу
чення, велика кількість історичних пам'яток культури
та архітектури) [7]. Одночасно в програмі відмічається
низька інвестиційна та ділова активність місцевого
бізнесу в туризмі, слабка ефективність рекламномар
кетингової системи просування регіонального турис
тичного продукту, несприятливі нормативноправові,
організаційні та економічні умови для залучення вітчиз
няних та іноземних інвестицій в туристичну та курорт
ну сферу, не досить активна позиція населення у ство
ренні атмосфери гостинності в регіоні. На здійснення
попередньої "Програми розвитку туризму в Тер
нопільській області на 2013—2015 роки" з обласного
бюджету було виділено лише 29 % від запланованої
суми, що не дозволило в повному обсязі виконати захо
ди за визначеними напрямами діяльності. А деякі авто
ри із класифікації 14 видів туризму за метою поїздки
для Тернопільської області виділяють тільки 4 види (зе
лений, екологічний, культурнопізнавальний і рекреа
ційний), не враховуючи подієвий, релігійний і спортив
ний [8].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню розвитку туристичного потенціалу
Тернопільської області присвячено багато наукових
праць, зокрема Л. Дворської "Чинники розвитку
сільського зеленого туризму в Тернопільській області",
К. Дударчук "Історикокультурні туристичні ресурси
Тернопільської області: стан збереження та викорис
тання". Вагомий внесок у процес дослідження зробили
такі вчені, як: О. Бейдик, О. Любіцева, С. Кузик, В. Іва
нунік, В. Кравців, М. Рутинський, В. Явкін, В. Євдоки
менко та інші.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є порівняння основних показників ту
ристичної діяльності в Україні та Тернопільській об
ласті, аналіз тенденції їх зміни, визначення ролі Чорт
ківського району в структурі комплексного туристич
ного продукту Тернопільщини, виокремлення пріори
тетних напрямів розвитку туризму в Чортківському ра
йоні, пошук та характеристика альтернативних джерел
фінансування туристичної галузі, які надають міжна
родні та національні програми.
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Кількість туристів, обслуговуваних
суб'єктами туристичної діяльності
виїзд

внутрішні

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із факторів підвищення загального рівня роз
витку Тернопільської області є туризм. Динаміка показ
ників розвитку туризму Тернопільщини дещо відріз
няється від загальноукраїнської. За даними статистично
го бюлетеня "Туристична діяльність в Україні", у 2016 ро
ці на Тернопільську область припадає лише 2,07 % за
гальної кількості суб'єктів туристичної діяльності Ук
раїни. А середній показник кількості суб'єктів туристич
ної діяльності в Україні (106,6 на область) вдвічі пере
вищує показник Тернопільської області (53 суб'єкти).
Показник середньооблікової кількості штатних праці
вників суб'єктів туристичної діяльності у 2016 році в
Тернопільській області становив 87 осіб, що в 2,5 рази
менше середнього по областях України. Частка Терно
пільщини у загальноукраїнському показникові доходу
від надання туристичних послуг (без урахування показ
ників м. Києва) в 2016 році становила 0,416 %.
Для порівняння показників туристичної діяльності
в Україні та Тернопільській області було використано
статистичні дані Держстату України [3] і Головного уп
равління статистики у Тернопільській області [9]. Про
стий регресійний аналіз виявляє зниження практично
всіх основних показників протягом останніх п'яти років
(негативні значення кутових коефіцієнтів). Отримані в
результаті проведеного аналізу дані дозволили оцінити
кількісно середні швидкості зміни досліджених показ
ників (табл. 1).
Як видно з таблиці 1, скорочення кількості суб'єктів
туристичної діяльності і середньооблікової кількості
штатних працівників на Тернопільщині відбувається
повільніше, ніж у середньому в Україні. А показник до
ходу від надання туристичних послуг навіть зростає в
середньому на 2,27 % щорічно. Поперше, це можна по
яснити більшою інерційністю процесів, що відбувають
ся в периферійних регіонах порівняно зі змінами в сто
лиці та найбільш розвинених в сфері туризму областях.
Подруге, такі регіони менше відчувають різке зменшен
ня кількості іноземних туристів, що приїздять до Ук
раїни. Кількість туристів, обслуговуваних суб'єктами
туристичної діяльності, що виїжджали за кордон, у Тер
нопільській області щорічно зменшувалася швидше у
порівнянні з даними по Україні (на 3,39 і 6,34 % відпо
відно). Такі результати можуть свідчити як про знижен
ня рівня життя мешканців, так і про збільшення кількості
тих, хто подорожує самостійно, не користуючись по
слугами суб'єктів туристичної діяльності. Слід зазначи
ти, що в останні два роки все ж спостерігається тенден
ція до збільшення цього показника. За даними регре
сійного аналізу, досить інтенсивно відбувається змен
шення кількості внутрішніх туристів, обслуговуваних
суб'єктами туристичної діяльності (в середньому на
12,74% по Україні та 20 % в Тернопільській області).
Знову таки, отримані дані можуть свідчити як про не
досконалість статистичного обліку туристичних по
токів, так і про те, що українці стали менше користува
тися послугами туристичних операторів і самостійно
організовують подорожі рідною країною. Тож не
обхідність розвивати насамперед внутрішній туризм, і
саме в регіонах Тернопільщини, досить очевидна.
У Тернопільській області основна кількість об'єктів
культурної спадщини (понад 3,5 тис. пам'яток історії та
культури, та 419 територій і об'єктів природнозапові
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Таблиця 2. Чинники, що генерують туристичний інтерес до м. Чортків
Чинники, що генерують
туристичний інтерес
Місце розташування
Природний потенціал
Історико-культурні
пам’ятки
Фестивальний туризм

Активний туризм
Релігійний та
паломницький туризм
Туристична
інфраструктура

Характеристика
Автомобільні шляхи: Доманове (на Брест) — Ковель — Чернівці — Мамалига (на Кишинів);
Кам'янець-Подільський — Чортків — Івано-Франківськ, автошляхи міжнародного значення М19
(E85), залізничне сполучення Тернопіль — Стефанешти
Пам’ятки природи: «Сосна Веймутова», «Шкільний дуб», Монастирські сосни, Чортківська
катальпа, Платани ім. З.І. Довголюка, «Платани-кучерики», Айлант Антона Горбачовського, річка
Серет
Церква Вознесіння (дерев’яна, 1717 р.), Успенська церква (дерев’яна, 1635 р), дзвіниця Успенської
церкви ХVІІ ст., замок Гольських (мурований, 1610 р.), костел святого Станіслава (1610 р.,
перебудований у 1914 р.), синагога головна (початок ХVІІІ ст.)
Свято коляди, Тиждень писанки у Чорткові, велоперегони «Чортківський перевал», всеукраїнські
змагання з фрі-файту, мото-рок фестиваль «Lions MC Chortkiv запрошує», фестиваль молодіжної
культури «Ре:формація», «Фортеця кіно», відзначення 300-річчя Вознесенської церкви, Свято
замку «Гoльcький Fest», Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль «СлОвія» та ін.
Гіпсова кристалічна печера «Млинки», печера «Угринська», лісовий масив «Дача Галілея»,
змагання з водного туризму (сплав по р. Серет)
8 храмів різних конфесій, віком понад 100 років
29 об’єктів громадського харчування (ресторанне господарство), 4 готелі: «Анастасія»,
«Авіаносець», «Гетьман», «Таня», хостел «Золота нива», відпочинково-розважальні центри для
дітей — «Ґудзик», спортивно-оздоровчий центр «Gym»

дного фонду) зосереджена у малих історичних Таблиця 3. Розподіл фінансових ресурсів Програми розвитку
туризму в м. Чорткові на 2017—2020 роки (тис. грн)
містах, до яких відносяться практично всі районні
центри області.
Обсяг коштів,
Етапи виконання Програми, рік
Чортків — один з 17 районних центрів Терноп
Усього витрат
які пропонується
на виконання
ільської області з населенням приблизно 29 тис.
залучити на
2017
2018
2019
2020
Програми
осіб. На території всього Чортківського району
виконання Програми
проживає понад 44 тис. осіб. Перша згадка про
Обсяг ресурсів
75
150
150
150
525
Чортків датується 1427 роком. Магдебурзьке право
усього,
у тому числі:
(право самоврядування) місто отримало в 1522 році.
міський бюджет
75
150
150
150
525
Розташоване місто над річкою Серетом у південній
кошти інших джерел
—
—
—
—
—
частині галицького Поділля. Відстань від Чорткова
до Тернополя — 78 км і 82 км до Чернівців. Старо
давнє місто має надзвичайно цікаву і досить непросту друге, з урахуванням динаміки індексу інфляції в Ук
історію, пов'язану із перебуванням у складі Польсько раїні, навіть виділені кошти можуть будуть знецінені.
го королівства, нападами турецькотатарських орд, пе Тому розвиток туризму на Чортківщині багато в чому
ребуванням під владою Туреччини, австрійським, а залежить від активності місцевого населення, зацікав
пізніше російським підданством, повстаннями і війнами, леності у розвитку туризму успішно працюючих в ре
періодами занепаду і підйому.
гіоні підприємств і надходження коштів, не передбаче
Величезна кількість храмів різних конфесій у місті них міським бюджетом.
свідчить про колишнє різноманітне релігійне життя
За даними Державної служби статистики [3], у м.
мешканців міста. В Чорткові 8 храмів мають вік понад Чортків чисельність економічно активного населення
100 років. Старовинні дерев'яні споруди, іконостас працездатного віку становить 23,9 тис. осіб — це 73,4
XVIII століття, що зберігся в церкві Успіння Пресвятої % від загальної кількості (більше, ніж в середньому по
Богородиці, сучасний кафедральний собор, доміні Україні — приблизно 62 %). У той же час в Тер
канський костел св. Станіслава, юдейські святині. І це нопільській області в першій половині 2017 року зафі
лише невелика частина того, що може привабити ту ксовано найвищий в Україні рівень безробіття — 12,3
ристів і лише в м. Чортків. У таблиці 2 систематизовано %. Структура населення м. Чортків за віком (тільки 13
основні чинники, що можуть генерувати туристичний % населення старше 60 років) виявляється значно кра
інтерес до міста і всього Чортківського району.
щою, порівняно з загальними даними в Україні (22,5
Як видно з таблиці 2, природноресурсний потенці %) і в Тернопільській області (21 %). Тож наявний тру
ал краю, вигідне географічне положення, багата куль довий потенціал, здатний долучитися до розвитку ту
турноісторична спадщина, зародження фестивальної ристичного бізнесу. Але через відсутність вільних
культури в місті; наявність спортивної інфраструктури; коштів спостерігається низький рівень участі місцево
розвинений спелеотуризм в регіоні; рекреаційна база, го населення в створенні нових або удосконаленні ста
навіть сама назва Чортківщини є вагомими передумова рих елементів туристичної інфраструктури регіону.
ми інтенсивного розвитку індустрії туризму, оздоров Система кредитування передбачає досить великі
лення, і відпочинку, спрямованого на вітчизняних та іно відсотки (приблизно 2% на місяць), кредитування під
земних споживачів.
заставу або наявність певного терміну ведення госпо
Одним із основних завдань розвитку туристично дарської діяльності [10]. За оцінками спеціалістів ак
рекреаційної галузі Чорткова є підвищення туристич тивізація та спрощення кредитування малого та серед
ної привабливості міста, якості туристичного обслуго нього бізнесу з продовженням строків та істотним
вування та розвиток туристичної інфраструктури міста. зменшенням відсоткових ставок відбудеться не рані
Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечен ше ніж за два роки [11].
ня виконання Програми розвитку туризму у Чорткові
Таким чином, шляхи пошуку альтернативних дже
становить 525 тис. грн (табл. 3).
рел фінансування приводять до спроби використан
Як можна побачити з таблиці 3, передбачено вико ня можливостей, які надають національні та міжна
ристання тільки коштів міського бюджету. При цьому родні програми і фонди. Нині в Україні функціону
існує певна ймовірність того, що, поперше, не всі кош ють кілька проектів, участь в яких дозволить розпо
ти будуть виділені (так, за Програмою розвитку туриз чати власний бізнес або удосконалити і розвинути вже
му в Тернопільській області на 2013—2015 роки фактич працюючі в туристичній сфері малі та середні підприє
но було виділено тільки 29 % від запланованої суми). По мства (табл. 4).
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Таблиця 4. Національні і міжнародні програми підтримки малого і середнього бізнесу в Україні
Джерело фінансування
Національна платформа малого та середнього
бізнесу (МСБ)
Асоціація індустрії гостинності в Україні

Країна
Україна

Туристична асоціація України, Українська
асоціація активного та екологічного туризму,
тренінгове агентство «ASK»
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Україна

Інвестиційний фонд і бізнес-платформа «Caerus in
Сube»

Україна

Ощадбанк у партнерстві з фондом WNISEF
(перший в Україні та Молдові регіональний фонд
прямих інвестицій)
Європейська програма підтримки малого та
середнього підприємництва (МСП) COSME
Спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду»

Україна

DOBRE — п'ятирічна програма із загальним бюджетом
у 50 млн дол., підтримка ефективного управління об'єднаних
громад
Інвестування бізнес-проектів, експертиза, послуги
консалтингу, контакти і доступ на ринки в різних галузях
бізнесу
Програма підтримки малого бізнесу «Будуй своє»

ЄС

Програма грантів для прямого фінансування МСП

ЄС/ПРООН

Допомагає 26 містам-партнерам інтегрувати інноваційні
технології у життя міст

Україна

США

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз перспектив розвитку туризму в
Чортківському районі Тернопільщини дозволяє зроби
ти такі висновки:
— впровадження кількісного оцінювання динаміки
показників туризму на загальнодержавному і місцево
му рівні дозволить прогнозувати та планувати їх розви
ток на довгострокову перспективу;
— для інтенсифікації розвитку туристичної сфери
потрібна активізація діяльності місцевого населення,
яка тісно пов'язана з підтримкою і активізацію діяль
ності місцевої влади;
— необхідно створювати новий туристичний про
дукт і активно просувати його на ринку;
— національні та міжнародні програми можуть ста
ти істотним джерелом інвестування в туризм регіону;
— оцінка туристичного потенціалу району повинна
включати в себе створення бази даних інвестиційних
проектів і планування зайнятості економічно активно
го населення;
— під час формуванні туристичного продукту рай
ону слід робити ставку на поєднання різних видів ту
ризму (релігійний, спортивний, подієвий).
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GLOBALIZATION IMPACT AT STATE GOVERNANCE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

У статті досліджено вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної промисловості. ВиF
значені фактори глобалізації, які впливають на державну підтримку автомобільної галузі та розроблено
власні рекомендації щодо використання інструментів державного регулювання автомобільного ринку.
На думку автора, найбільший вплив на державну регулятивну функцію автомобільного ринку мають
демографічні, економічні, екологічні, організаційні та законодавчі фактори, а також сукупність їх інструF
ментаріїв. Визначено, що продаж та виробництво легкових автомобілів впливає на економіку країни,
зайнятість, надходження податкових платежів, валютну виручку країни тощо. Тому держава повинна
належним чином регулювати автомобільну промисловість країни та стимулювати її розвиток. Сучасною
характеристикою середовища діяльності підприємств є вплив глобальних процесів: конкуренція з боку
глобальних компаній (транснаціональних корпорацій), глобальні риси уподобання споживачів, неF
обхідність у виробництві уніфікованих та високоякісних товарів, розробка єдиної глобальної чи регіоF
нальної маркетингової стратегії та маркетингового комплексу.
The globalization impact at state regulation of automotive industry has been researched at the article. The
factors of the globalization, which influence governmental support of automotive industry as well as
recommendations regarding application of main tools for state governance, have been determined. On the opinion
of the author the biggest impact at the state regulative function of car market has demographic, economic,
ecological, organizational and legal factors as well as number of its tools. The author has defined that sales and
production of cars has strong impact at country economy, unemployment, tax incomes and etc. Therefore
governments have to regulate in a good way the automotive domestic industry and stimulate its development.
The modern features of environment where company acts includes impact of global processes: competition from
the side of transnational corporations, global features of consumers, the necessity in production of regular and
qualitative goods, development single global or regional marketing strategy and marketing mix.

Ключові слова: маркетинг, глобалізація, споживач, держава, автомобільний ринок.
Key words: marketing, globalization, customer, state, car market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація здійснює безпосередній вплив на авто
мобільну галузь кожної країни та підприємства зокре
ма. Такий вплив відбувається і в сфері державного ре
гулювання автомобільною галузі. Оскільки глобальна
автомобільна промисловість генерує 5% світового ВВП
та більше, ніж 7% робочих місць, то правильна політика
державного регулювання автомобільної промисловості
може бути стимулом розвитку економіки в цілому.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемою дослідження теоретичних аспектів по
няття "глобалізація" займалися багато вітчизняних і
зарубіжних учених. Проведений нами аналіз останніх
публікацій засвідчив, що увагу науковців привертали
такі проблеми, як глобалізація та її вплив на роботу
підприємства та державну політику в цілому. Так, Кра
пивний І.В. визначив "глобальність" як тісний взаємоз
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в'язок у світі: рух інформації, капіталу, товарів та лю
дей через державні кордони у дедалі швидшому темпі
та обсязі, взаємопроникнення культур, способів жит
тя, залежність усіх країн світу від глобальних проблем
[4]. У той же час Войчак А.В. вважає, що глобалізація
економіки заклечається в тому, що національні промис
лові підприємства реалізують у власних інтересах
відносні переваги виробництва в інших країнах, пере
творюючись в транснаціональні корпорації [1]. Більше
того, Ф. Котлер вважає, що всі види діяльності станов
ляться більш глобальними, так як розмиваються гео
графічні кордони, прискорюються темпи наукового
прогресу, на перше місце виходить маркетинг як зброя
для завоювання ринків та забезпечення реалізації про
дукції в умовах глобальної конкуренції [3].
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою та завданням дослідження є визначення
глобальних факторів впливу на державне регулюван
ня автомобільної промисловості та розробка рекомен
дацій щодо державного регулювання автомобільного
ринку України.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес глобалізації економіки заключається в тому,
що національні промислові підприємства реалізують у
власних інтересах відносні переваги виробництва в
інших країнах, перетворюючись в транснаціональні кор
порації. Нормальною ситуацією у міжнародних відно
синах є жорстока конкуренція за ринки збуту, за воло
діння сировинними природними ресурсами, за інвес
тиції, за політичний та економічний вплив. Всі види
діяльності становляться більш глобальними, бо розми
ваються географічні кордони, прискорюються темпи на
укового прогресу, на перше місце виходить маркетинг
як зброя для завоювання ринків та забезпечення реалі
зації продукції в умовах глобальної конкуренції. В умо
вах глобальної конкуренції, збільшуються вимоги до
якості продукції зі сторони споживачів.
Під "глобальністю" розуміють тісний взаємозв'
язок у світі: рух інформації, капіталу, товарів та лю
дей через державні кордони у дедалі швидшому темпі
та обсязі, взаємопроникнення культур, способів
життя, залежність усіх країн світу від глобальних
проблем [4].
Термін "глобалізація" є одним з найбільш дискусій
них наукових категорій. Існує цілий ряд підходів до його
сучасного тлумачення. Українські вчені систематизува
ли існуючі визначення глобалізації за сутністю явища:
глобалізація як явище або феномен; глобалізація як
новий етап суспільного розвитку; глобалізація як про
цес.
Ми ж вважаємо, що глобалізація — це процес збіль
шення соціальної, культурної, політичної та економіч
ної міжнародної взаємозалежності, що впливає на зміни
в бізнес середовищі. Ефект глобалізації з точку зору
маркетингу має два основних впливу на підприємства:
— Глобальні ринкові можливості.
— Глобальні ринкові загрози.
Можливості та загрози, які виникають у наслідок
глобалізації спонукають підприємства адаптувати їх
організаційні структури та маркетингові стратегії. Гло
бальні маркетингові можливості дозволяють компаніям
отримати доступ до світових ресурсів та розширити
діяльність на нових зарубіжних ринках і тим самим
підвищити конкурентоспроможність компанії. А з іншої
сторони, глобальні маркетингові загрози збільшують
кількість конкурентів та інтенсивність конкурентної
боротьби, а також збільшують вірогідність ринкової
невизначеності. Комбінація загроз та можливостей
підприємств в умовах глобалізації дозволяє споживачу
отримати найбільш якісний товар за нижчою ціною.
Глобалізація — це основний двигун технологічного
та економічного розвитку, гарант відкритості ринків та

82

вільного переміщення капіталів, товарів, робочої сили
та інших ресурсів.
Автомобільна промисловість має великий вплив на
економіку кожної країни, де локалізовано автомо
більне виробництво. Вона забезпечую роботою май
же 9 мільйонів чоловік у світі. Це більше, ніж 5% від
всього зайнятого населення в світовій промисловості.
В той же час за результатами досліджень англійських
вчених пряме робоче місце на автомобільному вироб
ництві приносить додаткових ще 10 робочих місць в
суміжних галузях у США, 6 робочих місць — у Німеч
чині, 8 — у Великобританії. Навіть взявши найменший
мультиплікатор на рівні 6 та кількість прямих робо
чих місць в автомобільній галузі в найкращий період
її розвитку 27 000 чоловік (2008 р.), то в сумі авто
промисловість України може надавати майже 200 000
робочих місць. У свою чергу автомобільна промис
ловість світу формує майже 5% всього ВВП.
За таких показників, продаж та виробництво легко
вих автомобілів впливає на економіку країни, зайнятість,
надходження податкових платежів, валютну виручку
країни тощо. Тому держава повинна належним чином
регулювати автомобільну промисловість країни та сти
мулювати її розвиток.
Держава зацікавлене в автомобільній галузі, оскіль
ки їй необхідно мати:
— великого роботодавця;
— платника податків;
— донора валютної виручки;
— динамічно зростаюче підприємствогігант;
— двигун створення суміжних підприємств та вироб
ництв, для отримання вищеназваних вигод.
— стимулювати попит та витрати населення.
Ми визначили фактори глобалізації, які впливають
на державну підтримку автомобільної галузі та розро
били власні рекомендації щодо використання інстру
ментів державного регулювання автомобільного ринку
(див. рис. 1).
Так ми виокремлюємо наступні фактори впливу на
інструментарії державного регулювання галузі:
1. Демографічні фактори, включаючи інструмен
тарії:
— контроль перенаселення міст;
— розвиток автомобільної інфраструктури (парков
ки, зарядні станції);
— заборона в'їзду в центр міста;
— розвиток муніципального транспорту.
2. Екологічні фактори, включаючи інструментарії:
— впровадження норм вихлопів;
— впровадження норм безпеки;
— утилізаційний збір;
— стимулювання зменшення споживання ресурсів;
— застосування екологічних матеріалів при вироб
ництві автомобілів;
— зменшення споживання природніх ресурсів.
3. Економічні фактори, включаючи інструментарії:
— митна політика;
— податкова політика;
— стимулювання попиту;
— субсидії за додаткові робочі місця;
— експортні субсидії;
— компенсація кредитних ставок.
4. Організаційні фактори, включаючи інструмен
тарії:
— розрахунок економічного ефекту від впровад
ження заходів;
— узгодження положення програми дій (закону) із
автовиробниками;
— контроль виконання програми;
— постійність законодавства;
— відповідальність Сторін.
5. Законодавчі фактори, включаючи інструментарії:
— розробка законопроекта щодо підтримки авто
мобільної галузі України;
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Рис. 1. Глобальні фактори впливу на автомобільну галузь та рекомендації щодо державного регулювання
автомобільного ринку України
Джерело: власні дослідження автора.

— внесення змін до митного, податкового та еколо
гічного законодавства;
— створення профільного управління при Мінеко
номіки;
— надати контролюючі функції виконання закона
та етапів впровадження контролюючому органу.
ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновки, що продаж та
виробництво легкових автомобілів впливає на еко
номіку країни, зайнятість, надходження податкових
платежів, валютну виручку країни тощо. Тому дер
жава повинна належним чином регулювати автомо
більну промисловість країни та стимулювати її роз
виток.
На основі вивчення досвіду інших країн та ситуації,
яка склалась в галузі сьогодні треба негайно застосува
ти запропоновані нами заходи з відновлення автомо
більного виробництва в Україні, інакше наша країна ста
не просто ринком споживання.
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GESHTAL'T, AS AN INSTRUMENT OF THE REFLEXIVE MANAGEMENT OF THE PERSONNEL
OF ENTERPRISES

Досліджено наукове походження технології гештальтів. Розглянуто сутність поняття гештальту. Визначено
базові характеристики гештальтів у науці управління. Проаналізовано теоретичні засади технології гештальтів
в управлінні персоналом підприємств. Розкрито сутність рефлексивного управління персоналом, як гуманістичF
ного напряму управління з використанням інструментів психологічного впливу на персонал. Описано практичF
не використання технології гештальтів в управлінні персоналом на рівні формування колективних відносин та
на рівні функціонування підприємства в ринковому середовищі. Розглянуто використання гештальтів у системі
маркетингу. Обгрунтовано необхідність використання технології гештальтів в управління персоналом підприєF
мства як необхідного інструмента формування команди однодумців. Визначено позитивний соціальноFпсихолоF
гічний ефект від впровадження запропонованих інструментів рефлексивного управління. Запропоновано векF
тори подальших досліджень формування та використання технології гештальтів в управлінні підприємством.
The scientific origin of gestalt technology is investigated. The essence of the concept of gestalt is considered. The
basic characteristics of gestalt in the science of management are determined. The theoretical principles of gestalt
technology in the management of the personnel of enterprises are analyzed. The essence of reflexive human resources
management, as a humanistic direction of management using the tools of psychological influence on personnel is revealed.
The practical application of gestalt technology in personnel management at the level of formation of collective relations
and at the level of functioning of the enterprise in a market environment is described. The use of gestalt in the marketing
system is considered. The necessity of using gestalt technology in the management of the personnel of the enterprise as
the necessary tool for the formation of a team of likeFminded people is substantiated. The positive socioFpsychological
effect from the implementation of the offered instruments of reflexive management is determined. Vectors of further
research on the formation and use of gestalt technologies in the management of the enterprise are proposed.
Ключові слова: підприємство, управління, персонал, рефлексія, гештальт.
Key words: enterprise, management, staff, reflection, gestalt.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найважливіших і найскладніших сфер
діяльності є управлінська діяльність, завдання якої по
лягає в підтримці зв'язків між членами колективу, в ре
гулюванні їх діяльності для реалізації мети та цілей
підприємства. Організація, співробітники якої зберіга
ють ригідні стратегії поведінки, стає надзвичайно враз
ливою в сучасних швидкозмінних економічних умовах.
Тому актуальною є необхідність ініціювати сутнісну пе
ребудову менеджменту, основною ознакою якого має
бути наявність інноваційного патерну взаємодії різних
типів суб'єктів (індивідуальних і групових) через вико
ристання рефлексивної технології управління. Харак
терною особливістю стосунків у системі рефлексивно
го управління, є те, що керівник у міру демократичних
процесів переміщується зі стосунків вертикального па
нування над колективом — "керівникколектив", у сто
сунки горизонтальні — "керівник у команді", або в по
ложення "разом з колективом". Складною психологіч
ною проблемою, з якою довелося зіткнутися керівни
кам підприємств, стала проблема психологічно сприй
няття і освоєння нової статуснорольової функції в ко
лективі. Як варіант подолання бар'єрів психологічного
сприйняття нових статуснорольових функцій та підви
щення мотиваційного компоненту в діяльності як керів
ників, так і працівників, нами запропоновано викорис
тання технології гештальтів як одного з інструментів
рефлексивного управління.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вирішенню проблеми підвищення ефективності управ
ління через використання рефлексивних технологій при
святили свої дослідження вчені: А.В. Авілов, Лефевр,
Дж. Сорос; питання модернізації систем управління пер
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соналом вивчають такі вітчизняні науковці, як О.В. Кру
шельницька, Г.В. Осовська; формування та використан
ня технології гештальтів досліджують вчені — Є.І. Хо
даківський, В.В. Вольська та інші. Проте дослідження
процесу управління персоналом через теорію рефлексії
та використання гештальттехнологій в управлінні пер
соналом не є достатньо вивченим: немає чіткого форму
лювання поняття гештальту в менеджменті, не проанал
ізовано практичне формування гештальтів у рефлек
сивній системі управління персоналом. Саме ця пробле
матика обгрунтувала необхідність та актуальність пред
ставленої теми дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретичних засад та
аналіз використання технології гештальтів в рефлексив
ному управлінні персоналом підприємств. За для досяг
нення мети нами сформовано ряд завдань, а саме: виз
начити базові характеристики гештальтів в науці управ
ління, розкрити теоретикометодологічні засади реф
лексивного управління, обгрунтувати необхідність ви
користання технології гештальтів в управління персо
налом підприємства.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
До наукового лексикону слово "гештальт" ввів
німецький психолог Християн фон Еренфельс, який по
значав цим терміном цілісну характеристику оточуючого
середовища, яка складається з окремих елементів, що є
її частинами. "Gestalt" має в німецькій мові декілька ек
вівалентів: цілісність, конфігурація, фігура, тобто озна
чає щось, що випробовується як єдність (цілісність), не
дивлячись на те, що воно складається з різних елементів.
Гештальттехнологія — це процес поступового створен
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чається як підхід з використанням прийомів
психологічного впливу на суб'єкт управління, де
гештальт є інструментом такого впливу.
Психологи виділяють три рівні енергії, що
рухає людину до дій та змін. Перший рівень —
доступна енергія. Вона формується досвідом —
людина не прагне змін, її все влаштовує. На цьо
му рівні немає енергії вільного збудження. Не
обхідний хоч би мінімум вільного збудження. По
трібно мати енергію певного роду: ворожість,
любов, радість, що завгодно, хвилювання або
тривожність, невдоволення — це і є вільне збуд
ження. Другий рівень — фокусування: людина
має вільне збудження, але не знає, що відбуваєть
ся, тобто психологічне сприйняття ситуації
відбувається на емоційному, чуттєвому рівні,
коли ще не включені процеси рефлексії, аналізу,
сприйняття. Саме тут гештальт найдоречніший.
Третій рівень — енергія оволодіння або привлас
нення. Припустимо, у людини є доступна енер
Рис. 1. Дерево гештальту структури колективу за рефлексивним
гія — вона член колективу, працівник з певним
управлінням
досвідом роботи, вміннями та знаннями. Праці
ня цілісного образу певної картини [7, с. 219]. Гешталь вник сфокусувався на енергії збудження — це гнів: "Не
ттехнології — це технології управління соціальноеко вдоволення рівнем заробітної плати". Саме на цьому
номічними системами XXI століття, засновані на психо рівні має працювати гештальт, який би змінив психоло
логії і філософії сприйняття майбутнього як образу ба гічний стан людини з простого збудження на оволодін
жаної реальності. Гештальт — це своєрідна кореляція ня цією енергією. У стані збудження людина ще не при
між минулим і майбутнім образом, що "діє" на сьогоден власнює енергію, що створила певний психологічний
ня [5, с. 23].
стан собі — вона шукає винних. Привласнення або ово
На думку Дж. Сороса, реальна ситуація впливає на лодіння насправді означає прийняття відповідальності
мислення й поводження учасників, а їх мислення й по за певний стан на себе. Вмілий керівник за допомогою
водження впливають на розвиток ситуації, учасниками психологічного впливу створить гештальт, який змінить
якої вони є [5, с. 26]. Людина завжди сприймає (іденти працівника "невдоволеного" на працівника — "жертву"
фікує) об'єкт за допомогою свого досвіду (минулого). важкого економічного становища, або працівника —
Але, дивлячись на один і той же об'єкт, люди можуть "борця" за права колективу, працівника — "незламно
бачити абсолютно різні образи та речі. Всесвітньо відо го" такого, що може витримати будьякі труднощі і т.д.
мий учений і нобелівський лауреат 2002 року по еко Саме за такої змінної людина приймає відповідальність
номіці Даніель Канеман сказав з приводу цього, що на себе, вона володіє енергією, знає, що це таке, і знає,
"сприйняття — це вибір, про який ми не знаємо, але який що належить їй робити. По суті, кінцевий крок гешталь
відчуваємо". Усвідомлення цього вибору і управління ттехнології — прийняття відповідальності за все не на
ним — найважливіший етап рефлексивного управління, себе, а на образ себе в ситуації. Себе змінити завжди
а гештальт виступає як цілісний образ майбутнього ви важко, а от "образгештальт" є змінним, рухливим, саме
бору. Саме цей образ і формує певні відчуття як енер тому гештальт легко пристосовується до ситуації,
гію, що спонукає людину до дій (працівника до роботи). змінює її і ліквідує проблему. Зміни відбуваються не че
Тобто за допомогою гештальту відбувається керований рез примус, спроби переконання чи накази з боку кері
вплив на систему цілей, цінностей, образу мислення, по вництва, а через сприйняття, розуміння та осмислення
ведінки працівників. Такий процес забезпечує гарантію працівником своєї ролі в цій проблемній ситуації — че
соціального сприйняття управлінських рішень та згур рез рефлексію. При цьому керівника сприймають як
товує працівників, надаючи їм значимості в діяльності лідера колективу, який формує з колективу команду од
підприємства. При цьому відслідковується мінімальний нодумців. В основі команди завжди лежить холізм
керівний вплив: керівник стає таким же учасником уп (цілісність) елементів системи, що викликає синергетич
равлінського процесу, як і працівники, кожен з яких заз ний ефект і стійкість структури колективу однодумців
вичай асоціює себе з бажаним образом.
— команди (рис. 1).
Рефлексивне управління — це процес взаємодії суб'єк
У центрі структури ми розмістили лідерство, як най
та управління (керівника) і керованого об'єкта управлі важливішу складову гештальту стійкого колективу. Го
ння (персоналу), що реалізується через співпрацю заз ловним покликанням керівниківлідерів сучасного
начених елементів системи, з урахуванням їх психолог підприємства буде вивільнення інтелектуальної енергії
ічних особливостей та взаємовпливу [1, с. 54]. Результа своїх співробітників. Лідери повинні створити у своїх
том такого процесу є групова самоорганізація спрямо організаціях таку атмосферу, щоб люди фонтанували в
вана на досягнення цілей підприємства. Прикладом вда ній ідеями, інноваціями, цікавими теоріями. Якщо раніше
лого використання гештальту як інструмента рефлексив чітко налагоджену організаційну структуру часто по
ного управління може стати ідея підприємства як єдиної рівнювали із симфонічним оркестром, який скоряється
родини. Такий образ підприємства, або гештальт, вико кожному помаху руки талановитого диригента, то сьо
ристовується в Японії. Кожен працівник асоціює себе з годні доцільніше співставлення колективу з джазбендом.
членом великої родини, керівника з "батьком", колег —
Вищою метою рефлексивного управління є перетво
з "ріднею". Гештальт формує "дух підприємства", прац рення патерну "лідеркоманда" на "лідеркоманда
івники не сприймається як окремі елементи системи уп лідерів". Таке позитивне перетворення може досягати
равління, а виступають як "родина", як щось єдине, ціле. ся за допомогою методу рефлексивної взаємодії —
В той самий час у кожному працівнику відображене "коучнаставництва", де яскраво формується гештальт
підприємство, а відображення структури цілого в її еле набутого лідерства. Метод полягає у тому, що у кожно
менті і є рефлексією (термін рефлексія з латині означає му підрозділі підприємства визначається працівник, що
"відображення"). Метод гештальта допомагає створити має найвищу майстерність у справі. Такий працівник
цілісну команду, без опори на кожного працівника ок може бути рядовим співробітником, і не обов'язково зай
ремо. Таким чином втілюється принцип командної роботи мати керівну, або лідерську позицію, але обов'язково
в чистому вигляді, виконання загальних цілей і завдань, по мати високі компетенції у виконанні обов'язків і робіт.
будова грамотної і злагодженої роботи.
Такий працівник стає коучнаставником для інших пра
Гетальттехнологія, як і кожна техніка, що впливає цівників структурного підрозділу підприємства, та, влас
на людину зачіпає її психологію та супроводжується ру ним прикладом: відношенням до роботи, якістю її вико
хом енергії. Рефлексивний підхід до управління визна нання, стає "вчителем" для інших працюючих. Таким
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Таблиця 1. Основні напрямки змін елементів управління
Об’єкт змін управління
Організація
Структура
Очікування працюючих
Керівництво
Робоча сила
Робота
Вигоди
Орієнтація
Ресурси
Управління
Якість

Сучасне класичне
управління
Ієрархія
Самодостатність
Задоволення потреб
Автопрактичне
Однорідна
Індивідуальна
Вартість
Прибутки
Капітал
Рада директорів
Досягнення заданого

Праксеологічне/ біхевіористичне
управління
Сітка
Взаємозалежність
Якісний ріст
Використання загальної ідеї
Приналежна до різних структур
Групова
Час
Споживачі
Інформація
Різні комбінації органів
Досягнення можливого

чином, встановлюється не директивний зв'язок та не
формальний взаємовплив на працю членів команди. Та
кий метод зачіпає психологію працівників з різних боків:
один працівник буде намагатися навчитися у коучера,
другий прагнутиме бути кращим за коучера, третій —
здобуде професійну підтримку та позбудеться невпев
неності у собі, інший — забажає також бути наставни
ком для інших, адже вважає себе кращим спеціалістом.
Зачіпаючи різні боки психології людини, цей метод зру
шить мотиваційні цінності та спровокує людину до дії, а
саме: професійної дії, без фактичного втручання керів
ництва на основі професійної самоорганізації.
Рефлексивна система управління передбачає форму
вання не лише гештальту структури окремого працівника
та колективу, а й гештальту підприємства на ринковому
середовищі — цілісного образу успішного підприємства.
Гештальт підприємства створюється перед усім іміджем
підприємства, його рекламною кампанією щодо пошуку
персоналу, певними специфічними особливостями.
Наприклад, відома мережа ресторанів швидкого хар
чування МакДональдс, створила гештальт молодіжного
підприємства. І саме тому працевлаштовуватись туди
ідуть молоді люди з певними характеристиками. Тобто
відбулася зовнішня рефлексія через відображення об
разу підприємства через образ його працівників. Зовні
шня рефлексія вдало використовується у маркетинго
вих технологіях, РRакціях та передвиборчих кампані
ях. Зовнішня рефлексія формується за рахунок HRре
путації підприємства, яка широко використовується в
кадровій роботі в США. HRрепутація (від. англ. human
resources — людські ресурси) — це низка методів і під
ходів спрямованих на досягнення високого рівня задо
волення працівників роботою, або потенційне бажання
працювати, саме на визначеному підприємстві. Амери
канський президент Дональд Трамп говорив: "Якісні
працівники бажають працювати лише у якісних компа
ніях". HRрепутація — це інформаційна система управ
ління, яка функціонує через засоби масової інформації,
Інтернет, пошту та особисту взаємодію та має вигляд
реклами, пропаганди та PRакцій направлених на підви
щення необхідного іміджу підприємства [6, с. 326].
За представленими основними характеристиками
рефлексивного управління проведемо порівняння основ
них напрямів зміни окремих елементів управління за су
часними класичними та інноваційними системами управ
ління (табл. 1).
Окрім управління персоналом, гештальттехнології
ефективно використовують у маркетингу, формуючи по
пит на новий продукт, що ще не надійшов у продаж. Но
вий продукт не рекламується, а формується певний об
раз майбутнього покупця — гештальт, який неодмінно є
власником представленого продукту. Наприклад, геш
тальтом успішності у 90х роках був автомобіль марки
Мерседес. Попит на представлену марку автомобіля
формувався за рахунок певного образу успішного чле
на суспільства. Основним, цільовим гештальтом був саме
певний образ людини, а проміжним — автомобіль, тоб
то сам продукт. Осмислення та створення цього гешталь
ту відбувалося за допомогою рефлексії — відображен
ня певного бачення буття, очима різних членів суспіль
ства. Представлена інноваційна технологія маркетингу
дозволяє маніпулювати попитом на ринку, за рахунок
формування ціннісного образу, який впливає на психо
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Рефлексивне управління
Стільникова, мережева
Самоорганізація
Задоволення власною працею
Групова синергія
Команда однодумців-професіоналів
Командна
Стійкість
Розвиток
Люди-особистості
Рада колективу
Задоволення від досягнення

логічне сприйняття, а, як наслідок, на вибір який робить
людина.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Технології гештальтів мають безпосереднє відношен
ня до психології управління персоналом підприємств і
відіграють провідну роль в організації колективної діяль
ності. Гештальт як позитивний образ працівника — час
тини підприємства, передбачає опору на рефлексивне, ос
мислене сприйняття цієї позиції як по відношенню до осо
бистості так і по відношенню до колективу в цілому. Та
кий образ формує переконання, установки, норми,
цінності і типи поведінки індивіда в професійній ситуації
та особливий тип міжособистісних професійних відносин,
що перетворює колектив на команду однодумців. Кожен
з членів команди на підставі оцінювання себе в "дзеркалі
оцінок інших" і порівняння себе з іншими в ступені досяг
нення результату, сприймає себе як ресурс для розвитку
підприємства, а власну особистість як капітал з вартістю,
що повертається задоволенням від особистої праці та ус
піхом підприємства в цілому.
Перспективами подальших досліджень є визначен
ня позитивних і негативних факторів, що впливають на
формування та використання гештальтів у системі
управління персоналом.
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WORLD PLAYERS TRANSFER MARKET IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS
IN EUROPE

Статтю присвячено дослідженню проблеми впливу світового ринку трансферів футболістів на конF
курентоспроможність європейського професіонального футбольного клубу в рамках фінансових обмеF
жень. Розглянуто основні чинники формування ринкової вартості футболіста, особливості ринку трансF
ферів футболістів в Європі та в усьому світі, відмінності між ними та їх ключові характеристики, які вплиF
вають на конкуренцію між клубами. В статті автор аналізує нематеріальні активи — футболісти як склаF
дову конкурентоспроможності футбольних клубів в європейських змаганнях та особливості конкуренції
футбольных клубів на ринку трансферів гравців. Проведено бенчмаркінг футбольних клубів за рівнем
витрат на футболістів та проаналізовано основні причини низької міжнародної конкурентоспроможності
клубів Східної Європи.
This article is devoted to a research on the impact of the football players' world transfer market of on the
competitiveness of professional football clubs in the framework of financial limits. The author considers key
factors of players' market price establishment, features of the players' market in Europe and in the world, the
difference between them and key characteristics which have an impact on the clubs' competition. In this article
intangible assets — football players are analyzed as a component of football clubs' competitiveness in European
competitions and features of economic competition between football clubs in the players' market. A benchmarking
of the football clubs' expenses on the football players was conducted and main reasons of low international
competitiveness of Eastern Europe clubs were analyzed.

Ключові слова: трансфер, ринок трансферів футболістів, конкуренція, футбольний клуб, Фінансовий Фейр
Плей, конкурентоспроможність клубів, беззбитковість, компенсація за підготовку, механізм солідарності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграційні процеси в Європі кінця XX початку
ХХІ ст., спрямовані на лібералізацію ринку праці в Євро
пейському Союзі та стрімке зростання європейського
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футбольного ринку сприяли значному збільшенню чис
ла переходів гравців до футбольних клубів Європи. Ос
новними економічними суб'єктами, які використовують
таланти футболістів у своїй економічній та спортивній
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Рис. 1. Динаміка сукупних витрат футбольних клубів на міжнародні трансфери та витрат на оплату праці футбольних
клубів Європи
Джерело: розроблено автором на основі джерел [1; 2; 5].

діяльності є професіональні футбольні клуби. Разом із
щорічним зростанням доходів всіх клубів Європи у се
редньому на рівні 9,3% відбувається і щорічне зростан
ня витрат на оплату праці футболістів на рівні 10,3% [1,
с. 66—88]. З одного боку, футболіст є найманим праців
ником, який зареєстрований за футбольний клуб та
представляє клубу свої послуги за фінансову винагоро
ду, з іншого боку, футбольний клуб володіє економіч
ними правами на послуги гравця, тобто його реєстра
цією, яку може продавати іншим клубам. За останні п'ять
років витрати на міжнародні трансфери збільшилися
майже вдвічі і досягли показника 4,79 млрд дол. США
за 2016 р., при цьому 82,1% цих витрат припадає на про
фесіональні клуби Європи [2].
Постійне зростання доходів провідних єволпейсь
ких клубів, значні інвестиції у футбольні клуби з країн
Азії та Близького Сходу призвели до зростання попиту
з боку найбагатших футбольних клубів на провідних
футболістів світу, що в свою чергу знайшло відображен
ня у рекордних трансферних угодах, які перевищують
100 млн євро за одного гравця, а влітку 2017 р. було укла
дено рекордну трансферну угоду щодо переходу бра
зильського футболіста Неймара за 222 млн євро з ФК
"Барселона" (Іспанія) до ФК "ПСЖ" (Франція). Такий
трансфер викликав великий резонанс, оскільки євро
пейські клуби, які беруть участь у змаганнях Союзу
Європейських Футбольних Асоціацій (УЄФА) мають
відповідати критерію беззбитковості, тобто здійснюва
ти свою діяльність в межах своїх доходів [3].
З одного боку, діяльність футболістів спрямована
на спортивну конкуренцію між футбольними клубами,
з іншого — гравці можуть бути нематеріальним активом
клубу, який відіграє важливу роль у підвищенні конку
рентоспроможності футбольного клубу Європи в рам
ках існуючих фінансових обмежень УЄФА, які назива
ються "Фінансовий ФерйПлей". Наразі питання щодо
відповідності європейських клубів вимогам Фінансово
го ФейрПлей є ключовим в контексті управління кон
курентоспроможністю, що передбачає ряд обмежень
економічного характеру. Тому будьяка діяльність євро
пейських футбольних клубів, пов'язана з залученням
футболістів повинна здійснюватися з урахуванням ви
мог беззбитковості. Така проблема набула особливої
актуальності в країнах Східної Європи, зокрема в Ук
раїні, оскільки професіональні клуби Східної Європи
мають менші фінансові можливості в порівнянні з про
відними європейськими клубами, тому зважена транс
ферна політика українських клубів вже сьогодні стає
основним фактором забезпечення міжнародної конку
рентоспроможності.
Враховуючи, що управління конкурентоспромож
ністю футбольних клубів здійснюється в умовах зрос
таючого трансферного ринку як за кількістю переходів,
так і за сумами витрати, як на національному, так і на
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міжнародному рівнях, необхідно приділяти увагу аналі
зу впливу світового ринку трансферів футболістів на
економічну конкуренцію між професіональними клуба
ми Європи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості ринку праці у професіональному ко
мандному спорті та світової трансферної системи, а та
кож їх вплив на економічну конкуренцію між клубами
та конкурентоспроможність професіональних футболь
них клубів досліджували такі іноземні вчені: П. Сло
ан, Д. Томас, С. Зиманскі, Р. Сіммонс, С. Бастіанон,
Дж. Годард, Б. Джерард, С. Кесене, та інші. Подальшо
го дослідження потребує визначення факторів забезпе
чення конкурентоспроможності футбольного клубу
Європи в рамках діючої трансферної системи та особ
ливостей світового ринку трансферів футболістів.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей та сучас
них тенденцій на ринку трансферів футболістів та транс
ферної діяльності футбольних клубів, чинників форму
вання ринкової вартості на футболіста, а також аналіз
їх впливу на конкурентоспроможність професіональних
футбольних клубів та ліг в Європі в рамках існуючих
фінансових обмежень, впроваджених УЄФА.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професіональний футбольний клуб є економічним
суб'єктом, який надає розважальні послуги глядачам та
телеглядачам. Професіональні футболісти виступають
найманими працівниками футбольних клубів, якому на
даються права на використання індивідуальних унікаль
них навичок в рамках організованих змагань. Як прави
ло, за професіональні клуби виступають футболісти зі
статусом професіонала, які мають письмовий контракт
з клубом і за свою трудову діяльність отримують вина
городу, яка перевищує їх фактичні витрати. Всі інші
футболісти вважаються аматорами [4]. Всі гравці мають
бути зареєстровані за свій клуб в національній асоціації
та лізі, до яких належить футбольний клуб. Професіо
нальні футболісти, як будьякі працівники, мають мож
ливість змінювати свого роботодавця, тобто переходи
ти з одного футбольного клубу до іншого, що називаєть
ся трансфером.
Сучасний трансферний ринок демонструє тенденцію
до зростання і за 2016 р. обсяг операцій на світовому
ринку склав 4,79 млрд дол. США [2]. Якщо в сезоні
1994—1995 рр. кількість трансферів складала 5 735 на
загальну суму більше 400 млн євро, то в сезоні 2000—
2001 рр. кількість трансферів склала 8 531 на загальну
суму більше 1,7 млрд євро [5, c. 4] (рис. 1).
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Таблиця 1. Відмінності ринку трансферів футболістів
північноамериканської та європейської моделей футбольних ліг
Характеристики
Права власності на
клуби
Економічні права

Північноамериканська модель
Ліга є одним підприємством, яке володіє
всіма командами і продає франшизу на
управління інвесторам
Футболіст укладає контракт з лігою і клубом

Обмеження щодо
іноземних футболістів

176 місця іноземних футболістів
розподіляється між 22 командами, однак,
кожна франшиза може продавати таке місце
іншій

Обмеження сукупних
витрат на оплату праці
всіх футболістів

Максимальна сума витрат на оплату праці 3 660 000 USD, однак існують «призначені
гравці» (максимум 3), які не підпадають під
ці обмеження
Мінімальна заробітна плата гравця
62 000 USD за сезон

Мінімальна сума
витрат на одного
футболіста
Максимальна сума
витрат на одного
футболіста
Розподіл доходів від
вихідного трансферу

Системи переходів
гравців

Європейська модель
Ліга не володіє клубами. Кожен клуб є окремою юридичною
особою або групою, яка перебуває у прямій власності
інвесторів
Права на футболіста, як правило, належать одному клубу, але
спортивні права можуть передаватися в оренду іншому клубу,
або відсоток від продажу економічних прав може належати
іншому клубу
Індивідуально можуть застосовуватися кожною національною
асоціацією з урахуванням національного трудового
законодавства, можуть існувати обмеження щодо
максимального числа футболістів-іноземців на полі або в заявці
на матч тощо
Обмеження витрат на оплату праці футболістів відсутні, якщо
до клубу не застосовуються дисциплінарні санкції УЄФА
Мінімальна заробітна плата гравця не встановлена, але не
менше, ніж мінімальна заробітна плата відповідно до
національного законодавства
Максимальна заробітна плата футболіста не встановлена, клуби
можуть пропонувати будь-яку суму винагороди футболістам

Максимальна заробітна плата футболіста не
більше 457 500 USD за сезон, виключення
складають лише «призначені гравці», які не
потрапляють під дію цих обмежень
Дохід від продажу економічних прав на
футболіста розподіляється між клубом і
лігою в залежності від списку, з якого
продано гравця та кількості відпрацьованих
сезонів
Система драфту молодих гравців, за якої
клуб з найменшим рейтингом за результатом
сезону має право обрати гравця зі списку з
найвищим рейтингом

Дохід від продажу економічних прав на футболістів
розподіляється так: 95% суми, як правило, сплачується клубу
власнику реєстрації, 5% розподіляється за механізмом
солідарності між школами та клубами, що підготували
футболіста у віці з 12 до 23 років. В особливих випадках
відсоток від перепродажу може підлягати сплаті попередньому
клубу, якщо це погоджено трансферним контрактом
Система активного трансферного ринку, на якому угоди щодо
купівлі/продажу гравця укладаються на ринкових умовах та є
характерним розвиток дитячих футбольних академій при
клубах, які готують для себе професіоналів

Джерело: розроблено автором на основі джерел [8; 9; 10].

Передумовою для формування сучасної трансфер
ної системи стала судова справа в Європейському Суді
в 1995 р. щодо відповідності встановлених у футболі
регламентних норм трудової діяльності футболістів
принципам Європейського Союзу в частині вільного
працевлаштування працівників (справа Босмана) [6]. До
1995 р. якщо гравцю за два місяці до завершення його
контракту з роботодавцем було запропоновано остан
нім нову трудову угоду, футболіст не міг вільно зали
шити клуб після закінчення трудової угоди. Новий клуб,
який виявляв бажання заключити контракт з футболі
стом, мав виплатити нинішньому клубу трансферну ком
пенсацію, яка покриває витрати, понесені останнім клу
бом. У той же час якщо не виявлялося жодного клубу,
бажаючого виплатити трансферну компенсацію, грав
цю вдруге пропонувався контракт його нинішнім клу
бом, а вдруге відмовившись укласти угоду зі своїм клу
бом, футболіст міг бути відсторонений від участі у зма
ганнях на два роки. Також існували обмеження на
кількість іноземних футболістів, яка могла використо
вуватися протягом матчу. Фактично таке середовище
мінімізувало кількість трансферів у Європі, оскільки
залишити клуб було не просто через наявність обов'яз
кової трансферної компенсації, а перейти до закордон
ного клубу було складно через наявність ліміту на фут
болістівіноземців.
ЖанМарк Босман, який виступав за бельгійський
клуб "Льєж" у встановлені регламентом терміни отри
мав пропозицію від клубу продовжити контракт, однак
на менш вигідних фінансових умовах. У послугах фут
боліста зацікавився французький футбольний клуб
"Дюнкерк", який виявив бажання взяти футболіста в
оренду на рік, проте контракт між клубами та футбо
лістом не вступив у силу, в результаті чого Босман не
міг бути заграний за жодний клуб та протягом року не
міг отримувати фінансову винагороду. Європейським
Судом було розглянуто дану ситуацію, яка склалася на
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початку 90х рр. у європейському футболі як обмежен
ня прав гравців на вільне працевлаштування та дискри
мінацію за національною ознакою. Таким чином, фут
болісти здобули право вільно переходити до іншого клу
бу будьякої країни ЄС після завершення трудового
контракту, що стимулювало активізацію трансферного
ринку Європи.
Результатом справи Босмана стали нові правила пе
реходів гравців у віці 24 роки і старше, оскільки для фут
болістів до 23 років залишилась вимога щодо виплати
компенсації за його підготовку попереднім клубам та
юнацьким футбольним школам. Можливість вільного
уходу гравця з клубу після завершення контракту
активізувало конкуренцію між клубами, що призвело до
збільшення рівня витрат на оплату праці талановитих
футболістів, а також зростання трансферної вартості.
Футбольному клубу, який не може постійно витрачати
на футболістів загрожує спад у довгостроковій перспек
тиві перехід до наступного нижчого дивізіону ліги [7, c.
27—51]. Таким чином, євроінтеграційні процеси на по
чатку 1990х рр. призводили до лібералізації руху ро
бочої сили, що знайшло своє відображення на євро
пейському ринку трансферів футболістів, який мав
значні відмінності від ринків інших регіонів. Якщо по
рівнювати ринок трансферів футболістів у північноаме
риканській та європейській моделях футбольних ліг, то
можна стверджувати, європейський ринок менш заре
гульований, а отже, футбольні клуби Європи мають
більше можливостей для підвищення конкурентоспро
можності за рахунок трансферної діяльності, ніж фран
шизи північноамериканської ліги МЛС (табл. 1).
Система переходів футболістів у північноамери
канській моделі спрямована на підтримання конкурен
тного балансу між командами, оскільки франшизи пе
ребувають в приблизно однакових фінансових умовах і
жоден клуб не має явної економічної переваги. Євро
пейські клуби не мають обмежень щодо сум витрат на
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Залежність між витратами на футболістів провідних європейських клубів,
клубним рейтингом УЄФА та рейтингом вартості бренду клубу
Витрати клубів
на футболістів за
2015 фінансовий рік,
млн євро

Футбольний клуб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Реал» Мадрид
«Манчестер Юнайтед»
«Челсі»
«Манчестер Сіті»
«Барселона»
«ПСЖ»
«Арсенал»
«Ліверпуль»
«Баварія»
«Ювентус»

650
573
552
544
514
473
465
423
397
354

Місце у клубному
рейтингу УЄФА
на кінець сезону
2015-2016 рр.
1
20
5
11
3
7
10
35
2
9

Місце у клубному
рейтингу вартості
бренду станом
на 2016 р.
2
1
8
4
3
7
6
9
5
11

Джерело: розроблено автором на основі джерел [1, с. 95; 11; 12].

оплату праці та трансферну діяльність, проте дані вит
рати повинні покриватися відповідним рівнем доходів,
які заробляють клуби від своєї економічної діяльності,
зокрема проведення матчів, доходів від спонсорства та
реклами, продажу прав на трансляції, тощо. Існуюча си
стема ринку трансферів футболістів в Європі не дозво
ляє клубам з незначними фінансовими ресурсами кон
курувати з клубами, що мають великі фінансові можли
вості.
Фактично ринок трансферів футболістів в Європі
характеризується як ринок недосконалої конкуренції і
складається з трьох головних сегментів:
— Ринок трансферів футболістів найвищого класу,
на якому незначна кількість гравців (та їх представників)
зіштовхуються з обмеженою кількістю провідних
клубів, які прагнуть задовольнити їх вимоги, має моно
полістичну структуру. На цьому сегменті превалюють
найвищі суми трансферних компенсацій та винагород
гравцям.
— Ринок трансферів футболістів високого класу, на
якому обмежена кількість футболістів (кваліфікованих
та досвідчених) зіштовхуються з великою кількістю
клубів та має олігополістичну структуру. В цьому сег
менті футболісти (та їх представники) мають менше рин
кової сили та не можуть досягти найвищого рівня опла
ти праці.
— Ринок трансферів футболістів середнього рівня,
на якому багато футболістів зустрічаються з обмеже
ною кількістю клубів, має олігополістичну структуру.
В цьому сегменті клуби мають ринкову силу у визначенні
цін (трансферної компенсації, винагороди футболістів)
[5, c. 4—5].
Проаналізувавши умови переходів, передбачені Рег
ламентом зі статусу і трансферу гравців Міжнародної
федерації футбольних асоціацій (ФІФА), всі трансфе
ри можна умовно класифікувати за наступними озна
ками:
1) у залежності від приналежності клубів до націо
нальних асоціацій: внутрішні трансфери (між клубами
однієї національної асоціації) та міжнародні (між клу
бами різних національних асоціацій);
2) за типом переходу: перехід на постійній основі
шляхом укладання трансферного контракту між клуба
ми, перехід на правах оренди на визначений час, перехід
без укладання трансферного контракту (на правах
"вільного агента");
3) за економічними умовами: перехід на платній ос
нові та перехід на безоплатній основі.
Європейський клубний футбол надає більше мож
ливостей для управління конкурентоспроможністю в
порівнянні з іншими видами спорту. Глобальний транс
ферний ринок в баскетболі є дуже активним в контексті
кількості переходів, але має досить малий обсяг в еко
номічному плані: в сезоні 2010—2011 рр. склав лише
27 млн євро, що в три рази менше, ніж лише один рекор
дний трансфер у футболі (Кріштіану Роналу з "Манчес
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тер Юнайтед" до "Реал" Мадрид за 94 млн євро) [5, c.
165]. В той же час найсильніші футболісти можуть ста
вати гравцями клубу як за рекордні суми понад 200 млн
євро, як наприклад, трансфер Неймара з клубу "Барсе
лона" до "ПСЖ", так і без виплати трансферної ком
пенсації, як наприклад, Роберт Левандовскі, який перей
шов з ФК "Борусія" до ФК "Баварія" після завершення
трудового контракту, або Ліонель Мессі, який став грав
цем Барселони в юному віці і пройшов становлення в
клубі до одного з найкращих футболістів світу. В цьому
і полягає можливість управління конкурентоспромож
ністю клубу. Футбольний клуб може інвестувати у підго
товку власних кадрів, реалізуючи програми розвитку
молодіжного футболу, або за рахунок пошуку недооц
інених якісних гравців здійснювати комплектацію ко
манди та розвивати талант футболістів, які можуть бути
продані до іншого клубу.
Економічні права на футболістів є основними нема
теріальними активами клубу, оскільки від них залежить
спортивний результат виступів клубів у національному
чемпіонаті та в міжнародних змаганнях. Чим успішніше
виступає команда, тим більше доходів отримує клуб,
зокрема, призові за досягнення певного спортивного
результату, надходження від телетрансляторів, прода
жу квитків та сувенірної продукції клубу, а також підви
щує свою інвестиційну привабливість для спонсорів та
рекламної діяльності. В середньому витрати на оплату
праці в структурі сукупних операційних витрат фут
больного клубу складають 63% [1, c. 88]. Існує пряма
залежність між витратами на футболістів, спортивни
ми результатами та вартістю бренду клубу (табл. 2).
Витрати на футболістів являють собою спеціальний по
казник, розроблений спеціалістами УЄФА, що розрахо
вується як сума 50% акумульованих прямих витрат на
придбання гравців на кінець фінансового року та розмір
заробітних плат за рік.
Фактично всі 10 клубів з найбільшим показником
витрат на футболістів входять до рейтингу топ10 клубів
за вартістю бренду, та 8 клубів входять до 15 найкра
щих клубів за клубним коефіцієнтом УЄФА, за виклю
ченням двох клубів Великобританії ("Манчестер Юнай
тед" та "Ліверпуль"). Причина такої ситуацій в чемпіо
наті Англії — висока конкуренція, за якої 6 клубів при
близно одного рівня розігрують лише 4 місця, що є кво
тою Англії для участі в найпрестижнішому європейсь
кому змаганні Ліга Чемпіонів УЄФА. Інвестиції у фут
болістів не завжди можуть давати позитивний спортив
ний результат, однак існує пряма залежність між вит
ратами на гравців та успішним виступом команди.
Значні інвестиції нових власників таких клубів, як
"Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті",
"Ліверпуль" здійснювалися переважно у придбання най
сильніших футболістів та оплату праці з метою підви
щення міжнародної конкурентоспроможності, що в
свою чергу призводило до збільшення чистого боргу. В
результаті з 2010 р. УЄФА було впроваджено систему
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Порівняльний аналіз методів обліку витрат придбання реєстрації футболіста
за 100 млн євро при п'ятирічному контракті
Метод обліку
придбання реєстрації
футболіста
«Доходів і витрат»
«Капіталізації»

Витрати
за І рік,
млн євро
100
20

Витрати
за ІІ рік,
млн євро
0
20

Витрати за
ІІІ рік,
млн євро
0
20

Витрати за
ІV рік,
млн євро
0
20

Витрати за
V рік,
млн євро
0
20

Розроблено автором на основі джерела [3].

Фінансового ФейрПлей, спрямовану на стимулювання
клубів Європи здійснювати діяльність в межах своїх
доходів і дещо впорядкувати витрати на трансферну
діяльність. Витрати на придбання реєстрації футболістів
беруться для розрахунку результату беззбитковості
клубу в рамках фінансового контролю УЄФА.
Чистий фінансовий результат за підсумками транс
ферної діяльності може виглядати дещо суперечливо
через методи обліку реєстрації футболістів, які засто
совує клуб. Коли трансферні витрачання зростають,
чисті витрати на трансферну діяльність (і, отже, рівень
загальних збитків клубу), що відображаються в звіті про
фінансові результати за звітний період, зазвичай будуть
в декілька разів менше. Це відбувається через те, що
прибуток, який збільшується при зростанні трансфер
ної діяльності, визнається у фінансовій звітності відра
зу після продажу футболіста, тоді як витрати, які та
кож збільшуються при зростанні трансферної діяль
ності, розбиваються на весь період дії контрактів нових
гравців (зазвичай від трьох до п'яти років). Тобто якщо
трансферна компенсація за футболіста складає 100 млн
євро, з яким було укладено трудовий контракт на п'ять
років, то протягом фінансового року клуб відносити на
амортизаційні витрати 20 млн євро, використовуючи
метод "капіталізації" (табл. 3) [3]. Такий метод засто
совується з метою зниження впливу трансферної діяль
ності на чистий фінансовий результат, який береться за
основу при розрахунку критерію беззбитковості клу
бу.
Необхідно розрізняти три види вартості футболіста:
балансову вартість, ринкову оцінювану вартість та рин
кову трансферну ціну. Балансова вартість відображаєть
ся у балансі і кожного року зменшується на суму амор
тизаційних відрахувань. Тобто якщо реєстрацію гравця
Кріштіану Роналду було придбано клубом "Реал" Мад
рид за 94 млн євро, то після завершення п'ятирічного
терміну його балансова вартість може складати 0, в той
час як ринкова оцінювана вартість може бути на рівні
100 млн євро, тобто орієнтовна ціна, за яку може бути
придбано економічні права на цього футболіста. Така
ціна визначається інформаційними агентствами такими,
як Trsnfermarket. Кожний футболіст є специфічним не
матеріальним активом, якого складно порівняти з
іншим, тому трансферна ціна, за якою економічні права
на футболіста продаються іншому клубу може відрізня
тися від трансферної оцінюваної вартості. На трансфер
ну ціну впливає успіх виступів команди в цілому та інди
відуальні показники результативності футболіста,
рівень чемпіонату, в якому виступає гравець, його на
ціональність, вік, досвід, іміджева привабливість, термін
до закінчення трудового контракту, амплуа, кількість
виступів за національну збірну країни, рівень клубу
покупця тощо. Для бухгалтерського обліку важливими
є лише балансова вартість та трансферна ціна, що впли
ває на кінцевий фінансовий результат та на відповідність
клубу вимогам беззбитковості.
У звітності буде відображений прибуток від вибут
тя реєстрації футболіста, якщо чисті надходження від
продажу перевищують чисту балансову вартість на мо
мент трансферу. Збитки від вибуття реєстрації гравця
розраховуються шляхом вирахування чистої балансо
вої вартості на момент переходу з чистих надходжень
від вибуття, що отримані і належать до отримання. У
звітності будуть відображені збитки від вибуття реєст
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рації футболіста, якщо чисті надходження від вибуття
менше, ніж чиста балансова вартість на момент транс
феру.
Необхідність дотримуватися критерію беззбитко
вості ще активніше впливає на обсяг трансферного рин
ку, оскільки клуби які мають від'ємний результат без
збитковості за межами максимально допустимого зна
чення (більше 30 млн євро) змушені продавати фут
болістів, щоб вирівняти своє фінансове положення. Ре
кордна трансферна угода літа 2017 р. між ФК "Барсе
лона" (Іспанія) та ФК "ПСЖ" (Франція) щодо трансфе
ру гравця Неймара за 222 млн євро викликала чимало
критики на предмет відповідності клубу "ПСЖ" вимо
гам беззбитковості [13].
У минулому "ПСЖ" вже порушував критерій без
збитковості і уклав з Органом з фінансового контролю
клубів УЄФА мирову угоду, згідно з якою до клубу були
застосовані дисциплінарні санкції, в результаті чого
"ПСЖ" був зобов'язаний протягом трьох сезонів при
вести свій фінансовий стан у відповідність з критерієм
беззбитковості, при цьому клубу було заборонено
збільшувати сукупні витрати на оплату праці, кількість
гравців у заявці для сезону 2014/2015 була скорочена з
25 до 21, клуб змушений був обмежити витрачання на
придбання гравців, а також до клубу був застосований
штраф у розмірі 60 млн євро, які будуть утримані з до
ходів "ПСЖ" від змагань УЄФА, проте з них 40 млн євро
є умовним штрафом і дана сума буде повернена клубу
після виконання всіх умов мирової угоди [14]. Незва
жаючи на трансферний рекорд, ФК "ПСЖ" має всі
підстави для того, щоб не порушити критерій беззбит
ковості, оскільки "ПСЖ" влітку продав футболістів Ор'є
та Матьюіді на загальну суму 45 млн євро, що еквіва
лентно сумі витрат на придбання Неймара за перший рік
при застосуванні методу обліку футболістів "капіталі
зації", а за 2015 рік "ПСЖ" отримав 120 млн євро опера
ційного прибутку [1, c. 145].
Сума трансферу в розмірі 222 млн євро може здава
тися занадто великою як для футболу, враховуючи, що
інвестиції у футболістів є великим ризиком. Неймар є
одним із трьох найбільш популярних та сильних гравців
у світі і його придбання може дати можливість виходу
на нові ринки, на яких присутність "ПСЖ" є досить низь
кою, зокрема, ринок Китаю, де наразі значні інвестиції
здійснюються у футбольний бізнес.
С. Кесенне піддає критиці сучасний трансферний
ринок, оскільки клуби, що витрачають мільйони євро на
придбання футболістів та на виплату винагороди їм
можуть знаходитися під загрозою банкрутства через
боргові зобов'язання, які нарощують кожного року [15,
c. 113—120]. До справи Босмана метою плати за транс
фер було компенсувати колишньому клубу витрати на
підготовку, але 94 млн євро за перехід Кріштіану Ронал
ду з "Манчестер Юнайтед" до "Реал" Мадрид значно пе
ревищує витрати на його підготовку. Тому С. Кесенне
пропонує модель, за якої клуби будуть робити відраху
вання у фонд національної асоціації в залежності від
розміру їх бюджету, а національна асоціація з метою
підтримання конкурентного балансу у змаганнях буде
розподіляти ці кошти між клубами в залежності від
кількості та якості програм підготовки футболістів [15,
c. 113—120]. На практиці таку модель складно впрова
дити, оскільки неможливо об'єктивно оцінити якість та
ких програм кожного клубу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
У той же час С. Кесенне не розглядає трансфер фут
болістів як інвестицію. З розвитком медіа ринку та рин
ку рекламних послуг, гравці, які мають мільйони фанатів
по всьому світу, є привабливими для компаній будьяких
сфер економічної діяльності, що хочуть просувати свій
товар. Тому коли клуб купує економічні права на фут
боліста, разом з цим отримує частину іміджевих прав,
що дають можливість використовувати у рекламних за
ходах зображення гравця, як частини команди. Окрім
цього, футбольний клуб отримує додатковий дохід від
продажу сувенірної продукції з використанням ім'я або
зображення футболіста (наприклад, ігрову форму з
прізвищем та номером гравця). Жоден клуб не бажає,
щоб його залишали провідні гравці, тому якщо фут
боліст виявляє бажання залишити клуб, останній нама
гається за рахунок трансферної суми компенсувати упу
щені вигоди. З іншого боку, кожен гравець вносить свій
вклад у спортивні виступи команди, від яких залежить
сума призових, доходи від продажу квитків та телетран
сляцій, а також інвестиційна привабливість. Наприклад,
після переходу Кріштіану Роналду до "Реал" Мадрид
клуб тричі виграв найпрестижніший європейський
турнір Лігу Чемпіонів, яку до цього не вигравав більше
10 років, а сам футболіст тричі визнавався найкращим
футболістом світу за версією ФІФА, що є дуже приваб
ливим для встановлення співпраці зі спонсорами та рек
ламодавцям. Футболіст має трудові стосунки з клубом
більше 8 років, що при методі "капіталізації" означає,
що сума амортизаційних відрахувань на рік з цього
трансферу складає менше 12 млн євро. Після таких ре
зультатів "Реал" очолює рейтинг клубів за вартістю
бренду та за рівнем доходів.
Якщо проаналізувати діяльність "Манчестер Юнай
тед" стосовно трансферу Кріштіану Роналду, то можна
зробити висновок, що такий перехід був хоча і ризико
вою інвестицією, але ефективною. В 2003 р. права на
футболіста у вісімнадцятирічному віці були придбані у
клубу "Спортинг" (Португалія) за 12 млн фунтів стер
лінгів [16, c. 102]. Така інвестиція повністю виправдана,
оскільки у складі "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Ро
налду у 2008 р. виграв Лігу Чемпіонів УЄФА та став най
кращим футболістом світу, в результаті чого вартість
футболіста зросла в декілька разів і "Манчестер Юнай
тед" зміг отримати прибуток від його трансферу до ФК
"Реал" Мадрид. Таким чином, трансферна діяльність є
складовою управління конкурентоспроможності клубів.
У той же час не всі інвестицій у придбання фут
болістів можуть бути ефективними, коли футболіста
купують за велику трансферну ціну, але він не може
реалізувати свій потенціал і клуб несе збитки. Не всі
переходи здійснюються з виплатою трансферної ком
пенсації: лише 14,4% всіх міжнародних трансферів у
2016 р. здійснювалися за трансферну компенсацію на
загальну суму 4,79 млрд дол. США, а решта були без
коштовними [2].
Зростання як трансферних цін на футболістів, так і
сукупних витрат на трансфери може нести певну за
грозу діяльності футбольних клубів у довгостроковій
перспективі, що можна порівняти з іпотечною кризою
2007—2009 рр. На всі європейські клуби за результата
ми 2016 р. припадає 82,1% сукупних світових витрат на
міжнародні трансфери, а на клуби топ4 найбільших за
обсягом країн Англії, Німеччини, Іспанії та Італії 62%
[2]. В основному саме клуби цих країн протягом останніх
років визначали світові тенденції на трансферному рин
ку, впливали на процес ціноутворення та концентрува
ли у своєму складі провідних футболістів світу. Причи
ною тому був сформований історично рівень розвитку
футболу, структурно ефективний футбольний ринок,
висока купівельна спроможність населення та приваб
ливі умови для життя.
Критерій беззбитковості стримував стрімке зрос
тання витрат на футболістів в Європі, однак протягом
останніх двох років відбулися значні зміни на світово
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му трансферному ринку, які призвели до збільшення
його обсягів та підвищення трансферних цін та зарплат
гравців. Ці зміни пов'язані з розвитком футбольного
ринку в Китаї, який за рахунок економічного росту ки
тайських компаній, що почали активно інвестувати
гроші у футбол, збільшився у 2016 р. майже втричі в
порівнянні з попереднім роком [2]. Китайські клуби, не
маючи жодних фінансових обмежень можуть виплачу
вати будьяку трансферну компенсацію клубам та будь
яку заробітну плату футболістам. Наразі ряд провідних
футболістів, які виступають за китайські клуби отри
мають заробітну плату більше, ніж найкращі футболі
сти в клубах Європи. Рекордний трансфер футболіста
Алекса Тейшейри за всю історію українського футболу
відбувся саме до китайського клубу "Цзянсау Сунін" з
клубу "Шахтар" за суму приблизно 50 млн євро.
На тенденції на трансферному ринку впливає гео
політичний стан у світі. Ситуація в Україні в 2014 р. при
звела до значної девальвації національної грошової оди
ниці, в результаті чого зобов'язання перед футбольни
ми клубами та футболістами, які, як правило, номіно
вані в іноземній валюті призвели до їх збільшення май
же втричі, в той час як доходи від операційної діяльності
отримуються переважно в гривні. Значні фінансові втра
ти від курсових різниць призвели до значних чистих
збитків, що стало проблемою для українських клубів
відповідати вимогам беззбитковості. Така ситуація
знайшла своє відображення на ринку трансферів гравців
в України. В докризовому 2013 р. українські клуби ви
тратили 193 млн дол. США на придбання футболістів, в
той час як у 2015 р. цей показник склав лише 27 млн дол.
США [17]. Українські клуби були змушені переорієнту
ватись на експорт футболістів, знизивши витрати на
оплату праці футболістів та отримуючи доходи від
трансферної діяльності з метою відповідати критерію
беззбитковості. В 2016 р. чисті трансферні надходжен
ня українських клубів склали 111,5 млн дол. США, що є
4 результатом в світі, поступившись Франції, Португалії
та Бразилії [1].
В 2015 р. ФК "Шахтар" Донецьк отримав чисті над
ходження від трансферної діяльності в розмірі 50 млн
євро, що дозволило клубу отримати чистий прибуток в
розмірі 15 млн євро, компенсуючи збиток від операцій
ної діяльності в розмірі 35 млн євро [3, c. 115]. Інший
український клуб "Динамо" за 2015 р. отримав чистий
прибуток в розмірі 30 млн євро, вагому частку якого
склали надходження від продажу гравця Александра
Драговіча до німецького клубу "Байер" [3, c. 115]. Та
ким чином, для всіх українських клубів трансферна
діяльність є важливою частиною управління конкурен
тоспроможністю і може досягати 50% у структурі су
купних доходів клубів. Український клуб завдяки цьо
му може дотримуватись вимог беззбитковості і брати
участь у клубних змаганнях УЄФА, що дає можливість
отримувати вагому частину доходів від участі в цих зма
ганнях.
ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гравці у професіональних футбольних клубах є од
ночасно і працівниками, які пропонують свій талант та
спортивні якості в організованих змаганнях, і немате
ріальними активами, економічні права на яких можуть
бути продані іншим клубам. Після справи Босмана су
купні витрати на придбання футболістів стали стрімко
зростати, в результаті чого провідні клуби Європи на
магаються посилити свій склад найсильнішими пред
ставниками ринку трансферів, оскільки існує пряма за
лежність між витратами на гравців (тобто витратами на
їх придбання та оплату праці) та спортивними виступа
ми команди. Наймаючи нового футболіста, його клуб
отримує не тільки спортивні права, а й іміджеві права,
які дають можливість використання його зображення в
рекламних цілях, що дозволяє отримувати додаткові
доходи.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Європейські клуби зіштовхуються з вимогами без
збитковості, запроваджені УЄФА, тому клуби не мо
жуть витрачати безмежні фінансові ресурси, а мають
здійснювати діяльність в межах своїх доходів. Тому клу
би не можуть постійно тільки купувати гравців, проте
за існуючих методів обліку, доходи від продажу фут
болістів визнаються одразу, в той час як витрати можуть
капіталізуватися. Таким чином, конкурентоспро
можність клубу буде залежати від здатності генерува
ти найбільший дохід і відповідно мати можливість вести
конкуренцію на ринку трансферів гравців. Більш кон
курентоспроможні клуби можуть залучити найсильні
ших футболістів, які в свою чергу збільшують шанси на
перемогу в змаганнях, а успішний виступ у турнірах
сприяє зростанню доходів.
Клуби Східної Європи не мають можливості отри
мувати доходи від продажу квитків та прав на трансляції
на рівні клубів Німеччини, Іспанії, Великобританії,
Італії, проте східноєвропейські клуби прагнуть конку
рувати з провідними клубами Європи як у змаганнях,
так і в боротьбі за підписання найкращих гравців. У ре
зультаті трансферна діяльність є одним із ключових
джерел доходів. Всього частка доходів українських
футбольних клубів, отриманих від трансферної діяль
ності становить близько половини сукупних доходів всіх
клубів Прем'єрліги України.
Основним напрямом нарощення міжнародної кон
курентоспроможності клубів України може стати підго
товка футболістів та перепродаж прав на них до зару
біжних клубів, що успішно реалізується українськими
клубами "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Карпати" таким
чином нівелюючи низькі доходи від продажу квитків та
прав на трансляції. Додатковою перевагою експорту
гравців є отримання доходів в іноземній валюті, що за
умови девальвації національної грошової одиниці знач
но збільшує їх частку в структурі сукупних доходів.
Належну увагу слід приділити дослідженню тенденцій
ринку трансферів футболістів, які у кожний трансфер
ний період можуть вносити зміни у конкуренцію між
клубами, в результаті яких клуби повинні пристосову
ватись до існуючого конкурентного середовища.
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ASSESSMENT OF FOREIGN EXPERIENCE TO MINIMIZE DEBT BURDEN,
THE EXIT OF THE ECONOMY FROM THE DEBT CRISIS

У статті проведено дослідження процесів виходу з боргової кризи та зменшення надмірного рівня
боргового навантаження економік різного рівня розвитку. Автором проаналізовано найефективніші
шляхи подолання боргової кризи, використовувані провідними економічними системами, якFот: фінанF
сова репресія, пролонгація державної заборгованості, реструктуризація, використання жорстких методів
бюджетних обмежень тощо. Виявлено особливості застосування граничних індикаторів боргової стійкості
в країнах з різним рівнем економічного розвитку. В процесі дослідження виявлено, що позитивним факF
тором для забезпечення фінансової та боргової безпеки держави є низький рівень короткострокового
боргу. Розкрито сутність поняття "фінансова репресія" та розглянуто дію її важелів на прикладі виходу з
боргової кризи такої країни, як Японія. На фоні успішного зменшення рівня боргового навантаження
розвиненими країнами проведено також аналіз боргової політики Греції, яка впродовж останніх восьми
років, отримуючи постійну фінансову підтримку країн Євросоюзу, нарощує борги. Також у процесі наF
писання виявлено принципові відмінності у використанні методів боргового регулювання та їх впливу
на перебіг макроекономічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку.
Summary. The article analyzes the processes of emerging from the debt crisis and reduces the excessive debt
burden of economies of different levels of development. The author analyzes the most effective ways to overcome
the debt crisis used by leading economic systems, such as: financial repression, prolongation of public debt,
restructuring, use of rigid methods of budget constraints, etc. There are revealed peculiarities of application of
marginal indicators of debt sustainability in countries with different levels of economic development. In the
course of the research, there is revealed that a low level of shortFterm debt is a positive factor for ensuring the
country's financial and debt security. There are disclosed essence of the concept of "financial repression" and
considered the effect of its levers on the example of the exit from the debt crisis of a country such as Japan.
Against the background of a successful reduction in the debt burden of developed countries, an analysis of the
debt policy of Greece has also been carried out, which, during the last eight years, receiving constant financial
support from the European Union, has been increasing its debts. Also, in the process of writing, revealed
fundamental differences in the use of methods of debt regulation and their impact on the flow of macroeconomic
processes in countries with different levels of economic development.
Ключові слова: державний борг, заборгованість уряду, бюджетний дефіцит, реструктуризація, дефолт,
фінансова репресія, пролонгація, світовий досвід.
Key words: government debt, government debt, budget deficit, restructuring, default, financial repression,
prolongation, world experience.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Кожна окремо взята країна має характерні лише для
неї причини зростання рівня боргового навантаження,
а, отже, і особливості використання інструментів подо
лання боргової кризи. При аналізі вітчизняного боргу
та пошуку механізмів його зменшення варто врахову
вати міжнародний досвід успішного виходу зі стану бор
гової кризи та не допускати помилок, допущених інши
ми урядами. Питання оптимального рівня державного
боргу для економіки України в сучасних умовах відіграє
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центральну роль та практично впливає на всі сектори
економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми державного боргу та вивчення зарубіж
ного досвіду подолання боргової кризи досліджують у
своїх наукових працях такі вчені: В. Андрущенко, О. Ба
рановський, Е. Боллз, Т. Вахненко, Г. Кучер, В. Лагутін,
В. Нордхауз, П. Самуельсон, В. Сухоруков, Б. Хейфец
та інші, а також вчені МВФ, Світового банку, департа
ментів та відділів.
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Таблиця 1. Особливості виходу з боргової кризи різних країн світу
Країна
Австрія
Данія
Естонія

Ірландія

Словенія

Хорватія

Індикатор
(його граничне значення)
Граничний рівень структурного
дефіциту не більше 0,35% ВВП
Критична межа структурного
дефіциту – 0,5 % ВВП
Відношення загального обсягу
державної заборгованості до ВВП
не перевищує 60% ВВП

Терміни введення
Терміни виконання –
2013 – 2017 роки
Функціонує
з 2012 року
Функціонує
з 2012 року

1. Граничне значення відношення
державного боргу до ВВП – 60%.
2. Дефіцит чи профіцит
структурного балансу
4 порогових значення боргового
навантаження: 50-53%, 53-55%, 5557% та 57-60% ВВП

1.Функціонує
з 2013 року.
2.Функціонує
з 2013 року.
Функціонує
з 2012 року

1. Боргове навантаження не
повинно перевищувати 60% ВВП,
використовується метод боргового
навантаження з подвійним
обмеженням.
2. Нульовий номінальний дефіцит
державного бюджету, досягнення
циклічно структурованого балансу

1.Функціонує
з 2009 року.
2.Введено в дію
у 2009 році

Практичне застосування
Використання алгоритму «боргового гальмування» для
зменшення боргового навантаження
При складанні щорічного бюджету дотримується умова
не перевищувати критичної межі структурного дефіциту
Критичні межі для зниження боргового навантаження
залежать від рівня органів влади: центральний уряд –
44%, автономія – 13%, місцеві органи влади – 3%,
соціальні фонди – 0%
1. При перевищенні граничного значення
використовуються заходи «боргового гальмування».
2. Наявність структурного дефіциту стимулює
впровадження поетапних дій для його зниження
Залежно від наявного діапазону порогових значень, уряд
використовує обмежувальні заходи різного рівня
інтенсивності, починаючи додатковими лімітами,
переходячи до жорстких санкцій. Мета полягає в
щорічному зниженні боргового навантаження на 1%
ВВП до досягнення рівня 50% ВВП до 2027 року
1. Суть подвійного обмеження полягає в тому, що
відношення державного боргу до ВВП у поточному
розрахунковому періоді до прогнозного наступного року
не має перевищувати значення вищевказаного показника
для минулого періоду.
2. Зниження обсягу видатків щорічно мінімум на 1%
ВВП до досягнення нульового рівня номінального
дефіциту

Джерело: [5].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у дослідженні та аналізі зару
біжного досвіду подолання боргової кризи та зменшен
ня надмірного рівня боргового навантаження економік
з різним рівнем економічного розвитку для виявлення
найкращих інструментів уникнення дефолту національ
ною економікою.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експерти, науковці, політики порізному сприйма
ють кризові ситуації, можливості їх подолання та по
тенційні наслідки, залежно від рівня економічного роз
витку тієї чи іншої країни. До кризових 2007—2008 рр.
вважалося, що розвинені економічні системи не такі
вразливі до фінансовоекономічних криз, хоча і після
спростування теорії побутує ідея, що розвинені країни
краще керують наслідками кризи завдяки здатності
енергійно застосовувати антициклічну фіскальну полі
тику. І навіть після повільнішого, ніж очікувалося за
прогнозними розрахунками, процесу відновлення, досі
глибина спаду економічних систем та його тривалість
недооцінена повною мірою.
Ідея відмінності виходу з боргової кризи розвине
них країн полягає в тому, що зникає необхідність за
стосування стандартного для країн, що розвиваються
набору інструментів, якот:
— реструктуризація заборгованості;
— штучне зростання інфляції;
— жорсткий контроль потоків капіталу та фінансові
обмеження.
Використання вище перерахованих методів може
спричинити втрату довіри з боку інвесторів та креди

торів, дестабілізувати економіку, втягуючи її в замкне
ний кризовоборговий цикл. Проте історичний досвід
свідчить про інше: більшість розвинених країн Євро
пейського простору (у кризові періоди) та США (в умо
вах кризи іпотечного кредитування) з метою вирішення
суттєвого боргового навантаження проводили реструк
туризацію державної заборгованості, впроваджуючи
непопулярні фінансові обмеження та інструменти зро
стання інфляції.
Значною перешкодою для швидшого відновлення
економіки є проблема глибини боргової заборгованості.
Значні розміри державної та загальної заборгованості,
як показують дослідження та історичний досвід, пов'я
зані із тривалим (перевищує 20 років) періодом еконо
мічного зростання. Жорстка економія необхідна, та в
переважній більшості випадків, недостатня для успіш
ного виходу з боргової кризи й подолання негативних
наслідків величезних масштабів боргового навантажен
ня.
Країни Єврозони зазнали впливу двох глобальних
фінансовоекономічних криз:
— фінансова криза, спричинена кризою в США;
— триваліші та більш глибокі у своїх наслідках кри
зи, пов'язані із невирішеними проблемами надмірної
державної заборгованості.
До кінця 2013 року частка державного боргу бан
ківського сектору країн Єврозони перевищила рівень
2007 року більш, як удвічі. Таке посилення тиску на
внутрішній банківський сектор економіки за рахунок
поглинання державних облігацій призводить до витіс
нення корпоративних кредитів [6].
У таблиці 1 продемонстровані можливі варіанти ви
ходу з боргової "ями" для України, які знайшли успіш

Таблиця 2. Угоди Паризького клубу по реструктуризації боргу країн із низьким та середнім рівнем доходу
Країна
Гамбія
Гвінея
Ліберія
Молдавія
Республіка Конго

Суть Паризької угоди
Списання боргу – 11,6 млн дол.
Реструктуризація боргу, наданого МВФ: 180 млн дол. – списано; 120 млн
дол. – реструктуризовано
Списання боргу – 254 млн дол.; реструктуризація боргу – 789 млн дол.
Реструктуризація зовнішнього боргу перед членами Паризького клубу –
150 млн дол.
Списання боргу – 805 млн дол.; реструктуризація боргу – 155 млн дол.

Джерело: [1].
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Рис. 1. Елементи політики управління державним боргом країн з розвиненою ринковою економікою

не використовування в країнах з різним
рівнем економічного розвитку та спе
цифічними особливостями стану фінан
совокредитного ринку, процесів бюд
жетного регулювання тощо.
Паризький та Лондонський клуби
кредиторів час від часу проводять рест
руктуризацію державного боргу країн із
низьким та середнім рівнем доходу з ме
тою надання допомоги країні в процесі
зменшення загального рівня заборгова
ності.
Проте, перераховані в таблиці 2 краї
ни, по відношенню до боргу яких прово
дилася реструктуризація чи списання,
накопичували свої боргові зобов'язання
Рис. 2. Класифікація країн залежно від ймовірності зменшення рівня
протягом століть, на відміну, від Украї
заборгованості
ни, яка має лише 20 років фінансової не
залежності (рахуємо з 1996 року після
проведення грошової реформи із введенням національ виграли економіки таких країн, як: Чехія, Хорватія,
ної грошової одиниці) та непомірно великі обсяги дер Угорщина. Румунія не підвищила податкового тис
жавної заборгованості.
ку, проте провела заходи зі скорочення витрат на
На рисунку 1 відображені найчастіше використову персонал у громадській сфері, ввела певні структурні
вані розвиненими провідними країнами світу заходи зі зміни та реформувала пенсійне право. Як не дивно,
зменшення боргового навантаження на економіку та але Угорщині вдалося за 3 роки досягти скорочення
шляхи виходу з боргового кризового стану.
бюджетного дефіциту на 5,4 % до 4 % ВВП, маючи
Розміри державної заборгованості розвинених низькі темпи економічного зростання та значні втра
країн світу та країн, що розвиваються зростають особ ти [1].
ливо швидкими темпами у часи фінансовоекономічних
Загалом, позитивним фактором для забезпечення
криз. Однак процес постійного зростання державного фінансової та боргової безпеки держави є низький
боргу, характерний практично для всіх країн світу, дає рівень короткострокового боргу. Підтвердженням цьо
змогу виділити найефективніший метод врегулювання го є той факт, що в період фінансовоекономічної кри
та зменшення рівня державної заборгованості — ско зи, яка стартувала з 2008 р., найбільше постраждали еко
рочення рівня бюджетного дефіциту.
номіки країн з низьким рівнем довгострокового боргу:
Деякі країни з метою зростання дохідної части окрім фінансової дестабілізації, криза у значній мірі по
ни бюджету роблять ставку на збільшення податко гіршила стан корпоративного сектору через зменшен
вого навантаження. Так, за рахунок зростання ПДВ ня надходжень валютної виручки від експорту за раху

Рис. 3. Фактори, що відображають глобалізованість сучасних міжнародних кредитних відносин
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Рис. 4. Динаміка державного боргу, приватних кредитів та рівня інфляції в Японії протягом 1872—2015 рр.
Джерело: [3].

нок зниження рівня цін на світовому ринку та внутріш
нього попиту на товари та послуги. Паралельно відбу
лося зменшення обсягів споживання імпортної про
дукції, що призвело до зростання навантаження на бан
ківський сектор та спричинило неспроможність вчасно
го та повного обслуговування заборгованості. Таким чи
ном, уряди країн були вимушені взяти на себе боргову
відповідальність інших секторів національних економік.
Перед урядами практично всіх розвинених країн
світу стоїть проблема надвисокого рівня державної за
боргованості відносно доходів. Аналіз світового досві
ду дає змогу виділити наступні способи зменшення дер
жавної заборгованості стосовно доходів держави:
— забезпечення достатніх темпів економічного зро
стання;
— фіскальні корективи та плани чіткої економії;
— оголошення дефолту чи проведення реструкту
ризації державного боргу;
— інфляційне зростання;
— постійне впровадження інструментів фінансових
репресій, що підтримує рівень реальних процентних ста
вок на низькому рівні.
При цьому, використання методів інфляційного зро
стання та фінансових репресій ефективне лише при
значній частці державного боргу, номінованого в націо
нальній валюті.
Найкраще вирішення проблеми надмірної держав
ної заборгованості — забезпечення високих темпів еко
номічного зростання. Та навіть при швидкому зростанні
чисельності працездатного населення та впровадженні
високоефективних технологій, що сприяли зростанню
продуктивності, зменшення заборгованості досягалося
шляхом поєднання фіскальних коригувань з менш ор
тодоксальними підходами, якот: інфляційні коливан
ня, фінансові репресії та реструктуризація заборгова
ності.
Зростання податкового навантаження та скорочен
ня витрат державного бюджету — зрозумілі методи,
проте як такі, що призводять до зменшення державної
заборгованості відносно рівня доходів, політично супе
речливі та непопулярні для суспільства. Не такими вид
ними інструментами зменшення боргового навантажен
ня для пересічного мешканця є реструктуризація боргів
та фінансові репресії, а отже, ці методи не вимагають
схвалення від виборців.
Поняття "фінансова репресія" має своє походжен
ня з 1973 року, коли Маккінон та Шоу зайнялися дослі
дженням політики регулювання фінансових ринків в
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економіках країн, що розвиваються. Результатом до
слідження був висновок про те, що тенденція низьких
темпів економічного розвитку притаманна для країн із
жорстким регулюванням фінансових ринків. Таким чи
ном, фінансова репресія характеризує надлишкове жор
стке регулювання фінансового сегменту економічної
системи.
Застосування фінансової репресії, з однієї сторо
ни, не дає можливості повноцінного й ефективного фун
кціонування фінансової системи, а з іншої — дає змогу
уряду наповнити державний бюджет за рахунок додат
кових надходжень чи скоротити витрати по обслугову
ванню державного боргу.
Інструментів прояву механізму застосування фінан
сової репресії безліч. Так, відповідно до нових Базельсь
ких (ІІІ) стандартів банківського регулювання, комер
ційним банкам рекомендується значну частину свого
портфеля активів утримувати в державних облігаціях. І
хоча до методів жорсткого регулювання відносять кон
кретні нормативи, а не рекомендації, все ж банки, маю
чи достатню частку державних цінних паперів у влас
них активах, легше проходять тести на стресостійкість,
а уряд має можливість знизити процентну ставку за дер
жавною заборгованістю, штучно підвищуючи попит на
державні цінні папери.
У 90х рр. Японія зіткнулася з рядом економічних
проблем, що становили етап банківської кризи. 70—
80ті рр. ХХ ст., з одного боку, характеризувалися ус
піхами в науковотехнічній сфері та експансією на
зовнішніх ринках, а з іншого — таке стрімке зростан
ня не могло закріпитися за рахунок наявності недо
сконалої структури фінансового сектору, яка не
відповідала оновленим вимогам сучасного ринкового
господарства.
Період економічного зростання, так званий період
"бульбашкової економіки", грунтувався на активному
внутрішньому попиті в секторі приватного житлового
будівництва, інвестицій в обладнання та устаткування,
а також високотехнологічного виробництва. Значна ча
стка внутрішнього попиту, між іншим, задовольнялася
за рахунок дешевих позик і кредитів, джерелом яких
були доходи від спекуляції нерухомістю, цінними папе
рами та землею. 90ті рр. почалися з обвалу ринку цінних
паперів, що ланцюговою реакцією захопило і ринки
нерухомості та землі. Тривала економічна криза при
звела до тяжких втрат фінансового капіталу.
Спроби банкірів та політиків провести реструкту
ризацію надмірної заборгованості призвели до затри
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мання тривалості кризи. Соціалізація витрат відображе
на у тенденції погіршення стану державних фінансів та
нестримному накопиченні боргів, що, як відображено
на рисунку 4, зберігається і донині.
З часом, схожий шлях економічної циклічності
Японії проходив і в інших країнах з розвиненою еконо
мікою, починаючи від США та Великобританії до
Ісландії та більшої частини Єврозони. Зараз, через
більше восьми років після світової фінансовоекономі
чної кризи, національні економіки стикаються з різни
ми рівнями заборгованості. Японія ж і донині знаходить
ся у верхній частині списку.
Рівень валового державного боргу розвинених еко
номік перебуває на рівні 93 % ВВП. Але, як показує гра
фічне відображення боргового навантаження на еконо
міку Японії (рис. 4), такі показники дещо зменшують
реальну величину заборгованості останніми роками,
виключаючи з розрахунку обсяги приватних зобов'я
зань, особливо банківського сектору, що на сьогодні
залишається головним можливим умовним зобов'язан
ням уряду. Постійно зростаючі пенсійні зобов'язання
доповнюють рівень умовної заборгованості.
Оскільки стрімке зростання боргового навантажен
ня у значній мірі пов'язане із фінансовоекономічними
кризами та війнами, центральні банки країн частіше ви
користовують форму "оподаткування", що дозволяє
зменшити рівень надмірної державної заборгованості
та полегшити тягар обслуговування державного та при
ватного боргу.
На початку 80х рр. ХХ ст. та в період після Першої
світової війни ефект зменшення накопиченої держав
ної заборгованості в Японії спричинила гіперінфляція.
Більше того, гіперінфляція 1944—1949 рр. з кумулятив
ним ростом цін понад 10 000 % практично ліквідувала
увесь запас внутрішнього боргу країни [3].
Інший приклад виходу з боргової кризи — Греція. З
січня 2001 року Греція стала частиною Євросоюзу, і
впродовж останніх восьми із шістнадцяти загальних
років перебування в єврозоні, зазнала значних фінан
сових труднощів і мала три можливості фінансового
порятунку, починаючи з 2010 року.
Боргове навантаження грецької економіки продов
жує зростати з рівня 180% ВВП у 2017 році до прогноз
них 275% у 2060 році за аналітичними розрахунками
фахівців МВФ [4]. Останні ж називають борг Греції "не
життєздатним" та намагаються всіляко припинити по
дальше фінансування. Однак сценарій відмови від по
дальшого фінансування грецької економіки Міжнарод
ним Валютним фондом є малоймовірним, оскільки ого
лошення Грецією дефолту принесе за собою ряд нега
тивних наслідків для Євросоюзу. Хоча грецькі банки
збанкрутують без позик Європейського Центрального
банку, загальні банківські втрати можуть загрожувати
і платоспроможності інших європейських банків, особ
ливо у Німеччині та Франції. Останні, поряд з іншими
приватними інвесторами, мають борг у Греції 34,1 млрд
Євро. Натомість, борг грецького уряду перед країнами
Єврозони становить 52,9 млрд Євро. Німеччина, у разі
оголошення Грецією дефолту, особливо не постраждає,
хоча й володіє найбільшою часткою у загальній забор
гованості, оскільки сума заборгованості німецького уря
ду по відношенню до ВВП країни зовсім незначна. Менші
економіки отримають складнішу ситуацію, якот уряд
Фінляндії, частка боргу якому становить 10 % річного
бюджету країни [2].
Заходи жорсткої економії вимагали від Греції по
кращення системи управління державними фінансами.
Країна модернізувала правила ведення фінансової ста
тистики та звітності, що призвело до зниження торгі
вельних бар'єрів та зростання експорту. Однак вищепе
рераховані та інші заходи не є достатніми для виходу
країни з боргової кризи, а отже, наявні структурні про
блеми в економіці Греції збереглися та досі потребують
негайного вирішення.
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Отже, використання методів інфляційного зростан
ня та фінансових репресій ефективне лише при значній
частці державного боргу, номінованого в національній
валюті. Найкраще вирішення проблеми надмірної дер
жавної заборгованості — забезпечення високих темпів
економічного зростання. Також встановлено, що при
збереженні рівня номінальних процентних ставок на
низькому рівні, що передбачає політика фінансової реп
ресії, створюється ефект зменшення витрат на обслуго
вування державного боргу та бюджетного дефіциту за
рахунок встановлення тісного зв'язку між урядом, цент
ральним банком та фінансовим сектором. Однак нега
тивні реальні відсоткові ставки (менші рівня інфляції), що
призводять до зменшення та ліквідації існуючих боргів,
фактично являються податком на власників облігацій.
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фінансової стабільності банків України застосовано метод таксономії та визначено її якісні рівні (низьF
кий, середній та високий) на основі методу "золотого перетину".
In the article financial stability of banks of Ukraine are analysed for 2007—2016 after 4 directions: capital
firmness, liquidity, resource firmness and efficiency of activity. Taking intoaccount considerable informative
space, reduction of list of indexes is conducted by a method "centre of gravity" for possibility of realization
expressFevaluation of financial stability of banks in Ukraine. IndicatorsFrepresentatives are select: ratio of security
of property asset; general liquidity ratio; level of working assets; ROA. However, the method of taxonomy is
applied with the aim of generalized and complex estimation of financial stability of banks of Ukraine and certainly
her quality levels (subzero, middle and high) based on method of "gold crossing".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обрання вектору європейської інтеграції України як
головного пріоритету зовнішньої та внутрішньої полі
тики висуває підвищені вимоги щодо забезпечення
стійкості та стабільності банківської системи, оскільки
це є однією з найважливіших умов розвитку національ
ної економіки будьякої країни. Однак, в умовах поси
лення конкурентної боротьби, динамізму зовнішнього
середовища, загострення економікополітичних криз
підвищується ризиковість банківської діяльності та не
визначеність при прийнятті фінансових управлінських
рішень, що й актуалізує необхідність більш детального
дослідження різних аспектів процесу оцінки фінансо
вої стабільності банків України.

більності банків. Це зумовлено перш за все різними по
глядами вчених щодо складу показників, які необхідно
використовувати. Окрім цього, представлені методики
оцінки фінансової стабільності банків мають значний
перелік показників, що значно ускладнює процес прий
няття своєчасних управлінських рішень. Тому доцільно
стверджувати, що недостатньо дослідженими залиша
ються питання щодо можливості здійснення експрес
оцінки фінансової стабільності банків України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням теоретичних та практичних питань
оцінювання фінансової стабільності банків займалися,
багато провідних вчених та практиків таких, як: Т.А. Ва
сильєва, Н.Г. Волик, І.І. Д'яконова, О.В. Заруцька, П.М.
Карась, В.В. Коваленко, Л.В. Кузнєцова, В.І. Міщенко,
Є.Ю. Мордань, Н.В. Приходько, І.М. Чмутова, Н.І. Шпа
ковська та інші. Проте результати аналізу наукової літе
ратури підтвердили, що сьогодні не існує єдиного ком
плексного підходу до визначення рівня фінансової ста

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні одна з розповсюджених методик оцінки
фінансової стабільності банківської системи базується
на основі обчислення основних та додаткових індика
торів фінансової стабільності, запропонованих Міжна
родним валютним фондом [1]. Вони характеризують
фінансове здоров'я та міцність фінансових установ краї
ни та їх контрагентів — корпорацій і домогосподарств.
Основний набір містить показники, що характеризують
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є здійснення експресоцінки
фінансової стабільності банків України та визначення
її якісних рівнів.
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дитного портфеля, кредитного ризи
ку, ринкового ризику, валютного
ризику; до групи "Прибуток і рента
бельність" входять показники рента
бельності активів (ROA) та рента
бельності обороту (ROS); групу
"Ліквідність" складають показники
поточної ліквідності та довгостро
кової ліквідності. До показників гру
пи "Динаміка" належать показник
динаміки депозитів та показник ди
наміки нерегулярних заборгованос
тей [12, с. 15—16].
Так, наприклад, у запропонова
ному в [4] підході розраховується аг
регований показник фінансової ста
більності банківської системи
(AIFS), який враховує коефіцієнти
фінансової стабільності (коефіцієн
ти платоспроможності, рентабель
ності, ліквідності, кредитного та ва
лютного ризиків), фінансової ураз
ливості (відображають макроеко
номічні умови, включаючи стан дер
жавного бюджету, валютних ре
зервів та реального сектора), еконо
мічного клімату (характеризують
стан економіки основних контра
гентів України).
На думку дослідників [2; 6], оці
нку фінансової стійкості банку до
цільно здійснювати за такими клю
човими критеріями, як: капітальна
база банку, ліквідність, прибутко
вість та якість активів.
З метою отримання комплексної
оцінки фінансової стійкості банків
автори [3; 28] в своїх дослідженнях
розраховує показники ресурсної
стійкості, ліквідності, ділової актив
ності та прибутковості (ефектив
ності діяльності).
Схожий погляд на оцінку фінан
Рис. 1. Послідовність та результати експресQоцінки фінансової стабільності
сової стійкість банку, яка визна
банків України
чається через систему показників,
стан банківського сектора: достатність капіталу, якість що описують якість активів банку; якість ресурсної бази;
активів, прибуток і рентабельність, ліквідність, чут якість банківських продуктів і послуг; рентабельність
ливість до ринкового ризику. Додатковий набір скла діяльності банку; управління ризиками та якість менед
дається з показників банківського сектора, які не вхо жменту банку, наводиться в роботі [5].
дять до основного набору, а також показників небанк
Незважаючи на значний перелік показників оцінки
івських фінансових установ, підприємств, домашніх гос фінансової стійкості банків, автори [10; 11] поєднують їх
подарств, фінансових ринків і ринку нерухомості. У за в 4 групи: оцінка капітальної стійкості, якості активів та
гальному вигляді додатковий набір індикаторів фінан пасивів банку, ліквідності та ефективності управління.
сової стійкості класифікується за чотирма групами:
Вивчення досліджень й інших авторів [14—27] у
1) індикатори фінансового сектора; 2) індикатори не сфері оцінки фінансової стійкості та стабільності банків
фінансового сектора; 3) макроекономічні індикатори; показало, що при всій багатоваріантності і багатофак
4) структурні індикатори. Застосування розглянутої ме торності існуючих методик у них на перший план, як
тодики також висвітлюється та практично реалізуєть правило, виходить обов'язковий аналіз показників, по
ся в роботах дослідників [7; 8; 9; 12]. Однак розрахунок в'язаних з оцінкою активів, достатності капіталу,
представлених індикаторів ускладнюється внаслідок не ліквідності, ризиків, прибутковості та якості управлін
доступності широкої банківської статистики для загаль ня.
ного відкритого доступу.
Таким чином, на основі систематизації та аналізу
Слід зазначити, що попри наявність відмінностей у літератури відібрано 26 показників (рис. 1), які надають
трактуванні дефініцій "фінансова стійкість" та "фінан змогу отримати комплексну оцінку фінансової стабіль
сова стабільність", у більшості підходів до оцінювання ності банків України. Однак, з огляду на підвищену
вони використовуються як синоніми.
волатильність функціонування банківського сектору
Досить грунтовно розроблено модель оцінки фінан в періоди економікополітичних криз, виникає потреба
сової стійкості банківської системи в роботі [12]. Ця отримання експресоціни, що сприятиме ухваленню
модель складається з п'яти груп: 1) "Достатність капі оперативних і економічно зважених рішень в умовах не
талу"; 2) "Якість активів"; 3) "Прибуток і рентабель визначеності та своєчасному визначенню найбільш про
ність"; 4) "Ліквідність"; 5) "Динаміка".
блемних зон у функціонуванні банків.
Група "Достатність капіталу" представлена показ
Тому на рисунку 1 представлено етапи експресоцін
никами платоспроможності та забезпечення капіталу; ки фінансової стабільності банків та визначення її рівня
група "Якість активів" об'єднує показники якості кре на прикладі всіх банків України за період 2007—2016 рр.
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Таблиця 1. Матриця евклідових відстаней між показниками оцінки фінансової стабільності банків
1. Показники оцінки капітальної стійкості банків
Пок-ки

К1

К2

К2
К3
К4
К5
К6

0
33188,54
90,0196
3,887232
23,41959
104,8081

33188,54
0
33189,7
33189,51
33187,92
33188,57

Пок-ки
К7
К8
К9
К10
К11

К7
0
364,3946
374,7709
70,40611
68,88817

К1

Пок-ки
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
К19

К12
0
365,88
32352,7
369,01
2,76
5,90
2,63
3,57

Пок-ки
К20
К21
К22
К23
К24
К25
К26

К20
0
15,59729
2,049392
4,808253
110,1779
108,1662
9,172749

К3

К4

К5

90,0196
3,887232
23,41959
33189,7
33189,51
33187,92
0
88,15368
81,67204
88,15368
0
23,21492
81,67204
23,21492
0
17,45617
103,0375
95,57262
2. Показники оцінки ліквідності банків
К8
К9
К10
К11
364,3946
374,7709
70,40611
68,88817
0
11,92116
370,1912
359,6868
11,92116
0
380,944
370,4068
370,1912
380,944
0
11,24767
359,6868
370,4068
11,24767
0
3. Показники оцінки ресурсної стійкості банків
К13
К14
К15
К16
К17
365,88
32352,7
369,01
2,76
5,90
0
31988,87
732,79
365,65
365,13
31988,87
0
32716,1
32352,8
32352,23
732,79
32716,1
0
369,17
369,50
365,65
32352,8
369,17
0
7,24
365,13
32352,23
369,50
7,24
0
364,68
32351,79
370,18
2,08
7,02
364,69
32351,85
369,95
4,52
4,30
4. Показники оцінки ефективності діяльності банку
К21
К22
К23
К24
К25
15,59729
2,049392
4,808253
110,1779
108,1662
0
17,12975
19,44105
112,1223
109,0965
17,12975
0
3,111191
109,3223
108,9152
19,44105
3,111191
0
109,2433
109,0046
112,1223
109,3223
109,2433
0
218,0779
109,0965
108,9152
109,0046
218,0779
0
16,60412
9,632567
10,68778
110,3478
108,6965

Оскільки інформаційний простір системи показ
ників оцінки фінансової стабільності банків охоплює
значну кількість коефіцієнтів, доцільним є скорочення
інформаційного простору ознак і виділення найбільш
значущих для аналізу та контролю показників.
Тому на другому етапі для розв'язання задачі ско
рочення інформаційного простору пропонується вико
ристовувати один з методів багатовимірного аналізу —
метод "центру ваги" [14], який дає можливість вибрати
показникирепрезентанти, що несуть у собі інформа
ційне навантаження, притаманне групі показників. Ре
зультати розрахунків евклідових відстаней між показ
никами 4 напрямів оцінки фінансової стабільності банків
представлено в таблиці 1.
Виходячи з таблиці 1, видно, що вихідну сукупність
показників оцінки капітальної стійкості складали на
ступні індикатори: коефіцієнт участі капіталу у форму
ванні активів (К1), коефіцієнт надійності (К2), ко
ефіцієнт фінансового важеля (К3), коефіцієнт захище
ності власного капіталу (К4), співвідношення статутно
го капіталу та банківського капіталу (К5), мультипліка
тор капіталу (К6).
Результати розрахунків (табл. 1) показали, що най
меншу суму відстаней має коефіцієнт захищеності влас
ного капіталу (К4). Саме його і необхідно вважати по
казникомрепрезентантом в напрямку оцінки капіталь
ної стійкості. Результати розрахунків за іншими напря
мами оцінки фінансової стабільності банків також пред
ставлено в таблиці 1.
Таким чином, у межах запропонованої процедури
відбору виділено перелік показників експресоцінки
фінансової стабільності банків за 4 напрямами. Так, у
межах аналізу показників ліквідності банків відібрано
коефіцієнт генеральної ліквідності (К11). Аналіз мат
риці евклідових відстаней між показниками оцінки ре
сурсної стійкості банків свідчить, що показникомре
презентантом є рівень робочих активів (К18). І рента
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К6

Сума

104,8081
33188,57
17,45617
103,0375
95,57262
0

33410,67
165944,2
33467
33407,81
33411,8
33509,44

Сума
878,4597
1106,194
1138,043
832,7889
810,2295
К18
2,63
364,68
32351,79
370,18
2,08
7,02
0
4,03

К19
3,57
364,69
32351,85
369,95
4,52
4,30
4,03
0

К26
9,172749
16,60412
9,632567
10,68778
110,3478
108,6965
0

Сума
249,9718
289,991
250,1604
256,2962
769,2916
761,957
265,1416

Сума
33102,52
34547,50
226466,44
35296,74
33104,21
33111,31
33102,42
33102,90

бельність активів (К20) є представником групи показ
ників оцінки ефективності діяльності банків. Таким чи
ном, отримані показники експресоцінки дозволять опе
ративно діагностувати стан фінансової стабільності
банків за 4 обраними напрямами. Це, в свою чергу, підви
щить ефективність прийняття управлінських рішень та
дозволить керівництву своєчасно вживати коригуваль
них заходів щодо стабілізації діяльності банку в поточ
ному періоді.
На третьому етапі автором запропоновано здійсни
ти інтегральне оцінювання фінансової стабільності
банків, що сприятиме отриманню узагальненої і комп
лексної оцінки, а також дослідженню зміни її рівня про
тягом 2007—2016 рр.
З метою отримання більш повних та грунтовних вис
новків щодо фінансової стабільності банків доцільно
визначити її рівень. Це завдання запропоновано вирі
шити з використанням шкали, яка розроблена з ураху
ванням закону Фібоначчі або на основі методу "золото
го перетину" [29]. При цьому відомо, що мінімальне зна
чення шкали відповідає значенню 0 (тобто мінімальне
значення, яке можуть приймати інтегральні показники),
а максимальне значення — 1 (максимальне значення
інтегральних показників). Згідно з законом Фібоначчі
всі зміни відбуваються на рівні 38,2 % та 61,8 %. Різниця
між максимальним та мінімальним значенням дорівнює
1. Перемноживши цю різницю послідовно на 0,382 і 0,618
і віднявши кожну з отриманих сум від "максимуму",
отримано значення шкали, при яких, за законом Фібо
наччі, найбільш імовірне відбуваються зміни.
Таким чином, в результаті отримано три діапазони:
низького [0; 0,382]; середнього (0,382; 0,618] та високо
го (0,618; 1] рівнів інтегральних показників оцінки фінан
сової стабільності банків, розподіл яких наведено на
рисунку 1.
Як видно з рисунка 1, станом на 01.2008 та 01. 2009 року
рівень фінансової стабільності банків демонстрував до
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статньо низькі значення — 93,1 та 85,2 % відповідно за
роками. Результати розрахунків дають змогу стверджу
вати про негативний вплив світової фінансової кризи,
що втілився через масовий відплив коштів населення з
банківських рахунків, кризу ліквідності банків, значне
зростання проблемної позичкової заборгованості, як
наслідок, збиткові результати діяльності більшості
українських банків.
Проте вже починаючи з 2010 р. розпочалося посту
пове відновлення банківської системи, що підтверджуєть
ся зростанням рівнів інтегрального показника фінансо
вої стабільності. Банківська система України протягом
2010—2014 рр. зазнала значних змін, що виражалися у
пришвидшеному рості активів, капіталу, кредитів і депо
зитів, обсяги яких відповідали до кризовому періоді.
Однак результати розрахунків продемонстрували
значне зниження фінансової стабільності банків за під
сумками 2015 року. Це стало наслідком найскладнішої
банківської кризи, яка розпочалася наприкінці 2014 року
з різкої девальвації гривні та прискорення інфляційних
процесів, що призвело до значного зменшення банківсь
кої ліквідності, виведення низки банківських установ з
ринку, погіршення умов функціонування банків та зни
ження ефективності їх діяльності. Поряд з цим, знижен
ня основних макроекономічних показників економіки
України, зростання соціальної напруги, тривалість і
інтенсивність військових дій, різкі курсові коливання,
непрогнозована політика регулятора також призводять
до істотного розбалансування діяльності банків.
Разом із тим варто зауважити, що в окреслений пе
ріод закладено нові принципи проведення грошовокре
дитної політики: розпочинається перехід до режиму
таргетування інфляції, посилюється координація моне
тарної та бюджетної політик, вдосконалюються мето
ди й інструменти грошовокредитного регулювання,
відбувається значне очищення банківської системи від
проблемних банків, що і стає запорукою до поступово
го зростання рівня інтегрального показника фінансо
вої стабільності за результатами 2016 року.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, оцінку фінансової стабільності банків
запропоновано здійснювати за 4 напрямами: капітальної
стійкості, ліквідності, ресурсної стійкості та ефектив
ності діяльності. Із застосуванням методу "центра ваги"
виокремлено 4 показникарепрезентанта (коефіцієнт за
хищеності власного капіталу, коефіцієнт генеральної
ліквідності, рівень робочих активів та рентабельність ак
тивів), які надають змогу здійснювати експресоцінку
фінансової стабільності банків з метою швидкого та своє
часного реагування на будьякі зміни. З метою групуван
ня банків за рівнями їх фінансової стабільності здійсне
но комплексну оцінку за допомогою розрахунку інтег
ральних показників фінансової стабільності та застосо
вано закон Фібоначчі або метод "золотого перетину" з
метою визначення їх якісних рівнів — низький, середній
та високий.
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FORMATION PROSPECTS OF NEW REGULATORY INSTITUTES OF THE WORLD CURRENCY
SYSTEM

Статтю присвячено аналізу існуючих тенденцій формування нових інституцій у грошовоFкредитній
сфері. Реформаційний процес у наявних економічних умовах є постійним: постійно розширюються можF
ливості наявних та створюються нові механізми стабілізації і забезпечення зростання впливу економік,
що розвиваються. Автором конкретизовано функції нових валютних механізмів та визначено можливий
подальший шлях розвитку інституційного механізму світової валютної системи на базі існуючих тенF
денцій у цій сфері. В той же час описано сценарій формування глобальної валюти за умов розгортання
конкуренції між регіональними валютами при спричиненому такою ситуацією зниженні ролі долара США
у світовій економіці.
The article is devoted to the analysis of existing tendencies of new institutions formation in the monetary
sphere. Reformation process is constant in the current economic conditions. It brings into existence new
opportunities in expansion and creation of the new and existing mechanisms of the world currency system
stabilization and provides the realization of emerging markets influence in the monetary field. The author specifies
functions of the new currency mechanisms and identifies possible way of further institutional mechanism of the
world monetary system development. The specification is based on the existing trends in this area. At the same
time, the scenario of the global currency formation in conditions of the competition growth between the regional
currencies and decrease of the US dollar role in the world economy is described.

Ключові слова: пул умовних валютних резервів БРІКС, світова валютна система, багатосторонні сво
пові лінії, монетарна політика, фіксований режим валютного курсу.
Key words: BRICS Contingent Reserve Arrangement, world currency system, multilateral swap arrangements,
monetary policy, fixed exchange rate regime.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах волатильність об
мінних курсів валют стала серйозною загрозою особ
ливо в економічному середовищі країн, що розвивають
ся. Наявність боргових проблем, валютні війни, зміни
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ролей країн на світовій арені ведуть до реформування
інституційної архітектури міжнародної валютної сис
теми. Поряд з процесами реформації розвиваються та
кож і процеси створення нових механізмів та органі
зацій, що здійснюють вплив на монетарний устрій світу.
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Розуміння таких процесів та виведення тенденцій сприя
Збільшення капіталу планується до обсягів у $ 100
тимуть можливості окреслення варіантів подальшого млрд, до 2020 року. На сьогоднішній день підписаний ка
розвитку інституційної структури світової валютної пітал інституції становить $ 50 млрд [1, ст. 381].
системи.
Пул є фондом розміром в $ 100 млрд та виконує
суміжні з МВФ функції підтримки платіжних балансів
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ країнучасників та протидії кризовим явищам. При цьо
Питання організації та функціонування світової му для отримання кредитів в обсязі 30% ресурсів краї
грошовокредитної системи досліджувалось такими намчленам необхідно буде докладати менших зусиль
вітчизняними та зарубіжними вченими: З. Луцишин, порівняно зі співпрацею з МВФ [2, с. 46], наприклад, у
Н. Ліфанова, В. Козюк, О. Дзюблюк, Р. Зварич, Л. Кра цьому випадку не буде вимог по реформуванню еконо
савіна, Н. Хмелевська, Б. Айхенгрін, Дж. Стігліц, Р. Ман міки задля отримання необхідних фінансових ресурсів.
делл, С. Фішер, М. Фрідман та інші.
Кредитні кошти надаватимуться у випадку настання
У той же час дослідження інституційної архітекту конкретних кризових умов: нестача обсягів ліквідності
ри такої системи та необхідності формування у ній но на ринку або підтримки необхідних обсягів золотова
вих інституцій у вітчизняній літературі практично лютних резервів у країніучаснику пулу. Інші 70% мо
відсутнє.
жуть надаватись при наявності програм співпраці з
МВФ. По факту робота пулу матиме вигляд взаємного
МЕТА СТАТТІ
кредитування центральних банків і кошти надходити
Головною метою цієї роботи є дослідження наяв муть на пряму до ЦБ позичальника.
них тенденцій з формування інституцій в межах світо
Такий пул по суті виконуватиме страхову функцію,
вої валютної системи та виокремлення на цій основі адже країни дефакто матимуть доступ до додаткових
можливості створення нових інститутів.
ресурсів у випадку настання потреби в них задля
підтримки національної грошової одиниці. При цьому
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
знижуються ризики для інвесторів, що пожвавлює діло
ДОСЛІДЖЕННЯ
ву активність та привабливість країнчленів.
Сучасний світ характеризується вагомими змінами
Можливість взаємного використання частини золо
у механізмах реалізації політичного, економічного та товалютних резервів центральних банків є зручним ме
соціального впливу на глобальній арені. Все більшого ханізмом стабілізації національних валютних систем
поширення набувають об'єднання країн, що значною країнчленів. За умови настання ризиків для платіжних
мірою розраховані на реалізацію власних національних балансів країничлени зможуть розраховувати на отри
інтересів саме через політичний вплив. Згодом такі мання позик з золотовалютних резервів інших учасників
об'єднання здатні реалізовувати власні інтереси і в мо пулу. Спільне використання резервів підвищить їх ефек
нетарній сфері.
тивність в межах угруповання, однак ставить ризики
Хорошим прикладом є об'єднання потужних країн, подібності умов в країнах. Всі учасники пулу є регіональ
що розвиваються під назвою БРІКС. Ці країни швидко ними лідерами з доволі потужними економіками, які,
стали лідерами в своїх регіонах та об'єднались для про втім, відчутно реагують на зміни світової кон'юнктури
сування спільних інтересів на глобальному рівні. При через значну залученість до міжнародної торгівлі та
цьому їх географічне розташування, значний рівень ре інвестиційних потоків, що і активізують трансмісійний
сурсозабезпеченості, що виливається у самодостатності механізм кризових явищ.
та власні амбіції не дозволяють їм в повній мірі інтегру
При цьому співпраця з МВФ залишається актуаль
вати свої господарства.
ною для учасників пулу, адже вони матимуть змогу роз
Однак така організація створила власну фінансово раховувати на більші обсяги фінансування з боку даної
кредитну установу, що отримала назву Новий банк роз організації, однак звернення до неї поступатимуть вже
витку БРІКС. Наразі функції, що виконуються ним, до після запитів до пулу через складніші процедури та ви
повнюють функціонування інших міжнародних фінан моги з боку МВФ, що необхідні для отримання позики.
сових організацій. При цьому НБР розглядається як
Цікавою є можливість підтримки з боку пулу за до
можливий конкурент Світового Банку у майбутньому помогою національних валют країнчленів. Наразі пла
[1, с. 379]. Діяльність банку спрямована на фінансуван нується її здійснювати саме у доларах США. Мож
ня інфраструктурних проектів у країнах БРІКС та інших ливість надання коштів у національних валютах стане
країнах, що розвиваються.
вигідною у випадку значної інтенсифікації торгівлі в
Варто відмітити, що НБР БРІКС відкритий до при межах угруповання, що наразі є не надто імовірним в
єднання третіх сторін, однак націленість на реаліза силу територіальної віддаленості країн, різних умов
цію проектів в країнах, що розвиваються відзначає існування та самодостатності їх економік. При цьому
спрямованість діяльності банку на політичне протис залежність від інвестиційного капіталу є у кожної з
тояння з розвиненими державами, що знову ж 5 країн.
підтверджує тезу про забезпечення реалізації спіль
При наростанні торгової залежності між країнами
них інтересів країнучасниць угруповання на глобаль та за умов продовження тенденції до скасування чи зни
ному рівні.
ження ставок мит зростатиме міра замкнутості угрупо
Також надзвичайно важливим є той факт, що біль вання по типу ситуації в ЄС, де більша частина зовніш
шість кредитів наданих цією інституцією на даний мо ньої торгівлі країн припадає на інших учасників об'єд
мент були номіновані у місцевих валютах, що знижує нання, з іншого боку ЄС має значно менше обмежень,
валютні ризики банку. В той же час такий крок у перс особливо через географічну близькість країн.
пективі може знизити вплив долара США в угрупованні,
І навпаки, ситуація з побудовою валютного пулу
однак за умови подальшого розвитку НБР БРІКС, оскіль сприяє відкритості економік БРІКС, адже ніяким чином
ки його сучасні обсяги кредитування не дозволяють го не вимагає використання національних валют, і в свою
ворити про значний вплив на розподіл сил у світовій ва чергу підтримує саме зовнішню торгівлю країн членів,
лютній системі.
стабілізуючи її дисбаланси, що впливають на платіжний
Із створенням даної інституції було сформовано баланс. Ситуація ідеально підходить саме для об'єднань,
також пул умовних валютних резервів, що в перспек через які країничлени просувають свої політичні інте
тиві матиме змогу забезпечувати розширений вплив реси і економічна інтеграція в яких має певні обмежен
інтеграційного угруповання на світову валютну систе ня.
му. Нині можна говорити, що сфера впливу НБР є по
Такий характер страхового механізму є зміст офор
тенційно глобальною через можливість кредитування млювати інституційно і впроваджувати в економіку
подібних за своїми цілями інтеграційних угруповань.
всіх країн, що розвиваються.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Наприклад, країни АСЕАН побудували мережу багато
сторонніх угод своп, що отримала назву Багатосторон
ньої ініціативи Чіангмай, в межах якої виділяються своп
лінії у світовій резервній валюті — доларі США, яку чле
ни мережі не емітують, що збільшує їхні валютні ризи
ки, враховуючи, що долари надаються в обмін на на
ціональну валюту. При цьому в механізмі задіюється
співпраця позичальників з МВФ , яка розблоковує 70%
максимально можливих обсягів фінансування [3, с. 59].
При цьому під час Азійської кризи у 1997 році ця
організація задумувалась у вигляді Азійського валют
ного фонду, однак, наштовхнувшись на опір з боку США
[4, с. 96], країни вирішили зупинитись на групі двосто
ронніх свопдоговорів між країнами АСЕАН+3, що з
часом еволюціонували до багатосторонньої угоди, в якій
основні вклади здійснюються Китаєм, Японією та
Південною Кореєю, однак саме країни АСЕАН мають
вигідніші умови отримання позик через власні збільшені
в порівнянні з обсягами фінансування квоти.
Створення подібних пулів, які б передбачали надан
ня фінансових ресурсів на строковій основі задля забез
печення країн ліквідністю було б дуже вигідним для ба
гатьох держав та інтеграційних угруповань. Особливо
це стосується угруповань, що містять у собі країни як з
профіцитними, так і дефіцитними платіжними баланса
ми або країни, що перебувають на різних етапах бізнес
циклів, що дозволяло б отримувати вигоду обом сторо
нам від функціонування подібних ініціатив.
Робота резервних пулів в умовах здійснення розра
хунків у національних валютах, з одного боку, зможе
сприяти збереженню паритетів обмінних курсів націо
нальних валют країнучасників через насичення їх еко
номік ліквідністю в короткострокових періодах, але, з
іншого боку, може виступати джерелом реалізації мо
нетарного впливу інших країн, адже свопугоди, які
здійснюються в національних валютах вже використо
вуються для просування таких валют у міжнародній
торгівлі. Для прикладу на даний момент Китай вибуду
вав цілу мережу з більш як тридцяти двосторонніх своп
угод, що забезпечують ліквідність в юанях у тому числі
і з центральними банками розвинених держав. Однак у
цьому випадку ці зв'язки використовуються відносно
рідко, а саме свопові лінії активізовувались Аргентиною,
Монголією та Гонконгом [5]. Це пов'язано з відносно
слабким впливом юаня у монетарній сфері на глобаль
ному рівні.
Подальший розвиток подібних регіональних ініціа
тив був би корисним на міжнародному рівні, адже сприяв
би підвищенню стабільності системи при збереженні її
гнучкості. При цьому є тенденції до поступового відхо
ду від прив'язки до співпраці з МВФ, адже одна з пер
ших таких ініціатив — Чіангмай поступово збільшує
поріг частки доступних до отримання коштів при відсут
ності програм стабілізації МВФ в країніпозичальнику.
При цьому пул умовних резервів БРІКС перейняв
останню норму відсотка кредитного ліміту. Що надаєть
ся без співпраці з МВФ.
Джозеф Стігліц розглядає розширення таких регі
ональних домовленостей як шлях до побудови глобаль
ної валютної системи, при цьому вказується два сце
нарії: через розширення самих ініціатив через прийом
нових членів або через об'єднання вже сформованих
багатосторонніх свопових ліній [6, с. 11]. Такі ініціати
ви є ефективним інструментом через більшу зацікав
леність країнучасників допомагати один одному при
власній взаємозалежності, яка поглиблюється в умовах
участі в інтеграційному угрупованні.
Значна мережа взаємних домовленостей сприятиме
ситуації об'єднання частки валютних резервів країн для
спільного використання в умовах розгортання кризо
вих процесів. Від зловживань убезпечуватиме в такому
випадку платність та забезпеченість власною національ
ною валютою, приріст якої може забезпечуватись цен
тральним банком.
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Таблиця 1. Порівняння кредитних лімітів пулу умовних
валютних резервів БРІКС та МВФ
Країна
Китай
Індія
Росія
Бразилія
ПАР

Пул умовних валютних резервів БРІКС
20,5
18
18
18
10

МВФ
71,9
44,2
45,1
32,4
14,6

Джерело: [1, c. 382].

Подальшим етапом розвитку мереж свопугод по
винна стати їх інституціалізація у вигляді регіональних
валютних фондів, що стали б місцевими аналогами МВФ.
Такі організації даватимуть можливість відв'язатись
ініціативам від умови співпраці з МВФ задля отримання
позик, при цьому необхідність проведення відповідних
змін в економічній політиці диктуватиметься саме ре
гіональними інституціями в першу чергу. Такі зміни
більш повною мірою відповідатимуть інтересам об'єд
нання країн.
При цьому співпраця з самим МВФ не відкидається,
адже кредитні ліміти МВФ на сьогоднішній день значно
перевищують такі в межах регіональних ініціатив. На
приклад, обсяги кредитних лімітів МВФ тільки для Індії
та Китаю перевищують весь акціонерний капітал пулу
умовних валютних резервів БРІКС.
Також інституціалізація регіональних монетарних
відносин через створення регіональних валютних фондів
за умови проведення розрахунків в національних валю
тах регіону значною мірою може знизити роль долара
США у світовій валютній системі. Внаслідок таких
кроків його частка в резервах країн світу впаде, його
сфера розрахунків звужуватиметься. При цьому долар
на сьогоднішній день забезпечений найрозвиненішою
фінансовою інфраструктурою, США мають вагомий
політичний вплив, є світовим економічним та інновацій
ним лідером, що забезпечує стабільність їх валюти. Ці
чинники забезпечуватимуть долару значний вплив навіть
при розвитку регіональних валютних фондів.
Формування сильних регіональних валют є факто
ром загрози перманентної валютної війни для світової
валютної системи. В такій ситуації вигідним є запропо
новане Робертом Манделлом встановлення фіксованих
валютних курсів між лідируючими валютами, а з часом і
формування спільної грошової одиниці на базі кошика
таких валют [7, c. 69].
У такому випадку регулювання валютних курсів для
підтримки паритету відбуватиметься через валютні
інтервенції центральних банків шляхом продажу націо
нальної валюти для стабілізації курсу країниемітента
при ризиках девальвації [7, c. 72].
За наявності достатньо вузького коридору обмінних
курсів самих лише кількісних методів впливу на курс
буде недостатньо. В такому випадку стає важливою гли
бока координація монетарних політик державчленів
даного валютного союзу з метою зрівнювання показ
ників інфляції, відсоткових ставок, темпів зростання
грошової маси тощо.
Угруповання найбільш імовірно включатиме в себе
США та ЄС, враховуючи їх союзницькі відносини. Та
кож вигідною була б участь у ньому Японії та Китаю.
При цьому варто враховувати, що економічні системи
США та ЄС дещо різняться в силу більшої схильності
США до саморегульованого ринку, в той час як ЄС є
більш спрямованим на забезпечення соціальної справед
ливості, що виливається у вищих рівнях оподаткування
та перерозподілу ресурсів через державні бюджети. В
той же час Японія значних зусиль доклала до поширен
ня власної національної валюти єни у своєму регіоні, що
може викликати спротив входженню в такий союз. Ки
тай на сьогоднішній день все частіше розглядається як
суперник США на міжнародній арені, відтак, входжен
ня юаня в такий кошик валют може натикатись на полі
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тичний спротив. Водночас фактична орієнтація як Ки
таю, так і Японію на обмінний курс з доларом та штучне
заниження курсів власних валют для підтримки експор
ту сприяють стабілізації паритету з США та ЄС через
запропонований валютний режим фіксації курсів.
Координація такого рівня повинна здійснюватись
через відповідну інституцію з функціями близькими до
центрального банку. При цьому варто враховувати, що
при таких масштабах валютного об'єднання, його гро
шова одиниця буде водночас стабільною та надзвичай
но конкурентоспроможною, що створюватиме попит та
навіть залежність світової економіки від такої валюти,
яка стане базою для прив'язки валют інших країн.
Такі позиції розрахункової одиниці на базі кошика
валют вимагатимуть забезпечення достатнього рівня
ліквідності для обслуговування економічних процесів по
всьому світу. Виконання даної функції фактично озна
чатиме, що центральний орган валютного союзу вико
нує функцію кредитора останньої інстанції на світово
му рівні.
Забезпечення виконання такої функції може здійс
нюватись через ті ж двосторонні свопові лінії та про
грами кількісного пом'якшення. Ці заходи в той же час
і сприятимуть впливовості такої грошової одиниці че
рез підвищення зручності використання та зниження
валютних ризиків, так і виконуватимуть антикризову
функцію.
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ВИСНОВКИ
Наявні тенденції зі створення регіональних банків
розвитку та формування поряд з ними страхових ме
ханізмів із забезпечення грошовокредитної стабіль
ності через створення пулів валютних резервів та
близьких до них багатосторонніх свопових ліній гово
рить про намагання світової спільноти стабілізувати
світову валютну систему та знизити валютні ризики у
ній. При цьому такі кроки набувають все більшого по
ширення, особливо в Азії. Намагання сформувати
більш повноцінні монетарні інститути по типу регіо
нального валютного фонду зазнали невдачі, однак їх
створення може принести додаткову міру стабілізації
обмінних курсів як мінімум у межах регіональних уг
руповань, що повинно дати додатковий економічний
ефект.
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WORLD EXPERIENCE OF REGULATORY POLICY IN THE FIELD OF TRADE OF MEDICINES

У статті проаналізовано досвід реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобаF
ми у різних країнах світу. Досліджено досвід регулювання сфери торгівлі лікарськими засобами в УкF
раїні. Виявлено основні проблеми розвитку вітчизняної сфери торгівлі лікарськими засобами, які детерF
міновані діяльністю суб'єктів господарювання, недоліками реалізації регуляторної політики, ринковиF
ми передумовами та глобалізаційними процесами. Звернено увагу на проблеми низької якості продукції,
особливо домінування іноземної продукції у вартісному вираженні, обмеженість асортиментних позицій
лікарських засобів. Розкрито проблемність розвитку сфери торгівлі лікарськими засобами в Україні внасF
лідок неефективного державного регулювання.
The article analyzes the experience of implementation of regulatory policy in the field of trade of drugs in
different countries. Investigated the experience of regulating the sphere of trade in drugs in Ukraine. Discovered
fundamental problems of development of national spheres of trade drugs, which determined the activities of the
economic entities, the drawbacks of the implementation of the regulatory policy, market conditions and
globalіzacіjnimi processes. Drawn attention to the problem of lowFquality products, especially the dominance of
foreign products in terms of value, limited asortimentnih positions of the medicines. Solved problemnіst the
development of the trade of drugs in Ukraine as a result of inefficient government regulation.
Ключові слова: сфера торгівлі лікарськими засобами, регуляторна політика, регулювання, методи та
інструменти регулювання цін на ліки.
Key words: sphere of trading drugs, regulatory policy, regulation, tools and techniques of regulating prices for
medicines.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення належного доступу населення до ме
дичних препаратів є важливою функцією регуляторної
політики держави. Одним із методів полегшення досту
пу до лікарських засобів є зменшення ціни на них, на
дання пільг, часткове чи повне фінансування державою,
особливо це необхідно у випадку життєво важливих
ліків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання формування й реалізації регуляторної по
літики у сфері торгівлі лікарськими засобами в Україні
та за кордоном вивчали О.Л. Білозір, О. Глущенко, О. Жу
лінська, І. Колупаєва, Т. Мельник, Н. Осадча, О. Літві
нов, К. Ляпіна, М. Погрібняк, А. Шульга, О. Юлдашев,
І. Ясіновська та ін. Реформування регуляторної політи
ки в цілому, й у сфері торгівлі лікарськими засобами
зокрема, яке відбувається у розвинених країнах,
свідчить про необхідність удосконалення цього напря
му державного впливу, тому вищеозначені питання по
требують подальших досліджень.
ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Головною метою статті є вивчення світового досві
ду формування та реалізації регуляторної політики у
сфері торгівлі лікарськими засобами для ефективної
його імплементації у вітчизняну практику.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сфера торгівлі лікарськими засобами є надзвичай
но чутливою до глобалізаційних процесів. Близько 80%
всього ринку лікарських засобів припадає на головні
фармацевтичні регіони світу — США, Європа, Японія.
Вивчення світового досвіду регуляторної політики в
сфері торгівлі лікарськими засобами є необхідним у силу
проблемності її реалізації в Україні. Доцільно виокреми
ти концептуальні підходи до цілей регулювання сфери
торгівлі лікарськими засобами в Україні: cоціальна —
захист національних інтересів у сфері торгівлі лікарсь
кими засобами та протистояння загрозам. Національ
ними інтересами у сфері торгівлі лікарськими засобами
є зміцнення здоров'я нації, створення умов для розши
реного відтворення населення завдяки ефективному за
доволенню суспільних потреб у сфері торгівлі лікарсь
кими засобами; економічна — утвердження конкурент
них позицій національної економіки в системі світогос
подарських зв'язків в умовах глобалізації. Питання ви
никають через недостатнє фінансування сфери охоро
ни здоров'я в країні взагалі. Так, якщо у США значення
показника "обсяг фінансування, котрий виділяється на
медицину щороку в розрахунку на душу населення"
сягає 4,5 тис. дол., у Норвегії — 2,9 тис. дол., у Німеч
чині — 2,8 тис. дол., у Франції — 2,5 тис. дол., то в Ук
раїні — 135 дол. Це свідчить про недофінансування охо
рони здоров'я в Україні, що спричиняє відставання від
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світових стандартів, а це прямо позначається на якіс
них індикаторах сфери торгівлі лікарськими засобами
[1; 3]. З іншого боку, сліпе наслідування економічно роз
винених та фінансово потужних зарубіжних країн в
обсягах фінансування також для України не є виходом.
Натомість постають актуальними спрямування бюджет
них коштів, їх стратегічна ефективність, а також непри
пустимість нецільового використання.
Пріоритети регуляторної політики у сфері торгівлі
лікарськими засобами не повинні дисонувати із загаль
нодержавними економічними пріоритетами, а лише по
силювати їх, спричиняючи каталізуючий ефект відносно
інших сфер суспільного життя, адже сфера торгівлі
лікарськими засобами відіграє колосальну роль для за
гального соціальноекономічного розвитку країни, за
безпечення високих характеристик якості життя, зокре
ма через підтримку суспільного здоров'я як передового
індикатора добробуту населення. Якщо ж пріоритети ре
гулюючого впливу на сферу торгівлі лікарськими засо
бами дисонують із загальнонаціональними інтересами, то
це засвідчує несистемність державної політики та неком
петентність державного апарату в її реалізації.
Численні деструктиви сфери торгівлі лікарськими
засобами протягом тривалого періоду часу з подальшим
поглибленням явищ зловживань нееластичністю попи
ту змушують шукати шляхи вдосконалення регулюючих
механізмів. Для цього слід об'єктивно підійти до вивчен
ня практики методів регуляторного впливу на сферу
торгівлі лікарськими засобами інших країн, не зосеред
жуючись виключно на найбільш розвинених, але й на
тих, що мають схоже інституціональне середовище.
Комплексне бачення варіативності регуляторної політи
ки в сфері торгівлі лікарськими засобами інших країн
дозволить більш всебічно підійти до підбору й удоско
налення регулюючих механізмів. Таке узагальнення
повинне інтерпретуватись в основних векторах адаптації
зарубіжного досвіду, які в значній мірі мають корелю
вати з проблемними проявами функціонування вітчиз
няної сфери торгівлі лікарськими засобами та врахову
вати сформоване інституціональне середовище Украї
ни з метою недопущення пришвидшених втручань в ус
талену систему економічних і соціальних відносин. Це
дуже важливий момент, адже доволі поширеною по
милкою в державній економічній політиці в цілому, та в
регуляторній зокрема щодо впровадження підходів ре
гулюючого впливу за досвідом інших країн є невраху
вання інституціональних форм взаємодій з адаптатив
ними характеристиками відносно усталених умов.
Відтак, різка їх зміна веде до помітного інституційного
спротиву та може призвести до значного погіршення си
туації на ринку.
Вкрай важливим при впровадженні зарубіжного
досвіду державного регулювання сфери торгівлі лікар
ськими засобами є врахування ресурсних можливостей
реального втілення в життя відповідних управлінських
рішень. Мається на увазі, що повинні бути в наявності
достатні: фінансові ресурси як основа практичного
впровадження управлінських рішень, які прямо детер
мінують ефективність застосування інших складових
ресурсного потенціалу, в тому числі у контексті фор
мування мотиваційного середовища діяльності держав
них службовців; управлінські ресурси як рушій ідейних
впроваджень шляхів адаптації та напрямів удосконален
ня регулюючих впливів на сферу торгівлі лікарськими
засобами; часові ресурси як вираження можливостей
сприйняття й одержання очікуваних ефектів від нових
підходів впровадження методів регуляторного впливу
на сферу торгівлі лікарськими засобами.
Загалом у світі набула поширення практика зміша
ного ціноутворення на лікарські засоби: не існує країн з
повністю вільними чи повністю регульованими цінами.
Більшою чи меншою мірою ціни на ліки регулюються
практично всіма державами. У таких країнах, як США,
Німеччина, Великобританія, Швеція, Данія провідну роль
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займає вільне ціноутворення. У Франції, Китаї, Японії,
Іспанії, Бельгії, та Індії існує більш жорстке державне
регламентування та контроль за цінами [4].
У країнах з переважно вільним ціноутворенням,
деякі сегменти ринку чи аспекти торгівлі регулюються
державою. Наприклад, у Німеччині регулювання відбу
вається в основному в сфері оптовороздрібної торгівлі,
у Великобританії — регламентується рівень доходів
компанійвиробників, у США регулювання здійснюєть
ся стосовно державних соціальних програм Medicare,
FSSР (Federal Supply Schedule of Prices) та Medicaid [7],
які забезпечують пільги у сфері медицини для малоза
безпечених верств американського суспільства, безро
бітних, пенсіонерів, інвалідів, тобто для тих, хто най
більше потребує допомоги. У Канаді держава регулює
ціни на запатентовані препарати та на рецептурний чітко
визначений перелік лікарських засобів.
У країнах з провідною роллю регуляторної політи
ки в сфері торгівлі лікарськими засобами, вільне ціно
утворення існує на препарати, які не підпадають під дер
жавні соціальні програми та не передбачають особли
вих пільг чи відшкодування.
У всіх країнах регулюються ціни на лікарські засо
би, вартість яких підлягає компенсації за рахунок бюд
жетних коштів чи /або з фондів медичного страхуван
ня. В той же час, ціни на лікарські засоби, які не підля
гають відшкодуванню через систему соціального стра
хування, не регламентуються державою.
Крім зазначеного, виділяють так звані позитивні та
негативні списки лікарських засобів. Препарати, які вхо
дять до позитивних списків, підлягають пільговому чи
безкоштовному відпуску за рахунок компенсації, а ті,
що належать до негативних списків, продаються за рин
ковою ціною. Найбільш поширеною є практика позитив
них списків (наприклад, у Франції, Бельгії, Швеції,
Італії, Данії та ін.). Лікарські засоби, включені до пози
тивних списків, повинні відповідати міжнародним стан
дартам ефективності та безпеки та бути призначеними
для лікування найпоширеніших хвороб. Наприклад, у
Франції ліки, за якими отримується компенсація, мають
бути включені у позитивний список, що складається з
близько 4500 найменувань лікарських засобів (близько
90% ринку французької фармації). Для того, щоб вхо
дити до позитивного списку, ліки мають отримати ре
комендації Комісії з прозорості та Економічного комі
тету медичних продуктів — CEPS. Комісія з прозорості
здійснює фармацевтичну оцінку препаратів та надає
рекомендації щодо того, які ліки повинні бути включені
до позитивного переліку та за якими препаратами має
надаватися компенсація [3].
Загалом можна виділити прямі та непрямі методи
регулювання цін на ліки. До прямих методів належать:
законодавче регламентування ціни, нормативи, накази,
розпорядження, квоти, ліцензії, тендери, державні за
мовлення, ліміти. Непрямі методи передбачають засто
сування інструментів фіскальної, бюджетної, грошово
кредитної, інвестиційної, амортизаційної, інноваційної
та інших політик з метою створення певного економіч
ного середовища, яке змушує діяти економічних суб'єк
тів у потрібному державі напрямку.
Інструментами прямого регулювання цін на ли
карські засоби є тимчасове "заморожування" цін, за
стосування граничних цін чи граничних коефіцієнтів їх
підвищення, граничних рівнів торговельних надбавок,
граничних нормативів, або запровадження обов'язко
вого декларування зміни цін. Введення граничних нор
мативів рентабельності, дотування виробників соціаль
но важливих лікарських засобів чи вітчизняних вироб
ників, надання цільових компенсацій споживачам,
пільгове оподаткування, диференціювання рівня ставок
товарних податків, зміна ставок ввізного мита на імпорт
ну сировину, підвищення ставок непрямих податків —
інструменти непрямої політики регулювання цін на
лікарські засоби.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Серед методів цінового регулювання найпопуляр
нішими є реєстрація цін (Японія, Франція, Іспанія, Шве
ція, Бельгія, Індія) та еталонне ціноутворення (Німеч
чина, Данія, Норвегія, Нідерланди). Вони належать до
прямих методів.
Реєстрація цін — встановлення максимальної ціни
на препарат на певний термін, коли ціна встановлюєть
ся на рівні закупівельних, роздрібних чи на рівні цін ви
робників з урахуванням порівняння цін на аналогічні
вітчизняні чи імпортні лікарські засоби. Наприклад, у
Китаї при встановленні цін на імпортні ліки для по
рівняння використовують вітчизняні аналоги чи ціни тих
країн, які знаходяться приблизно на такому ж рівні еко
номічного розвитку. У деяких країнах при реєстрації цін
враховується обсяг продажів, структура витрат та при
буток (Бельгія, Індія, Швеція, Китай) [4].
Еталонне ціноутворення — встановлення ціни, яка
визначає верхню межу компенсації вартості препарату
системою медичного страхування. Якщо застрахована
ціна перевищує еталонну, то різницю доплачує пацієнт.
Таке ціноутворення вигідне як споживачам (дозволяє
мінімізувати витрати на ліки), так і виробникам (забез
печує достатній рівень попиту на продукцію). При виз
наченні еталонних цін враховують, як і при реєстрації
цін, вартість аналогів на внутрішньому та зовнішньому
фармацевтичному ринку. Так, у Швеції, ціна встанов
люється на рівні ціни найдешевшого дженерика плюс
10% і переглядається 4 рази на рік [7].
Ще одним поширеним методом регулювання ціно
утворення на лікарські засоби є встановлення гранич
них торговельних надбавок. У країнах Західної Європи
граничні торговельні надбавки (оптові та роздрібні)
встановлюються на рівні не більше 8% та 25% відповід
но. У Східній та Центральній Європі рівень надбавок
трохи вищий. Наприклад, у Чехії гранична надбавка
оптової торгівлі складає 9—12%, роздрібної 24—26%.
У Болгарії розмір граничної оптової надбавки дорівнює
18%, а роздрібної — 28% від оптової ціни [1].
У країнах Центральної та Східної Європи існують
свої особливості регулювання цін на лікарські засоби.
Загалом застосовується змішана система ціноутворен
ня, однак у Чехії, Словаччині та Словенії державне ре
гулювання є більш жорстким, ніж у решті країн.
ВИСНОВКИ
У цілому, державне регулювання цін у країнах Цен
тральної та Східної Європи грунтується, як правило, на
застосуванні системи реєстрації цін, якій зазвичай
підлягають максимальні ціни виробників і ціни на пре
парати зарубіжного виробництва. Застосовується та
кож перереєстрація цін, що дозволяє враховувати рівень
інфляції та коливання валютного курсу. У більшості
країн регулювання цін шляхом їх реєстрації поширюєть
ся лише на лікарські засоби, вартість яких підлягає
відшкодуванню, з метою обмеження витрат на лікуван
ня. До препаратів, які не охоплені системою відшкоду
вання за рахунок страхових або бюджетних організацій,
застосовується вільне ціноутворення. Варто зазначити,
що процес реєстрації максимальних цін на препарати,
вартість яких підлягає відшкодуванню, в більшості ви
падків здійснюється в поєднанні з еталонним ціноутво
ренням. Також поширеною є практика протекціонізму
на ринках фармацевтичної продукції цих країн, спря
мована на зниження витрат на лікарські засоби та на
підтримку вітчизняного виробництва.
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