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

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стратегічне партнерство, що позиціонується в до�

слідженнях з міжнародних відносин як нова форма еконо�
мічної інтеграції, викликає чимало питань щодо відповід�
ності їхньої ідеальної з точки зору теоретизування форми
реальному стану речей в ситуації, коли йдеться про держа�
ви, чий потенціал є несумісним за ключовими індикатора�
ми, що визначають ступінь економічного, політичного по�
тенціалу країни. Відповідність поняття "стратегічний" по�
кладеному в його основу змістовному наповненню, зале�
жить від кількох ознак, зокрема: чи не спонукає окрема дер�
жава іншу реалізовувати власні національні інтереси на
світовому просторі; чи здатні партнери вести рівноправний
діалог або одна держава за допомогою потенціалу своєї на�
ціональної могутності впливає на прийняття рішень іншою.
Ми пропонуємо дослідити, наскільки відносини відповіда�
ють критерію стратегічності, чи означене партнерство ЄС�
КНР пройшло випробування часом і має на своєму рахунку
вдалі проекти, втілені в життя, плідну співпрацю в міжна�
родних організаціях, безпековій та економічній царинах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ЄС, стратегічною концепцію якого є Стратегія євро�

пейської безпеки [1], позиціонує себе суб'єктом, спромож�
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ним будувати відносини з іншими великими партнерами, ви�
ступаючи "оплотом організації нового світу" [10]. Водно�
час В. Келлеген [2] оцінює ВСП як проект для внутрішньої
та зовнішньої легітимізації так званих атрибутів зовнішньої
політики її учасників. Водночас, Дж. Греві наводить аргу�
менти вразливості ЄС в якості стратегічного партнера. Се�
ред іншого, він зазначає таке: "Стратегічні партнерства ви�
магають єдності мети, пріоритетів, вміння жорстко відсто�
ювати свої позиції, гнучкості при веденні переговорів і пол�
ітичного авторитету" [16, с. 8]. Справедливим буде зазна�
чити, що сьогодні ключові країни та так звані "висхідні" дер�
жави при створенні стратегічних партнерств піднімають
питанням про відповідність ЄС перерахованим характерис�
тикам. За визначенням колективу вітчизняних науковців "го�
ловним критерієм для визначення "стратегічного партнер�
ства" слід вважати спільність стратегічних інтересів. Стра�
тегічні інтереси мають довготривалий характер, а їх реалі�
зація вирішально впливає на внутрішній розвиток країни, її
зовнішньополітичний і воєнно�політичний курси" [14].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для висвітлення сучасного стану і перспектив потенц�

ійного співробітництва між ЄС і КНР, ми пропонуємо про�
налізувати стратегічне партнерство цих двох країн та з'я�
сувати, чи відповідає задеклароване "партнерство" самій
своїй суті.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У дипломатії поняття "стратегічний" може вказувати не

стільки на політичну стратегію (на відміну від тактики),
скільки на причетність до питань безпеки або на причетність
до зовнішньополітичних пріоритетів. Загалом заслуговують
на увагу три концепції: по�перше, ідея про ЄС як про стра�
тегічного актора, по�друге, поняття "партнерства" у за�
гальній політиці ЄС і, нарешті, логіка "стратегічного парт�
нерства". ЄС через Європейську комісію та інші канали
ініціював створення та впровадження значної кількості
стратегій, втім саме по собі це не робить ЄС стратегічним
актором. Згідно з усталеними критеріями глобального уп�
равління, аби бути визнаним в якості такого, ЄС необхідно
задовольняти низці вимог: мати здатність знаходити та мо�
білізувати ресурси, кореспондувати їх із цілями та із загаль�
ною стратегічною лінією, адаптувати свою стратегію з ура�
хуванням змін на глобальній арені.

Другою ідеєю, яка потребує дослідження, є ідея парт�
нерства. Так чи інакше, вона також розглядається як один
із факторів або наслідків фундаментальної прихильності ЄС
до багатосторонності, що спонукає ЄС до укладання низки
угод про партнерство з одними й тими самими суб'єктами
та в різноманітних формах: асоціацій, економічної співпраці,
політичного діалогу, галузевих чи інших угод з урядами,
громадянським суспільством та неурядовими організація�
ми. Для оцінювання цих угод використовуються такі кри�
терії, як: рівень формалізованих зобов'язань та відображені
в них види діяльності; виконані зобов'язання; зв'язок між
партнерствами та більш широкими зобов'язаннями ЄС; си�
метричність або асиметричність угод, способи їх адаптації
або переоформлення для врахування зміни інтересів та дос�
віду. На основі зазначеного можна зробити припущення про
очевидність поняття "стратегічного партнерства" в кон�
тексті зовнішньої політики ЄС: партнерства уособлюють
загальний інтерес ЄС як стратегічного актора, який ство�
рює партнерства з ключовими партнерами та сприяє реалі�
зації стратегічних цілей ЄС.

Варіативність та нерівномірність "стратегічних парт�
нерств" пояснюється дією логіки у кожному партнерстві.
Цією потрійною логікою є: 1) логіка інтеграції; 2) логіка
структури зовнішніх можливостей; 3) логіка пошуку ЄС
власної ідентичності через зовнішню політику. Логіка інтег�
рації стосується способів відчуття потреб у проекті євро�
пейської інтеграції по мірі розвитку зовнішньої політики ЄС.
Крім інших ефектів, ця логіка створює ситуацію, коли зовн�
ішня політика є побічним результатом або відображенням
внутрішніх потреб, коли зовнішня політика розглядається
як засіб забезпечення "клапана безпеки" для ризиків, що
з'являються по мірі просування (або при відсутності просу�
вання) інтеграційного проекту. "Зовнішня" логіка може роз�
глядатися як відображення обмежень та можливостей, які
виникають на глобальному рівні, наприклад, обмежень та
можливостей, пов'язних із наслідками кінця холодної війни
або нових викликів стабільності зразка ХХІ століття. Логі�
ка "ідентичності" розглядає зовнішню політику ЄС як схиль�
ну до пошуку "європейської" міжнародної ідентичності, а
відтак до створення образів та інтерпретацій ЄС як всере�
дині ЄС, так і за його межами. Кожна з логік передбачає
характерні для неї моделі діяльності та критерії "ефектив�
ності" в контексті зовнішньої політики ЄС.

У 2011 році у ЄС склалося десять стратегічних парт�
нерств з третіми країнами: Бразилією, Канадою, Китаєм,
Індією, Японією, Мексикою, Росією, ПАР, Південною Ко�
реєю і США. Проте не до кінця визначені критерії, на ос�
нові яких складався цей список. Деякі країни (наприклад,
США) є природними партнерами ЄС, в той час як інші краї�
ни (наприклад, Китай і Росія) — занадто великі, щоб їх ігно�
рувати. Що стосується решти країн зі списку, стратегічне
обгрунтування не є до кінця очевидним. Їх включення до
переліку пояснюється більшою мірою політичними та інсти�
туційними мотивами, ніж виваженими стратегічними мірку�
ваннями. [16]. При найближчому розгляді стратегічні парт�
нерства виявилися не такими вже й стратегічними, зважаю�
чи на цілий ряд причин, серед яких виокремлюємо наступні:
1) не всі партнери стратегічно рівні; 2) ЄС не співпрацює зі
своїми партнерами по більшості дійсно стратегічних про�
блем; 3) стратегічне партнерство не має структурного або
інституційного впливу на відносини; 4) у багатьох випадках
ЄС сам не розглядається в якості стратегічного партнера
для означених країн [16].

Щодо КНР, то на сьогоднішній день дипломатичні відно�
сини Китаю з іншими країнами можуть бути розділені на

кілька рівнів: прості дипломатичні відносини, відносини доб�
росусідства і дружби, відносини партнерства і співпраці.
Відносини партнерства поділяються на спільне партнерство,
конструктивне партнерство, всебічне співробітництво й
партнерство, стратегічне партнерство, стратегічна взаємо�
дія та партнерство і всебічне стратегічне співробітництво й
партнерство.

Детермінантами "стратегічного партнерства" Китаю ви�
ступають наступні характерні риси останнього:

1. Неконфронтація. Загалом, існують три основні фор�
ми міжнародних відносин, зокрема, конкуренція, співробі�
тництво й конфлікт. Таким чином, міжнародні відносини
можна розділити на два типи, конфронтація й відмова від
конфронтації.

2. Неприєднання та невживання заходів проти якоїсь
третьої країни.

3. Низький рівень політичного співробітництва. Термін
"стратегія" використовується на більш високому політич�
ному рівні діалогу в міжнародних відносинах, наприклад, у
політиці, військових питаннях і питаннях безпеки. Тим не
менш, стратегічне партнерство між Китаєм та іншими краї�
нами характеризується низьким рівнем політичної співпраці
й має символічне, а не фактичне значення. Будь то великі чи
малі країни, Китай з усіма своїми стратегічними партнера�
ми основний акцент робить на подальшому зміцненні двос�
тороннього співробітництва в економічній, науковій та куль�
турній галузях

Основні критерії стратегічного партнерства ЄС поля�
гають в такому:

1. Обопільній зацікавленості партнерів у співпраці і ве�
ликій кількості сфер для співпраці.

2. Принципово важливих стратегічних цілях, досягнен�
ня яких можливе лише при серйозній координації зусиль
сторін.

3. Довгостроковому характері відносин.
4. Правовій базі партнерства, де закріплено зміст

співробітництва і механізми його реалізації.
5. Існуванні усталених механізмів, за допомогою яких

реалізується стратегічне партнерство.
6. Здатності сторін враховувати інтереси один одного,

йти на компроміси, підтримувати партнера, навіть якщо в
цьому немає очевидної вигоди.

7. Взаємній відмові від дискримінаційних та ультиматив�
них дій щодо партнера.

8. Загальних цінностях, що лежать в основі політичної
системи партнерів.

9. Ефективності, що описує ситуацію, за якої резуль�
тати партнерства зачіпають не тільки політичні еліти, але й
суспільство в цілому, стосуються життя пересічних грома�
дян.

Безумовно, наведеними вище принципами список фак�
торів, що впливають на стратегічне партнерство, не вичер�
пується. Дж. Холслаг [8] визначає ВСП між ЄС та Китаєм
на основі п'яти заздалегідь заданих параметрів (глобальних,
довгострокових, багатовимірних і основаних на загальних
очікуваннях) і у подальшому аналізує успіх цього партнер�
ства з точки зору політичних пріоритетів у спільних комю�
ніке та результатів політики в окремих сферах. На основі
цього Дж. Холслаг [8, c. 309] показує, чому ВСП між ЄС та
Китаєм не втілюється — ані на папері, ані на практиці. Ви�
користовуючи цей підхід, Дж. Мен [9, c. 346] інтерпретує
стратегічне партнерство з точки зору стратегічного збли�
ження і, підкреслюючи дедалі більш розбіжні інтереси обох
партнерів, робить висновок, що поки що "передчасно виз�
начати це партнерство як стратегічне". Відповідно до цього
Дж. Мен [9, c. 346] оцінює ЄС та Китай як "незіставних"
партнерів, особливо враховуючи їхні відмінні погляди на
питання суверенітету та права людини.

У ЄС на офіційному рівні в якості основних напрямків
співпраці з Китаєм виділяють наступні [11]: політичний діа�
лог (у тому числі діалог у сфері прав людини); торгово�еко�
номічне співробітництво; сприяння розвитку Китаю (про�
сування економічних і соціальних реформ, співпраця по лінії
місцевого управління, адміністративних і судових органів);
співпраця у сфері науки і технологій, енергетики, а також в
питаннях захисту навколишнього середовища; взаємодія у
сфері інформаційного суспільства та ЗМІ.

Щорічний Стратегічний діалог на вищому рівні з по�
літичних, двосторонніх та глобальних питань завершився
створенням у 2012 р. Діалогу на вищому рівні між Китаєм
та ЄС, який заклав основу для проведення щорічного самі�
ту ЄС�Китай. Сімнадцята зустріч лідерів ЄС та Китаю в цьо�
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му форматі відбулась в Брюсселі 29 серпня 2015 р. Таким
чином, всеохоплююче стратегічне партнерство між ЄС та
Китаєм, яке розпочалося у 2013 році, набуло подальшого
розвитку і вийшло за суто економічні межі, сприяючи
підприємництву, міжнародній безпеці, захисту навколиш�
нього середовища і обміну вченими, що мало довгострокові
вигоди для громадян як ЄС, так і Китаю.

Наразі діють понад 60 діалогів вищого рівня, які сприя�
ють побудові широкомасштабних відносин. Порядок денний
співпраці між ЄС та Китам до 2020 р. [6], ухвалений на 16�му
саміті ЄС�Китай у листопаді 2013 року, заклав базу для відно�
син між Китаєм та ЄС до 2020 року у чотирьох головних сфе�
рах: мир, процвітання, сталий розвиток та обмін між людь�
ми. Китай також висуває перед Європою серйозну міжнарод�
ну економічну дилему. Країни�члени ЄС не дійшли згоди щодо
відповіді на зростання економічної конкуренції. На одній чаші
ваг знаходяться ті країни ЄС, які розглядають конкуренцію
з боку Китаю як загрозу їхнім національним економікам.
Серед них — Італія, Португалія та Іспанія, зайнятість в яких
в основному залежить від трудомістких галузей обробної
промисловості, але через надто високі витрати на працю їхні
товари не можуть конкурувати з масовим виробництвом на
Сході. Зважаючи на їхні негативні торговельні баланси, для
них має значення кожен контейнер з китайським одягом або
взуттям. Промислово розвинені країни, як Німеччина,
Фінляндія та Швеція, завжди складали противагу вищезга�
даній групі країн. Бажаючи більш відкритих торговельних
відносин із Китаєм, вони відхиляли пропозиції щодо запро�
вадження заходів протидії, зокрема антидемпінгових проце�
дур. Водночас в результаті глобальної економічної кризи
вони також стали більше відчувати конкурентний тиск та схи�
лятися до захисту національних ринків. Одним із нових явищ
останнього часу стало більш позитивне ставлення до Китаю
з боку нових країн�членів ЄС. Спочатку вважалося, що краї�
ни Східної Європи розглядатимуть Китай як економічного
конкурента, але вони, навпаки, забажали більш тісних тор�
говельних відносин з КНР.

Попри неоднозначність інтерпретацій місця і ролі
міжкраїнового стратегічного партнерства, співпраця ЄС та
КНР характеризується наступним:

1. ЄС та Китай мають одні з найбільших у світі торго�
вельних відносин. ЄС є найбільшим торговельним партне�
ром Китаю, а Китай є другим найбільшим торговельним
партнером ЄС після США. Торгівля товарами між ЄС та
Китаєм у 2014 р. склала 467 млрд євро, а торгівля послуга�
ми сягнула 54 млрд євро. Торгівля та обмін інвестиціями між
ЄС та Китаєм стали одним з головних джерел добробуту,
робочих місць, розвитку та інновацій. Обидва партнери
спільно діють для забезпечення швидкого, сталого та зба�
лансованого зростання, а також мають спільну зацікав�
леність у роботі в напрямі більш стабільного та безпечного
світу, в якому панує загальний добробут.

2. Частка ЄС у сукупному обсязі прямих іноземних інве�
стицій (ПІІ) до Китаю є стабільною та складає приблизно
одну п'яту. Завдяки цьому ЄС входить до першої п'ятірки
постачальників ПІІ до Китаю. Однак цю частку можна на�
багато збільшити, оскільки вона складає лише 6% від сукуп�
ного обсягу ПІІ з ЄС, а частка ЄС у сукупних ПІІ з Китаю
залишається такою ж малою. Переговори між ЄС та Китаєм
щодо інвестицій спрямовані на покращення доступу на ри�
нок інвестицій, а також загального інвестиційного клімату
в Китаї для інвесторів із ЄС і навпаки.

3. ЄС і Китай також працюють в напрямі зближення стан�
дартів. Сучасна система стандартизації Китаю базується на
близько сотні європейських стандартів, що сприяє полегшен�
ню торгівлі. Європейсько�китайська інформаційна платфор�
ма стандартизації надає компаніям легкодоступну, чітку та
безплатну інформацію щодо стандартів та доступу на ринок
для продукції, яка регулюється законодавством ЄС та Китаю.

4. Більш безпечна продукція для європейських спожи�
вачів. Інформація про небезпечну нехарчову продукцію,
імпортовану з Китаю та таку, що потрапила до Європейсь�
кої системи швидкого оповіщення, передається китайській
владі починаючи з 2006 року. Відтоді це дозволило ки�
тайській владі розслідувати понад 3000 випадків та припи�
нити експорт тих видів продукції, які були підтверджені як
небезпечні.

5. ЄС та Китай зобов'язуться розвивати митну співпра�
цю та покращувати зв'язки у цій сфері для полегшення та
прискорення торгівлі та боротьби з нелегальними потока�
ми товарів. Важливою її частиною є взаємне визнання упов�
новажених економічних операторів (це поняття було впро�

ваджене в 2005 році після прийняття Всесвітньою митною
організацією першої редакції Рамкових стандартів безпеки
і спрощення міжнародної торгівлі), з приводу чого було
підписано спільну заяву під час саміту ЄС�Китай у 2015 році.

6. Серед іншого, співпраця відбувається під таким гас�
лами: "зробимо світ більш безпечним місцем"; "люди, освіта
та обміни"; "права людини та розвиток". Зокрема, партнер�
ство в сфері енергетики, інновацій та розвитку передбачає
врахування проблем глобального потепління. Так, уряд
Китаю підвищив увагу до захисту навколишнього середо�
вища і актуалізував необхідність поступового переходу на
філософію низьковуглецевої економіки, що створило б нові
можливості для розвитку співпраці між ЄС та Китаєм у ви�
рішенні проблем навколишнього середовища та змін кліма�
ту на національному на глобальному рівні. Протягом 2005—
2020 років Китай планує скоротити викиди CO2 на 40—45%.

7. Задоволення потреб в енергії має вирішальне значен�
ня як для економіки Китаю, так і країн ЄС, а тому двосто�
роння співпраця, серед іншого, фокусується на питаннях ско�
рочення споживання енергії на тлі підвищення ефективності
її використання та забезпечення її стабільного постачання.

8. ЄС та Китай співпрацюють у сфері зміни клімату зад�
ля інвестування у розвиток економічно ефективного вироб�
ництва з низьким рівнем споживання вугілля. Під егідою
Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату за результа�
тами Конференції ООН з проблем зміни клімату активізо�
вано двосторонню співпрацю з проблем клімату в таких
сферах, як: внутрішня політика пом'якшення наслідків
кліматичних змін; реформування ринків вугілля; будівниц�
тво міст з низьким споживанням вугілля; скорочення викидів
парникових газів літаками та суднами; торгівля викидами.

9. Починаючи з 2012 р., розпочалось партнерство між
ЄС та Китаєм щодо урбанізації спрямовується на вирішен�
ня економічних, соціальних та екологічних проблем урбан�
ізації. За прогнозами, 250 млн китайських громадян пере�
селяться у міста у найближчі десятиліття. Очікувані вигоди
від співпраці між ЄС та Китаєм включають зниження по�
треб китайських місць у ресурсах, підвищення якості жит�
тя у китайських місцях і нові бізнес�можливості для ком�
паній з ЄС. ЄС і Китай створюють місця�побратими та інші
механізми сприяння обміну досвідом та спільним проектам
в широкому спектрі видів діяльності — від створення енер�
гоощадних будинків до комплексної утилізації води та
відходів, в тому числі забезпечення соціальної інклюзив�
ності, покращення місцевої інфраструктури, надання ефек�
тивних суспільних послуг, контроль над якістю міського
повітря для покращення життя громадян.

10. ЄС і Китай співпрацюють у питаннях сталого роз�
витку сільської місцевості, а також у вирішенні таких про�
блем, як продовольча безпека (вирішення проблем органіч�
ного виробництва продовольства та боротьба із захворю�
ваннями рослин і тварин). Згідно з прогнозами, це, серед
іншого, має вирішити проблему скорочення асиметрії роз�
витку між сільськими та міськими місцевостями.

11. Активною є співпраця в сфері технології та інно�
вацій, особливо після створення у 2013 році діалогу між ЄС
та Китаєм щодо співпраці у сфері інновацій на рівні
міністерств. Китай є ключовим партнером в рамках Програ�
ми науково�технологічного розвитку ЄС "Горизонт — 2020"
з бюджетом у 80 млрд євро на 2014—2020 роки. Китайські
дослідники та компанії запрошуються до участі на рівноп�
равній основі у складі європейських дослідницьких колек�
тивів. Китай та ЄС співпрацюють над забезпеченням взаєм�
ного доступу до китайських та європейських програм фінан�
сування досліджень та інновацій. Це передбачає запровад�
ження правил участі, основаних на рівноправності у відно�
синах, регулярний обмін даними про фактичну кількість
учасників та гарантію отримання учасниками своєчасної та
чіткої інформації. Новий механізм спільного фінансування
забезпечуватиме підтримку спільних наукових та інновац�
ійних проектів у стратегічних сферах, що становлять
спільний інтерес. ЄС та Китай також співпрацюють у пи�
таннях скорочення ризику катастроф та їх контролю, вклю�
чаючи створення стійких до землетрусів будинків, поперед�
ження хімічних аварій та готовність до їхнього усунення в
разі їхнього настання, картографування населених пунктів.

12. Космос є сектором, де міжнародна співпраця є обо�
в'язковою та необхідною. ЄС і Китай ведуть успішний діа�
лог з питань супутникової навігації, спостережень Землі та
досліджень космосу. Нещодавно ЄС і Китай досягли угоди
щодо координації частот між навігаційними системами су�
путників Галілео і Бейду.
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ВИСНОВКИ
Окреслене дозволяє стверджувати, що стратегічне парт�

нерство між ЄС і Китаєм має чимало напрямів для реалізації
обопільних інтенцій. Водночас перспективи побудови більш
глибокого співробітництва обмежуються позицією Китаю
щодо недоторканості суверенності процесів прийняття рішень,
спираючись на власні принципи. Існує очевидний розрив між
підходом Китаю, згідно з яким підгрунтям для співпраці ма�
ють бути різноманітність норм і спільні інтереси, і підходом
Європи, згідно з яким відмінності в інтересах можуть бути
подолані через досягнення згоди щодо універсальних політич�
них правил. Звідси слідує друге протиріччя. ЄС схильний вва�
жати, що поява багатополярного світового порядку призведе
до ефективної багатосторонньої співпраці, і що держави,
подібні Китаю, після цього відмовляться від принципів суве�
ренності та невтручання. Водночас Пекін застосовує усю свою
потужну вагу для відстоювання цих принципів у міжнародних
інституціях таких, як ООН. Нормативні рамки міжнародної
співпраці є ключовим джерелом протиріч та перепоною для
досягнення згоди щодо базових принципів співпраці. Цей роз�
рив посилюється появою нової дилеми безпеки, яка збігаєть�
ся у часі з ерозією біполярного світового порядку. Що сто�
сується подальших перспектив стратегічного партнерства, то
основним завданням для ЄС та Китаю є створення механізму,
здатного, з одного боку, формулювати довгострокові цілі
співробітництва, а з іншого — запобігати появі нових проблем
(наприклад, сприяти вирішенню питання про зняття ембарго
на постачання зброї або проблем у торгівлі текстилем). ЄС має
намір змусити Китай підписати так звані "сasuals" — стандартні
статті — з міграції, захисту інтелектуальної власності та
підтримки спільних цінностей.

Таким чином, відносини між ЄС і Китаєм продемонст�
рували потужний імпульс на тлі зростаючої економічної
взаємозалежності, що супроводжується постійним поглиб�
ленням політичного діалогу. Мова поки не йде про повне
заміщення двосторонніх відносин країн�членів ЄС та КНР
на діалог з Брюсселем, однак по мірі затвердження ЄС в ролі
глобального лідера, відносини з ним відіграватимуть дедалі
більшу роль для КНР, який прагне зайняти домінантну по�
зицію у світовій політиці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми, які гальмують розвиток інноваційної діяль�

ності машинобудівних підприємств, полягають у розбалан�
сованості механізму регулювання інноваційних процесів,
прийнятті недоцільних рішень щодо створення інновацій�
них структур на найвищому рівні. Це можна пояснити
відсутністю в державних структурах знань щодо ролі, зна�
чення, особливостей діяльності різних інноваційних оди�
ниць, а також рівня відповідальності існуючих органів дер�
жавного управління за результати інноваційної діяльності
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Державне регулювання і його вплив на інноваційний
розвиток машинобудівних підприємств України розгляда�
лося в працях Л. Федулової, В. Пономаренка, С. Ілляшенка
та ін. Проте недостатньо досліджено роль державного ре�
гулювання в сучасних умовах кризи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз державного регулювання іннова�
ційної діяльності машинобудівних підприємств та його вплив
на результати діяльності машинобудівних підприємств у
сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний етап економіки України, погіршення

внутрішніх і зовнішніх умов, вимагають негайного початку
реалізації інноваційної стратегії економічного зростання на
основі активізації інноваційних процесів у машинобуду�
ванні. Незважаючи на кризовий стан економіки, проблеми
галузі і окремих машинобудівних підприємств, відсутність
значних фінансових ресурсів, необхідно запроваджувати
інноваційну модель розвитку машинобудівних підприємств.

Методологічною основою запровадження інноваційної
моделі розвиту машинобудівних підприємств має бути:

— створення умов для зростання ринкового попиту на
інновації;
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— сприяння розвитку конкурентного середовища;
— надання пріоритетної підтримки розвитку науки й

освіти;
— забезпечення захисту інтелектуальної власності;
— поліпшення якості робочої сили та зростання її вар�

тості.
Перехід до інноваційної моделі розвитку повинен

здійснюватися на основі ефективного використання наяв�
ного науково�технічного потенціалу країни, створення еко�
номічних, інфраструктурних та інституційних передумов
для досягнення стабілізації та сталого розвитку всіх галу�
зей економіки, насамперед машинобудування, який є клю�
човим в інноваційній стратегії економічного зростання краї�
ни. Йдеться про прискорений розвиток машинобудування,
здатного створювати конкурентоспроможну продукцію,
посилення експортного рівня продукції, покращення тех�
нологічних характеристик машинобудівних підприємств,
застосування досягнень науково�технічного прогресу.

Факторами, які стримують ефективність інноваційної
трансформації машинобудівних підприємств, є:

— недостатнє державне регулювання та підтримка інно�
ваційного розвитку;

— відсутність на державному, обласному й територіаль�
ному рівнях необхідної інфраструктури;

— недостатнє залучення банківської системи до довго�
строкового кредитування інноваційних проектів
підприємств;

— ослаблення управління інноваційною діяльністю на
всіх рівнях;

— відсутність ефективного механізму залучення до дов�
гострокового фінансування інноваційних проектів банківсь�
кої системи;

— недостатня керованість інноваційними процесами на
державному і територіальному рівнях;

— слабкий розвиток ринкових механізмів науково�тех�
нічної діяльності;

— слабкість впливу на розвиток науково�технічної
діяльності;

— неефективне використання існуючого науково�тех�
нічного потенціалу.
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За умови використання машинобудівним комплексом
досягнень науково�технічного прогресу Україна може ста�
ти високотехнологічною країною з інноваційною моделлю
розвитку.

Подолати суттєве відставання галузі щодо продуктив�
ності праці, оновити основні засоби, впровадити енерго� та
матеріалозберігаючі технології можна тільки на основі
новітніх досягнень цивілізації. Безперечно, це вимагатиме
значних фінансових ресурсів.

Фінансування інноваційної діяльності в провідних краї�
нах світу відбувається за рахунок державно�приватного
партнерства. За цих умов активна взаємодія держави і при�
ватного бізнесу у фінансовій підтримці науково�технічного
розвитку створює передумови для стрімкого розвитку на�
ціональної економіки [1, с. 214].

Високі досягнення в інноваційній сфері провідних країн
світу (США, Японії, Великобританії, Ізраїлю та Німеччини)
забезпечили три фактори розвитку: ефективна інноваційна
політика; розвиток інноваційної інфраструктури; удоско�
налення стратегічного потенціалу інноваційного розвитку.
Саме активізація інновацій є умовою структурного оновлен�
ня суспільного капіталу та його позитивної динаміки. До
речі, частка вітчизняної наукомісткої продукції на світово�
му ринку високотехнологічної продукції менше ніж 0,1 %,
тоді як частка США — близько 36 %, Японії — 30%, Німеч�
чини — 17%, Росії — 0,5% [2, с. 203].

Досліджуючи це питання в машинобудуванні, не можна
не поставити під сумнів низьку можливість концентрувати
ресурси на інноваційних процесах. На сьогодні в галузі є
багато збиткових підприємств, які не мають ні дотацій, ні
спонсорів, а тримаються так би мовити "на плаву". Це нон�
сенс ринкової економіки або результат дозволених "фо�
кусів" системи обліку. Зрозуміло, що тіньова сфера еконо�
мічної діяльності не існує поза межами країни і поля зору
державних інституцій (податкової служби, усіх рівнів
міліції, фінансових органів, державної статистики, Антимо�
нопольного комітету, Фонду державного майна і т. д.).
Тіньова економіка є наслідком реакції бізнесу на неефек�
тивну податкову політику й бюджетну підтримку реально�
го сектора економіки.

Цілі платників податків і держави збігаються лише час�
тково: головною метою платників податків є отримання мак�
симального прибутку від своєї діяльності. А держава заці�
кавлена в отриманні й перерозподілі максимальних фінан�
сових ресурсів для виконання своїх функцій, а також у
структурній перебудові економіки країни на користь нау�
комістких високотехнологічних виробництв, заснованих на
принципах збереження ресурсів.

Виникає основна суперечність: платник хоче зберегти у
своєму розпорядженні максимальний розмір прибутку і при
цьому отримувати від держави якісні послуги, передбачені
Конституцією і законами, а держава в особі органів управ�
ління, зацікавлена отримати якомога більше фінансових
ресурсів у вигляді податків для задоволення суспільних за�
питів. Досягти поставлених державою завдань можна лише
в разі встановлення збалансованої взаємодії держави і плат�
ників, а також справедливого (адекватного наданим послу�
гам) оподаткування. Для цього необхідно поєднати виваже�
ний рівень податкового контролю та усвідомлення неадек�
ватності послуг, що надає держава, та прав, котрі вона має
забезпечувати рівневі сплачуваних податків. Підприємці не
відчувають себе захищеними, не можуть бути впевненими у
справедливості рішень судових органів, не одержують якіс�
них послуг від органів державної влади. Сумлінні платники
податків не отримують належного ставлення від державних
органів. Це робить відносини держави і платників податків
несправедливими, а тому частина платників податків вва�
жають, що мають моральне право виконувати свої обов'яз�
ки перед державою теж не якісно або не виконувати вза�
галі. Така ситуація не сприяє виходу частини машинобудів�
них підприємств із тіні та розширенню бази оподаткуван�
ня.

В Україні основною функцією держави в системі адмін�
істрування залишається податковий контроль, причому для
його реалізації вибрано найжорсткіший метод — суцільної
перевірки. Цей метод є досить затратним, до того ж він має
низьку економічну ефективність. Наданню допомоги
платникам податків здійсненні податкового менеджменту
не приділяється достатньої уваги. У той же час у США,
Франції та ін. надання допомоги платникам податків у
здійсненні податкового менеджменту є пріоритетним у
діяльності податкових служб.

Важливу роль у проведенні державного податкового
адміністрування відіграє сприяння добровільній платі по�
датків. Таким шляхом пішли Великобританія, США, Фран�
ція та ін.

Таким чином, наповнення бюджету має відбуватися і
через мобілізацію резервів, що існують у т. ч. в тіньовому
секторі.

Реалізація структурної перебудови галузі на основі
інноваційних і технологічних рішень, а також виведення із
тіньового сектора значної частини машинобудівних
підприємств є надзвичайно складною і амбітною метою.
Проте досягнення цієї мети дасть змогу машинобудуванню
не тільки вийти з кризи, а й вийти на новий рівень соціаль�
но�економічного розвитку галузі.

Перехід до інноваційної моделі розвитку машинобуду�
вання є потужним чинником детінізації галузі, що не потре�
бує застосування примусових заходів з боку держави.

Не може машинобудівне підприємство, яке застосовує
новітні технології, працювати в тіньовому секторі. Умови
роботи підприємств у тіньовому секторі економіки не да�
ють можливості проводити повноцінну інноваційну
діяльність та застосовувати новітні технології через немож�
ливість доступу до ресурсів банківського й інвестиційного
секторів та необхідність приховувати обсяги реалізації про�
дукції чи послуг.

До джерел фінансування інновацій в умовах ринку на�
лежать власні кошт підприємств (прибуток, амортизаційний
фонд, акціонерний капітал, спонсорські кошти), бюджетні
кошти (прямі й непрямі у вигляді пільг, дотацій тощо), іно�
земні інвестиції, кредитні ресурси, венчурний капітал.

Дефіцит коштів підприємства стримує фінансування
науково�інноваційної діяльності. Окрім того, криза непла�
тежів у машинобудуванні обмежує можливість фінансуван�
ня інновацій за рахунок прибутку.

Характерною ознакою сьогодення є трансформація тра�
диційного менеджменту до нової парадигми управління, що
заснована на використанні науково�інтелектуальних ре�
сурсів підприємства, його знань, винахідницької та раціо�
налізаторської діяльності.

Також існує тенденція інтелектуального старіння ма�
шинобудівних підприємств за рахунок невикористання
інформаційних та промислових технологій — систем авто�
матизованого проектування, засобів автоматизованого уп�
равління виробництвом. Тільки 10 % машинобудівних
підприємств впроваджують та ефективно використовують
систему автоматизованого проектування (САПР). Виявле�
но ряд причин, що стримують запровадження нової пара�
дигми управління на машинобудівних підприємствах: еко�
номія витрат на інвестиції в інтелектуальний та людський
капітал; загальне моральне старіння кадрів та спеціалістів
— "працівників знань"; відсутність індивідуального підходу
до працівника, програм професійного кар'єрного росту;
відсутність науково�інженерних розробок; невміння орган�
ізувати роботу в колективі і у групі; неефективне впровад�
ження та використання інформаційних технологій.

Можна зробити висновок, що на досліджуваних машино�
будівних підприємствах використовується "індустріальний
підхід" щодо управління науково�дослідною роботою, проце�
сами навчання, підвищення людськими ресурсами кваліфікації
працівників. Але, поступово, дана ситуація змінюється. Досл�
ідження показали, що на підприємствах готові до освоєння та
поступового переходу до інтелектуального забезпечення уп�
равління знаннями та інтелектуальним капіталом, що буде
інтегрувати процеси роботи з інформацією та знаннями в єдину
систему господарської діяльності підприємства.

Слід також звернути увагу на необхідність внесення змін
на державному рівні в амортизаційну політику. Аморти�
заційні кошти належать до цільових, тому вони повинні в
повному обсязі залишатися на підприємстві. Крім того, не�
зрозумілим з економічної точки зору є прийняття за базу
для нарахування амортизації залишкової, а не первинної
вартості основного капіталу. Такий спосіб виплати амор�
тизації уповільнює обіг коштів підприємства.

Кошти на технічне оновлення вважаються фінансовою
компенсацією підприємству ресурсів, витрачених на засо�
би виробництва. Особливо гострою ця проблема є для при�
ватних підприємств, де амортизаційні кошти зараховують�
ся до поточного обігу як обігові кошти.

Одним із чинників, від яких залежить інноваційний роз�
виток машинобудівних підприємств, є національна політи�
ка оподаткування прибутків. Світова практика передбачає
отримання додаткових пільг в оподаткуванні коштів, вит�
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рачених на амортизацію. Для стимулювання інноваційної
діяльності в Україні потрібно залучити банки та інвестиційні
фонди до інвестування інноваційного розвитку машинобу�
дівних підприємств. Натомість ці фінансові структури
звільнялись від оподаткування.

Проблему оподаткування частини прибутку підпри�
ємства, що інвестується в інноваційну діяльність, можна
розглядати як самостійну. Цей прибуток необхідно звільни�
ти від оподаткування, оскільки вкладання коштів у іннова�
ційний розвиток підприємства сприяє економічному зрос�
танню держави. Однак звільняти від оподаткування можна
тільки ту частину інвестованого в інновації прибутку, що
перевищує розмір нарахованої амортизації на останню
звітну дату. Держава повинна контролювати, як викорис�
товуються на підприємстві амортизаційні кошти: необхідне
дотримання вимог повного використання нарахованої амор�
тизації згідно з цільовим призначенням, оскільки за існую�
чих умов підприємства використовують амортизаційні кош�
ти для поповнення обігових.

У машинобудуванні виділяють 5—7 пріоритетних на�
прямів розвитку інноваційної діяльності, які в сукупності
охоплюють всі можливі сфери діяльності. На наш погляд,
така практика щодо формування пріоритетів є неефектив�
ною, оскільки це призводить до розпорошення державних
коштів без належної віддачі: жодна із представлених про�
блем не вирішується остаточно. Тому при розробці стра�
тегії інноваційного розвитку галузі на макрорівні необхід�
но зосередитись на розв'язанні в повному обсязі хоча б
однієї, найважливішої, з державної точки зору, проблеми.
Тільки після її вирішення обрати наступну проблему, вирі�
шення якої є реальним завданням на певному етапі економ�
ічного розвитку. Проте реалії української економіки такі,
що декілька нагальних проблем треба вирішувати негайно.
Першою такою проблемою, яку треба вирішувати, на нашу
думку, є те, що українська економіка є однією з найбільш
енергоємних у світі: на виробництво одиниці ВВП ви�
трачається у 3—5 разів більше енергії, ніж у країнах Євро�
пи. Це призводить до зростання навантаження на держав�
ний бюджет за рахунок необхідності субсидування закупівлі
надлишкової кількості енергоресурсів, у тому числі газу,
збільшення викидів в атмосферу й створює проблеми для
конкурентоспроможності національної економіки та ін.
Тому головним завдаванням інноваційної діяльності маши�
нобудування є проведення планомірної і технологічної мо�
дернізації електроенергетичного сектора.

Другою проблемою, яку треба нагально вирішувати за
допомогою інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств, є те, що, маючи великі природні запаси вугіл�
ля, українська вугільна галузь перебуває в стані стагнації.

Основними проблемами галузі є:
— низька продуктивність праці і висока собівартість

вугілля, що найчастіше перевищує ціну імпортного;
— застаріле гірничошахтне обладнання і низька якість

нового;
— низькі темпи технічної модернізації шахт.
Наступною проблемою, яку треба вирішувати негайно,

є модернізація нафтогазового сектора України. Інноваційні
машинобудівні підприємства разом з науковцями повинні
взяти на себе розробку і випуск нового обладнання для роз�
відки і видобутку власних запасів вуглеводів, обладнання
для модернізації нафто� і газотранспортних мереж, облад�
нання для модернізації нафтопереробних потужностей.

Інноваційне машинобудування повинне також взяти
активну участь у прискоренні технічного переоснащення й
підвищення ресурсо� й енергоефективності житлово�кому�
нального господарства країни. Інноваційні машинобудівні
підприємства повинні залучатися до модернізації транспор�
тної інфраструктури, що є каталізатором економічного зро�
стання. Відсутність уваги держави привело до значного зно�
су основних фондів. Наприклад, у залізничному транспорті
знос складає 85%. Обладнання морської і річкової інфраст�
руктури потребує посиленої уваги держави.

Модернізація агропромислового комплексу вимагає
інноваційного розвитку вітчизняного сільськогосподарсь�
кого машинобудування. Сучасний його стан характери�
зується як депресивний. Реалізація вищеперерахованих
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності машинобу�
дівних підприємств вимагає від держави значних фінансо�
вих ресурсів, яких країна, на жаль, не має. Тому модерніза�
ція інфраструктури та базових секторів економіки на ос�
нові інноваційної діяльності галузі вимагає використання
державно�приватного партнерства.

На нашу думку, підтримка машинобудування державою
має спиратися на політику протекціонізму, розвинуте кон�
курентне середовище, враховуючи внутрішньоекономічну й
зовнішньоекономічну ситуацію, а також потужні джерела
генерування інновацій.

Єдина загальнодержавна система підтримки галузі по�
винна бути органічною складовою єдиної загальнодержав�
ної системи соціально�економічного прогнозування та пла�
нування і передбачати: стабільність законодавства, прозорі
та уніфіковані правила змін; ефективне економіко�правове
середовище на мікрорівні; систему компенсацій за ризик
суб'єктам господарювання, які виконують інноваційні про�
екти; індикативну політику стимулювання інноваційної
діяльності, яка б відповідала загальнодержавним пріорите�
там та передбачала пільгове оподаткування і кредитування
інноваційних проектів, що розробляються або реалізують�
ся в руслі загальнодержавних пріоритетів; надання держав�
них гарантій під найперспективніші програми; створення
системи заохочення найбільш продуктивних інноваторів і
т. д.

Інноваційна політика щодо розвитку машинобудівних
підприємств має бути спрямована також на прискорену
амортизацію основного капіталу. Вона повинна мати не ди�
рективний, а лише індикативний характер. Це пов'язано з
тим, що на внутрішньому ринку не багато є зразків вітчиз�
няної техніки з достатнім ступенем надійності й оптималь�
ним співвідношенням ціна/якість. Директивне введення при�
скореної амортизації змусить більшість вітчизняних
підприємств закуповувати дорогу імпортну техніку, що
значно послабить або взагалі підірве їх фінансові позиції.
Норми ж прискореної амортизації, крім індикативного ха�
рактеру, повинні жорстко диференціюватися по галузі ма�
шинобудування залежно від строку "життєвого циклу" тех�
ніки та частоти інновацій.

Інноваційний процес не можливий за відсутності потуж�
них джерел генерування інновацій як у зовнішньофірмово�
му, так і у внутрішньофірмовому середовищі. Для збережен�
ня джерел інновацій у зовнішньофірмовому середовищі,
перш за все, необхідно не допустити приватизації науково�
дослідних установ, хоча таке питання ставиться на порядок
денний в останні роки. Приватизація призведе до перепро�
філювання більшості науково�дослідних установ, оскільки
за рахунок інноваційної діяльності вони не зможуть окупи�
ти вкладені в них кошти. Це призведе до втрати вже нако�
пиченого інтелектуального капіталу та більшості інтелек�
туальних продуктів і назавжди позбавить Україну одного з
основних джерел генерування нових ідей.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Державне регулювання інноваційної діяльності маши�

нобудівних підприємств повинна грунтуватися на чіткому
визначенні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
спрямованих на розвиток інноваційної активності машино�
будівних підприємств.

Запропоновані заходи сприятимуть створенню дієвого
економічного механізму державної підтримки інноваційної
активності, машинобудівних підприємств, що приведе до
економічного піднесення країни.

Удосконалення державного регулювання інноваційного
розвитку машинобудівних підприємств потребують подаль�
шого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині, коли процес перетворення системи виробни�

чих відносин на ринковій основі є нагальною потребою
не лише відродження розвитку спеціалізації й підтрим�
ки різних форм кооперативного руху, інтеграційних
процесів, створення умов для тісної взаємодії коопера�
тивних підприємств, спільної участі у вирішенні вироб�
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худоби, вирощуванням ремонтного молодняку, штучним заплідненням і т.д.
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ничих завдань молочної продукції актуальним зали�
шається скорочення відстані перевезень.

Молочне скотарство належить до найбільш трудо�
містких галузей тваринництва. Воно вимагає значних
затрат праці й засобів, тому його розміщення висуває
вищі вимоги до наявності трудових ресурсів. Цим по�
яснюється розміщення молочного скотарства в райо�
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нах розвиненого землеробства, що мають високу
щільність населення, а також приміських і промисло�
вих центрів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Грунтовно питання ефективного функціонування
підприємств з виробництва молока висвітлено у нау�
кових працях вітчизняних учених�аграріїв: І. Баланю�
ка, П. Березівського, М. Ільчука, М. Пархомця, та
інших. Однак певні теоретичні та науково�практичні
проблеми формування організаційно�економічних ас�
пектів впливу концентрації та спеціалізації на підви�
щення ефективності діяльності підприємств із вироб�
ництва молока залишаються недостатньо розроблени�
ми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето�

дичних положень щодо оцінки впливу спеціалізації та
концентрації виробництва молока в сільськогосподарсь�
ких підприємствах України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При розміщенні молочного скотарства найважли�
вішим процесом є географічний поділ праці з урахуван�
ням специфічних особливостей: виробництво молока
має бути досить рівномірно розміщене по території краї�
ни, оскільки воно є малотранспортабельним і швидкоп�
сувним продуктом; простежується тісний зв'язок із зем�
леробством; сезонність виробництва, де робочий період
майже збігається із часом виробництва молока�сирови�
ни, що сприяє ефективному використанню трудових і
матеріально�технічних ресурсів; молочне скотарство, як
і інші галузі тваринництва, за потреби можна перебазу�
вати й розмістити в потрібних місцях (ближче до міст,
переробного підприємства).

Отже, наближення виробництва молока до місця
його споживання й переробки дасть змогу, з одного
боку, скоротити втрати й зберегти якість молока, з іншо�
го — ліквідувати віддалені перевезення й заощаджува�
ти на транспортних витратах.

Підвищення ефективності молочного скотарства не�
можливо забезпечити без запровадження на фермах
новітніх технологій, які базуються на використанні ви�
сокопродуктивних машин і обладнання, автоматизації
виробництва. Створюючи умови для скорочення трудо�
вих витрат, виробництво, у свою чергу, підвищує вимо�
ги до кваліфікації кадрів.

Успішний розвиток галузі неможливий без поглиб�
лення спеціалізації й концентрації виробництва. По�
глиблення спеціалізації зумовлює необхідність відок�
ремлення у складі молочно�м'ясного власне молочного
скотарства, що включає виробництво молока й зай�
мається поліпшенням племінних якостей худоби, виро�
щуванням ремонтного молодняку, штучним запліднен�
ням і т.д.

Головну роль у розвитку суспільства відіграють про�
дуктивні сили, від стану й організації використання яких
залежить рівень продуктивності праці. Визначаючи роль
продуктивних сил для суспільства, К. Маркс і Ф. Енгельс
зазначили, що їх розвиток ... "є абсолютно необхідною
практичною передумовою ще й тому, що без нього має
місце тільки загальне поширення бідності..." [1].

У процесі виробництва продуктивні сили організо�
вуються певним чином. Найбільш загальною формою
їх організації є спеціалізація і концентрація виробниц�
тва на основі кооперації, яка грунтується на суспіль�
ному поділі праці. "Та форма праці, при якій багато
людей планомірно і спільно беруть участь в одному й
тому самому процесі праці або в різних, але пов'яза�
них між собою процесах праці, називається коопера�
цією" [2].

Розглядаючи спеціалізацію й на її основі концент�
рацію виробництва як форму організації продуктивних
сил суспільства, що позитивно впливає на результати
виробництва, К. Маркс вказував на великі переваги її
над невеликим неспеціалізованим виробництвом.
"…Вживані спільно засоби виробництва переносять мен�
шу частину своєї вартості на одиницю продукту почас�
ти тому, що вся та вартість, яку вони віддають, розпо�
діляється одночасно на більшу масу продуктів, почасти
тому, що в порівнянні із засобами виробництва, вжива�
ними окремо, вони входять в процес виробництва хоч і
абсолютно більшою, але щодо сфери їх дії відносно мен�
шою вартістю. Разом з тим зменшується і та складова
частина вартості, яка припадає на постійний капітал, а
значить, знижується відповідно і до її величини і сукуп�
на вартість товару. Результат вийде той самий, як і тоді,
якби засоби виробництва товарів стали вироблятися де�
шевше" [3].

Під поділом праці розуміють його спеціалізацію.
В.І. Ленін у своїй праці "З приводу так званого питання
про ринки", в якій показав роль поділу праці в історич�
ному розвиткові капіталізму, писав: "Ринок з'являється
там і остільки, де і оскільки з'являється суспільний поділ
праці і товарне виробництво. Величина ринку нерозрив�
но зв'язана з ступенем спеціалізації суспільної праці"
[4]

Із розвитком суспільного поділу праці відбувається
спеціалізація підприємств як основного осередку цього
поділу в середині суспільства. Суспільний поділ праці
слугує основою спеціалізації виробництва, оскільки ос�
таннє неможливе без нього.

Відмежування однієї галузі від іншої дає змогу ство�
рювати спеціалізовані галузі й підприємства. Під спе�
ціалізацією підприємств розуміють зосередження ос�
новних і обігових засобів на виробництві одного чи
кількох видів продукції, або на виконанні окремих ви�
робничих процесів. Концентруючи увагу окремо на цих
процесах, виробник забезпечує більш кваліфіковане й
ефективне його здійснення.

Таким чином, із розвитком спеціалізації розширю�
ються можливості для виробництва різних видів про�
дукції, концентрації з цією метою засобів виробницт�
ва, що супроводжується злиттям процесів суспільної
праці.

Концентрація і спеціалізація виробництва — різні
економічні явища. Перше означає зосередження вироб�
ництва на більших підприємствах, яке являє собою одну
з форм суспільного поділу праці. Разом із тим вони тісно
пов'язані між собою. Ці процеси, що взаємно проника�
ють один в одний, здійснюються поряд: концентрація
виробництва породжує його спеціалізацію, а остання
передбачає концентрацію.

Концентрація виробництва дає змогу найбільш по�
вно використовувати основні його засоби, досягнення
науки і техніки, здійснювати спеціалізацію й на цій ос�
нові збільшувати обсяги виробництва продукції за мен�
ших витрат засобів. Спеціалізація може розвиватися не
лише на виробництві окремого продукту, а й на окре�
мому технологічному циклі.

Аналізуючи капіталістичні відносини в землеробстві,
К. Маркс і Ф. Енгельс встановили, що в селі, на основі
закону нагромадження і концентрації капіталу, відбу�
вається процес створення великого сільськогосподарсь�
кого виробництва. При цьому вони дійшли висновку про
значні економічні його переваги перед дрібним вироб�
ництвом.

Велике виробництво має можливість краще викори�
стовувати сучасні досягнення технічного прогресу. Для
нього притаманні відносно менші, ніж у дрібному, витра�
ти на утримання виробничих і складських приміщень,
транспортні, адміністративно�господарські та інші
витрати. На великому підприємстві легше налагодити
комбіноване виробництво, існує можливість раціональ�
но використовувати виробничі відходи, краще органі�
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зувати працю і т.д., що забезпечує вищий рівень продук�
тивності праці.

Великі господарства, організуючись на базі поділу
праці й використовуючи кооперацію, досягають висо�
кої продуктивності суспільної праці.

Про переваги великого господарства над дрібним
постійно ведеться наукова полеміка. Немає сумнівів у
більш ефективному веденні великого виробництва. Про�
те шаблонний підхід до цього питання привів до гіган�
томанії в сільському господарстві, але підвищення рівня
концентрації та збільшення виробництва має певні межі.
О.В. Чаянов першим з учених�економістів у 1922 році
вивчав оптимальні розміри землеробного господарства.

"За нашими глибокими переконаннями, — писав він,
— ідеальним апаратом сільськогосподарського вироб�
ництва є зовсім не крупна латифундія та індивідуальне
селянське господарство, а новий тип господарської
організації, в якому організаційний план розподілений
на ряд ланок, кожна з яких організована в тих розмірах,
які є оптимальними для нього. Інакше кажучи, ідеаль�
ними нам вважається селянське сімейне господарство,
яке виділило з свого організаційного плану всі ті ланки,
в яких крупна форма виробництва має безсумнівну пе�
ревагу над мілкою, і організувало їх на різні ступені
крупності в кооперативи. Велике майже завжди буде
мати деякі переваги перед господарством мілким: це
один з основних законів економіки, було б безглуздям
його відкидати" [5].

Отже, створені після реформування сільськогоспо�
дарські підприємства, маючи достатню кількість землі,
можуть формувати ферми раціонального розміру, а за�
куповуючи певну кількість кормів — тваринницькі ком�
плекси, які за рівнем концентрації є переважними, за�
стосовують автоматизацію виробничих процесів. Щодо
фермерських господарств і особистих селянських, то і
в них можна досягти оптимальності.

О.В. Чаянов указував: "Необхідно задати собі і
кількісне питання про те, наскільки значне кількісне
вираження переваг крупного господарства над малим
саме в даній галузі виробництва. А оскільки це питання
задається відносно сільського господарства, ми повинні
відповісти на нього, що в землеробстві кількісний вираз
переваг крупного господарства незначний. Ніякої кон�
центрації в просторі тут, за винятком процесів первин�
ної переробки сільськогосподарських продуктів, про�
вести неможливо" [6].

Отже, повне використання основних фондів у ціло�
му і технічних засобів зокрема в умовах їх значного по�
дорожчання є однією з основних засад визначення ра�
ціональних розмірів тваринницьких ферм і комплексів.
Такий методичний підхід слід застосовувати при визна�
ченні оптимальних виробництв для всіх форм господа�
рювання — як для сільськогосподарських підприємств,
так і для фермерських та особистих селянських госпо�
дарств.

Багаторічною практикою підтверджено економічну
ефективність спеціалізації сільськогосподарського ви�
робництва. Більшість дослідників розглядають пробле�
му визначення економічної ефективності спеціалізації
та раціонального розміщення сільськогосподарського
виробництва під кутом зору збільшення обсягів вироб�
ництва продукції, підвищення продуктивності праці та
зниження собівартості продукції, тобто з огляду на еко�
номію суспільних затрат. При цьому підкреслюється, що
основним критерієм економічної ефективності вироб�
ництва є закон економії часу.

За іншою точкою зору, головними умовами роз�
витку спеціалізації в ринкових умовах є цінова си�
туація та кон'юнктура ринку. Кожне господарство,
враховуючи рівень цін, вирішує, яку продукцію і в
якому обсязі вигідно виробляти. Найбільший чистий
дохід, або так звана найбільш вигідна галузь, і виз�
начатиме виробничий напрям, тобто спеціалізацію
господарств.

Загальноприйнятий показник рівня спеціалізації
сільськогосподарського підприємства визначається ча�
сткою галузі в товарній продукції.

Дані групувань сільськогосподарських підприємств
України за рівнем і коефіцієнтом спеціалізації з вироб�
ництва молока свідчать про загальну тенденцію, за якої
з підвищенням рівня і коефіцієнта спеціалізації зроста�
ють прибутки й рівень рентабельності виробництва або
значно зменшується збитковість (табл. 1).

Це пояснюється тим, що у спеціалізованих госпо�
дарствах вища продуктивність праці, нижча со�
бівартість продукції, більші надої на корову, середня
реалізаційна маса однієї голови великої рогатої худо�
би та свиней. У цих господарствах менший період
відгодівлі тварин, що значною мірою впливає на при�
скорення окупності вкладених у виробництво про�
дукції коштів і праці.

За рівнем спеціалізації сільськогосподарські
підприємства у цілому не досягли високого показника
(лише 14,3%). Більше ніж у 14,6% господарств виручка
від реалізації молока становить 7,1%, у 20,8 % госпо�
дарств — 14,4%, у 16,1% — 24,9%, у 11,3 % — 35,0%.

Високий рівень спеціалізації (40,1 — 60,0%) досягли
11,5% господарств, 5,9% господарств забезпечили пи�
тому вагу молока у виручці 70,5%.

У 2014 році в середньому по господарствах Украї�
ни рівень рентабельності становив 18,0%, то неспеціа�
лізовані господарства при рівні спеціалізації до 5,0%,
5,1 — 10,0%, 10,1 — 20,0% одержали збитки — 9,0, 8,4 і
2,2%, а спеціалізовані при рівні 35,0, 48,0 і 70,5% за�
безпечили прибуткове ведення галузі із державною
підтримкою за рівня рентабельності відповідно 10,0, 8,8
і 9,9%.

Отже, з урахуванням фактичного стану галузі мо�
лочного скотарства, можна вважати раціональним
рівень спеціалізації її за часткою виручки від реалізації

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств
за часткою виручки від реалізації молока, 2014 р.

Групи за часткою 
виручки від 

реалізації молока у 
загальній виручці від 

реалізації с.-г. 
продукції, % 

Кількість 
господарств 
у групі 

Рентабельність, 
% 

Рентабельність 
з підтримкою, 

% 
 

Частка виручки 
від реалізації 
молока у 
загальній 
виручці від 
реалізації с.-г 
продукції, % 

до 5 400 -9,0 -1,8 2,4
5,1-10 292 -8,4 3,0 7,1
10,1-20 415 -2,2 13,0 14,4 
20,1-30 315 1,9 9,8 24,6
30,1-40 225 10,0 47,0 35,0
40,1-60 229 8,8 21,6 48,0
більше 60 118 9,9 19,7 70,5
Усього 1994 2,3 18,0 14,3

Джерело: розраховано автором.
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молока понад 30,1 — 40%, а найбільш ефективною —
при 60% і більше.

Рівень спеціалізації безпосередньо пов'язаний з кон�
центрацією виробництва сільськогосподарської про�
дукції, яка передбачає зосередження засобів, збільшен�
ня обсягів виробництва й робочої сили в одному конк�
ретному підприємстві, що зумовлює збільшення роз�
мірів підприємств та обсягів виробництва окремих видів
продукції. Концентрація виробництва визначається роз�
мірами, чисельністю поголів'я і обсягом виробленої про�
дукції на фермі або комплексі.

Досягти раціональної концентрації виробництва у
великих сільськогосподарських підприємствах можна за
рахунок поділу виробництва на окремі стадії, коопе�
рації, поглиблення спеціалізації та підвищення рівня
інтенсифікації.

Спеціалізація й концентрація виробництва ство�
рюють можливість і зумовлюють об'єктивну не�
обхідність виробничого кооперування, що є загаль�
ною формою організації продуктивних сил і грун�
тується на суспільному поділі праці. Спеціалізація й
концентрація виробництва є різними економічними
категоріями, однак тісно взаємодіють. Концентрація
виробництва забезпечує поглиблення спеціалізації
господарства, а остання — сприяє підвищенню кон�
центрації галузі.

Концентрація (локалізація) поголів'я ефективна
тільки за умови інтенсифікації виробництва молока, що
в першу чергу пов'язано з інтенсифікацією годівлі. Це
призводить до підвищення екологічного навантаження
з двох причин: тварини з високим генетичним продук�
тивним потенціалом не тільки дають більше молока, але
і споживають більше корму та води, відповідно
збільшується вихід гною; при збільшенні надою корів
склад гною істотно змінюється.

Очевидним є вплив локалізації поголів'я на витрати
щодо забезпечення екологічної безпеки виробництва
молока. Факторами, що впливають на ці витрати, є:
поголів'я дійних корів; тип доїльного обладнання;
коефіцієнт кратності збільшення відстаней транспорту�
вання гною збільшенню площі внесення; забезпеченість
технікою для внесення гною.

На підприємствах із високим рівнем концентрації
поголів'я, але за умови розосередження тварин на
кількох тваринницьких об'єктах, ефективність висо�
копродуктивної техніки здатна проявитися більшою
мірою. Вирішенням проблем забезпечення екологічної
безпеки виробництва молока і подолання перепон у
збільшенні обсягів виробництва може стати перегляд
питань оптимального розміру тваринницького об'єкта
(ферми).

Розосередження поголів'я дасть змогу зменшити
витрати на утилізацію гною за рахунок компактного
розташування полів по накопиченню гною, що скоро�
тить потребу в техніці, а отже інвестиційні витрати
та поточні витрати з оплати праці, палива та аморти�
зації. За невеликих відстаней перевезення можливо
максимально використовувати продуктивність техні�
ки з внесення органічного добрива, знизити витрати
на додаткові транспортні засоби для підвезення його
до полів.

Окрім того, розосередження поголів'я дозволить
знизити екологічні ризики, пов'язані з виходом з ладу
устаткування та ємностей для зберігання гною. У разі
аварії на комплексі (мега�фермі) наслідки будуть непо�
рівнянними з наслідками аварії на невеликому тварин�
ницькому об'єкті.

Вирішення проблеми забезпечення сільськогоспо�
дарських підприємств високопродуктивною, але доро�
гою технікою з внесення органічних добрив, можливе
на основі міжгосподарської кооперації. Основний
економічний ефект кооперації полягатиме в економії
на інвестиційних витратах і підвищенні продуктивності
праці. Економічний механізм взаємодії учасників коо�

перації можливо побудувати на основі нормативних
розрахунків амортизаційних відрахувань, витрат на ре�
монт і обслуговування пропорційно обсягу робіт, ви�
конуваному в кожному окремому господарстві, та по�
вної оплати поточних витрат кожним підприємством.
При розробленні організаційного механізму необхід�
но враховувати проблеми дотримання сторонами зо�
бов'язань, щодо строків внесення органіки, оскільки їх
оптимальні терміни збігаються у більшості госпо�
дарств.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, як спеціалізація та концентрація виробницт�
ва в сільськогосподарських підприємствах буде сприя�
ти суттєвому підвищенню ефективності в молочному
скотарстві. Дана обставина характеризується можли�
вістю впровадження високотехнологічних та ресурсоз�
берігаючих технологій з утримання сільськогосподарсь�
ких тварин, що призведе до суттєвого зниження трудо�
вих та матеріальних ресурсів. У той же час підвищення
рівня концентрації корів призводить до підвищення
рівня екологічної небезпеки, зокрема щодо накопичен�
ня та утилізації гною. Вирішення даної проблеми мож�
ливе на основі міжгосподарської кооперації з викорис�
танням спеціалізованих суб'єктів господарювання, що
дасть можливості мінімізувати витрати та знівелювати
вплив екологічного ризику.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Класична модель ринкової економіки, коли основ�

ною метою функціонування економічної системи будь�
якого рівня була максимізація прибутку, залишилась у
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У публікації розглядаються погляди на категорію інтерес крізь призму століть. Інтерес обгрунтовується з

позицій об'єктивності та суб'єктивності, при цьому акцентується увага на його дуалістичній природі, оскільки

інтерес є єдністю об'єктивного і суб'єктивного в діяльності. Зосереджуються зусилля на специфіці економічноJ

го тлумачення інтересу. Описується генезис інтересу як економічної категорії. Уточнюється сутність поняття

"економічний інтерес", що продиктовано загостренням конкурентної боротьби, активізацією процесів глобаJ

лізації, та переходом економіки з однієї фази економічного циклу в іншу. Досліджуються економічні інтереси з

позицій системного підходу, на основі чого пропонується система реалізації економічних інтересів у виробJ

ничій площині. Беручи до уваги базові ознаки групи та підсумовуючи однорідні інституйовані інтереси, пропоJ

нується алгоритм агрегування економічних інтересів у макроекономічні групи за 'принципом узгодження часJ

ткових потреб. Наводяться можливі типи взаємовідносин між ними в умовах ринку та причини, що їх зумовлюJ

ють. Акцентується увага на таких негативних соціальноJекономічних наслідках стихійності ринку як конфлікJ

ти між групами економічних інтересів, оскільки це слугує причиною виникнення криз, що призводить до фінанJ

сових втрат. З огляду на це, обгрунтовується доцільність та можливі шляхи налагодження узгодженої ринкової

взаємодії груп економічних інтересів. Можливість досягнення консолідації суспільства, розглядається за умоJ

ви об'єднання груп інтересів навколо певної великої ідеї — національної ідеї як головного інтересу (потреби),

який становить платформу національної ідеології, оскільки відображає специфіку та економічні проблеми певJ

ного етапу функціонування економічної системи, а також визначає теоретичні засади національної свідомості,

тому що є реальнoю основою особистих інтересів та суспільного інтересу загалом.

Opinions at interest as a category through the prism of centuries are reviewed. Interests substantiated from the

standpoint of objectivity and subjectivity, attention focused on their dual nature, because interest is the unity of subjective

and objective in the activity. Concentrate efforts on the specificity of economic interpretation of interest. Describe the

genesis of interests as an economic category. Clarify the essence the concept of "economic interest", which is dictated by

increasing of competition, intensification of globalization's processes and by the transition of the economy system from

one phase of the economic cycle to another. Investigates the economic interests from positions of system approach, on

this basis is proposed system implementation of economic interest in the production plane. Having regard to the basic

features of group, summarizing the homogeneous institutional interests, is proposed aggregating algorithm economic

interest into macroeconomic groups according to principles concordance partial needs. Present the possible types of

relationships between them in the market conditions and the reasons that lead to this. Attention is accented on such

negative socioJeconomic consequences of imperfect market as conflicts between groups of economic interest since they

are serve the reason appearance of crises, which leads to financial losses. Therefore, explain the expedience and possible

ways of establishing coordinated market interaction of groups of economic interest. The ability to achieve the

consolidation of society, considered subject to groups interests unite around a great idea national idea, as a main interest

(need), which is a platform of the national ideology, because it reflects the specificity and economic problems of a certain

stage of functioning of economic system, also determines the theoretical bases of national consciousness, because is real

basis of personal interests and the public interest generally.
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минулому. В умовах глобалізації дуже важливого зна�
чення набуває гармонізація економічних інтересів
суб'єктів ринкових відносин, оскільки їх суперечлива
взаємодія, заснована на принципах зворотного зв'язку
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та самоорганізації, має творчий характер і сприяє про�
гресивному розвиткові суспільства [1]. Це обумовлює
необхідність створення передумов для узгодження інте�
ресів, попередньо уточнивши суть цього поняття, та ви�
значивши їх для кожного контрагента ринкової взає�
модії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сьогодні зустрічаємо поодинокі публікації, де

йдеться про доцільність вивчення економічної взаємодії
груп інтересів [30, с. 12—21]. Водночас є наукові праці,
де акцентується увага на функціональному підході, який
слугує підставою для висловлення думок щодо трифун�
кціональності національної економіки як базису розвит�
ку української економічної системи [30, с. 20].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Закладення теоретичних платформ груп економіч�

них інтересів та обгрунтування доцільності їх узгоджен�
ня в ході ринкової взаємодії, оскільки це дозволить
сформувати цілісну та органічну систему гармонійних
економічних відносин, які сприятимуть економічному
зростанню країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За філософським енциклопедичним словником, сло�
во "інтерес" походить від латинського interesse — те, що
має важливе значення [2, с. 183], тобто є своєрідною
формою вияву потреби. Фундамент вивчення категорії
інтерес заклали мислителі стародавніх Китаю, Індії,
Греції. Етико�політичні погляди на природу інтересів
були притаманні конфуціанству, головною ідеєю якого
був чіткий розподіл обов'язків між членами суспільства.
Даосизм, через характерні для нього, поряд із тради�
ційною філософією й наукою, елементи релігії, містики,
гадань, шаманізму, медитацій, став запереченням кон�
фуціанства. Філософи Античної Греції, для якої харак�
терна естетико�космологічна ідея, визнавали пріоритет
законів, перевагу державних інтересів над особистими,
а суспільних — над приватними. В епоху Середньовіччя
пронизаного теологічною ідеєю, суспільствознавча дум�
ка замінила інтерес божественним задумом, силою, що
скеровує дії суб'єкта. Увага до проблеми інтересу як
чинника розвитку суспільства актуалізується в епоху
Відродження, коли на зміну теоцентризму прийшов ан�
тропоцентризм, тобто людина стала центром філо�
софських досліджень з погляду її земного існування,
тому інтерес почали пояснювати виходячи із властиво�
стей егоїстичної природи людини.

Категорія інтерес цікавила дослідників�філософів у
різні часи. Прибічники матеріалістичного емпіризму
Т. Гобс, Дж. Локк, Д. Юм психологізували інтереси.
Раціоналісти Р. Декарт, Г. Лейбніц, Б. Спіноза, обгрун�
товуючи інтереси відповідно до логіки, наголошували
саме на їх розумовій складовій. Представники німець�
кої класичної філософії розглядали об'єктивну складо�
ву інтересів у вигляді категоріального морального імпе�
ративу (І. Кант) як прояв певної абсолютної ідеї (Г. Ге�
гель). Французькі матеріалісти П. Гольбах, К. Гальвецій,
Ж.�Ж. Руссо, Д. Дідро, вбачаючи в інтересах реальну ос�
нову моральності, політики, суспільного ладу, запрова�
дили в науковий обіг парадигму, згідно якої людина є
"соціальним атомом", що рухається завдяки впливу на
нього певних інтересів [4, с. 213]. На думку представ�
ників сучасної вітчизняної філософії, інтерес — це соц�
іальний феномен, властивий людині, який є рушійною
силою її поведінки, діяльності та вчинків, виражає об'єк�
тивну залежність життєдіяльності людини від соціаль�
но�економічних умов життя [6]. Слід погодитись із
висловлюваннями, що інтереси зумовлені природою лю�
дини, яка формується завдяки ментальній діяльності під
впливом нагальних проблем часу та є відображенням
моралі, етики, політики та суспільного ладу. Такий під�

хід пояснює логіку диференціації інтересів на поточні і
фундаментальні. Перші відображають умови існування
суб'єкта, пов'язані із задоволенням елементарних по�
треб, а другі — з основними умовами існування індивіда
та суттю соціально�економічного ладу. Висловлені дум�
ки свідчать про дуалістичну природу інтересу, зумов�
лену людською егоїстичною природою, яка формуєть�
ся під впливом домінуючої в суспільстві ідеології та на�
гальних проблем часу.

Одні дослідники під інтересом розуміють явище
об'єктивного порядку, процес формування якого не
збігається з усвідомленням. Інші автори вважають, що
інтерес містить усвідомлення суб'єктом потреб і засобів
їх задоволення, які існують в об'єктивній дійсності [10;
11]. "Інтерес взагалі існує незалежно від того, усві�
домлений він суб'єктом чи не усвідомлений", — зазна�
чає В. Найдьонова [9]. Деякі науковці стверджують, що
існує два різновиди інтересів: об'єктивні та суб'єктивні
[7, с. 15—16]. Тоді як інші автори дотримуються думки,
що інтерес — це єдність об'єктивного і суб'єктивного в
діяльності [23—26]. Акцентуючи увагу на специфіці та
особливостях внутрішньої структури інтересу, Т. Бут�
ченко наголошує, що дана категорія охоплює діалектич�
ну, суб'єкт�об'єктну сутність [28]. Ракітов О. І. вважає
поняття інтерес ємкою категорією, яка включає потре�
би, інтереси, цінності, цілі, стимули тощо [5, с. 28].

Специфіка економічного тлумачення інтересу обу�
мовлена історичним розвитком суспільства та притаман�
ною йому соціальною і класовою структурою, що виз�
начає складну систему економічних інтересів, яка ре�
алізується у економічних відносинах між людьми, соці�
альними групами, класами в процесі суспільного вироб�
ництва. Починаючи від А. Сміта з його концепцією "еко�
номічної людини", згодом інтерес Д. Рікардо, Дж. Міля,
І. Бентрама набував значення універсального мотиву, що
відтворюється в різних формах завдяки конкуренції [8,
с. 50]. Загострення конкурентної боротьби із активіза�
цією процесів глобалізації, а також переходу економі�
ки з однієї фази економічного циклу в іншу, зумовлю�
ють необхідність перегляду та уточнення сутності по�
няття "економічний інтерес". Це дозволить точно ви�
значити інтереси кожного суб'єкта економічних відно�
син та у подальшому обгрунтувати механізм їх гармо�
нізації в ході ринкової взаємодії, враховуючи, особли�
вості функціонування вітчизняної економічної системи,
оскільки критерієм її ефективності в умовах сьогоден�
ня стає реалізація економічних інтересів. Більшість на�
уковців зазначає — основною причиною, яка спонукає
до виникнення економічних інтересів є відносини влас�
ності, побудовані на принципах економічної вигоди [15;
16; 17] та суспільному поділі праці [18]. Інші науковці
стверджують, що економічний інтерес зумовлений
діяльністю людини в суспільному виробництві [13; 14].
Зустрічаємо визначення, де економічний інтерес тлума�
чать як причину, умову, спонукальний мотив та стимул
до соціальних дій або господарської діяльності, тобто
взаємодії економічних суб'єктів [13; 16; 17; 18; 19; 20],
виражену у формі потреби або прояву уваги до еконо�
мічних благ [15; 21] сформованих виробничими відно�
синами [14; 20], умовами суспільної та ринкової взає�
модії задля отримання користі та вигоди [13; 19] або ж
досягнення очікуваної зміни в ході їх реалізації. Деякі
науковці вважають, що основною метою економічних
інтересів є реалізація економічних відносин [22], взає�
модія та саморозвиток економічних суб'єктів [16], отри�
мання прибутку і збереження економічного потенціалу
підприємства [19], але більшість наукового світу, фор�
мулюючи мету економічного інтересу, акцентує увагу
на задоволенні економічних потреб [13; 21; 17; 18; 15; 1;
14; 20].

Отже, економічні інтереси мотивують ринкові відно�
сини щодо задоволення економічних потреб через спо�
живання економічних благ, в ході їх взаємодії із ринко�
вим середовищем, де вони реалізуються внаслідок пев�
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ної діяльності, саме в цьому і полягає генезис інтересу
як економічної категорії (рис. 1). Тому одночасно слід
погодитись і з думкою П. Слава, що економічні інтере�
си уособлюють об'єктивно виникаючі прояви уваги до
економічних благ [15], і з твердженням В. Базилевича з
приводу того, що у реальній дійсності потреби набува�
ють конкретної форми інтересів [1]. З поглибленням
суспільного поділу праці і економічного відособлення
спеціалізованих виробників, економічні потреби дивер�
сифікуються відповідно до збільшення кількості носіїв
економічних інтересів. При цьому кожен з них пере�
слідує власні економічні інтереси, які може реалізувати
через досягнення конкретно сформульованих цілей,
вступаючи в економічні відносини. На практиці єдність
інтересів досягається завдяки реалізації кожного з них
у процесі їх взаємозв'язку, взаємодії та взаємореалі�
зації, формуючи у такий спосіб єдину, складну і динам�
ічну систему, багатовимірну у фазах відтворення, у про�
сторі та часі, у статиці та динаміці.

Досліджуючи економічні інтереси з позицій систем�
ного підходу, в якості "входу" в систему реалізації еко�
номічних інтересів у виробничій площині необхідно роз�
глядати внутрішню сутність потреб, тоді як "виходом"
слід вважати, одержані в результаті ринкової взаємодії,
реалізовані на практиці цілі економічних суб'єктів —
носіїв економічних інтересів (рис. 2). Сама ж система
реалізації економічних інтересів уособлює єдність
стійко взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою
структурних елементів, які виникають і реалізуються в
ході ринкової взаємодії. Зміст та форма останньої виз�
начається множиною факторів впливу і підпорядко�
вується об'єктивним економічним законам та законо�

мірностям. Під виробничою площиною слід розуміти
виробничу сферу (галузь), де кожен учасник, відповід�
но до поставленої мети, виконуючи властиві йому
функції, реалізує на практиці своє цільове призначен�
ня. Одночасно слід попередити хибне уявлення про ста�
тичність процесу формування, трансформації та реалі�
зації економічних інтересів, оскільки вони є суспільною
формою прояву, усвідомленим прагненням суб'єктів
ринкової взаємодії до задоволення економічних потреб,
та зважаючи на різноманітність інструментів, під впли�
вом яких вони розвиваються, цей процес слід вважати
явищем динамічним.

Досліджуючи економічні інтереси господарюючих
суб'єктів в інформаційній економіці, Л.Ф. Гаріфова роз�
глядає їх рівень і динаміку [19]. Тому, враховуючи ба�
чення сучасної економічної науки суті життєвого цик�
лу різних економічних суб'єктів та процесів, слід вва�
жати доцільною адаптацію цього терміну П.А. Славом
до економічних інтересів, життєвим циклом яких він
називає період часу від зародження до угасання [15].

Еволюція країн на основі соціально орієнтованої та
регульованої ринкової економіки породжує проблему
узгодження економічних інтересів з метою недопущен�
ня їхньої опортуністичної поведінки. З економічної точ�
ки зору, термін узгодження визначають як процес взає�
мної відповідності, зведення до системи, уніфікацію,
координування, упорядкування, забезпечення взаємної
відповідності економічних інтересів, процесів та відно�
син, подолання невиправданих розбіжностей, що вини�
кають та можуть створити уявлення про нерівність ста�
новища суб'єктів економічних відносин. Тобто при уз�
годженні немає односторонньої переваги одного еко�
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номічного суб'єкта над іншим у сфері задоволення інте�
ресів. Кожен з учасників ринкових відносин задоволь�
няє певну сферу власних інтересів лише взаємодіючи з
іншими суб'єктами [26, с. 199—206].

Перші кроки у напрямі розробки наукових підходів
до формування самого механізму узгодження економі�
чних інтересів представлено у роботах А. Сміта, К. Валь�
туха, А. Маслоу, В. Парето [23; 24; 25]. Основополож�
никами теорії груп інтересів вважаються американські
політологи А. Бентлі та Д. Трумен, які були переконані
в тому, що це винятково американський феномен, який
є рушієм політичного процесу. Тоді як групи інтересів є
характерними для кожної країни, проте їх різно�
манітність та конфігурація залежить від політичного
устрою, типу економічної системи та соціальної струк�
тури суспільства країни.

Розроблена німецьким політологом Ульріхом фон
Алеманом, типологія груп інтересів відповідно до су�
спільних сфер діяльності, містить організовані інтере�
си в економічній сфері, до яких науковець включає
підприємницькі об'єднання та споживчі спілки. Оскіль�
ки за ринкових умов ведення господарської діяльності
держава стає повноправним "гравцем" на ринку, до
економічних інтересів виробника та економічних інте�
ресів споживача слід додати ще й економічні інтереси
держави, яка одночасно виступає в якості і господа�
рюючого суб'єкта, і споживача, і гаранта національних
інтересів.

Групуючи інтереси на макрорівні в економічній
сфері, слід брати до уваги базові ознаки групи, а саме:
специфіку інтересу, можливість його реалізувати, а та�
кож функції, зокрема такі, як артикулювання, тобто
перетворення соціальних прагнень, емоцій та очікувань
у певні вимоги в тій чи іншій сфері суспільства. Тобто
групи інтересів функціонують за необхідності вирішен�
ня конкретного завдання, досягнення поставленої цілі,
що обумовлює їх взаємодію. Артикулювання інтересів
вимагає їх агрегування шляхом узгодження часткових
потреб, встановлення між ними певної ієрархії, вироб�
лення на цій основі загальногрупових цілей [27]. Вихо�
дячи з припущення Л.Ф. Гаріфової, що груповий інте�
рес — це сума однорідних інституйованих інтересів [19],
пропонуємо алгоритм агрегування економічних інте�
ресів в групи за принципом узгодження часткових по�
треб (рис. 3). Відповідно до основних форм прояву груп
економічних інтересів на макрорівні є інтереси вироб�
ника, інтереси споживача та інтереси держави.

   В умовах ринку інтересом, що запускає механізм
ринкової взаємодії, є економічний інтерес споживача,
що передбачає задоволення економічних потреб через
споживання економічних благ, тому його слід вважати
рушійною силою економічного розвитку. Саме еконо�
мічний інтерес споживача спонукає виробника до вироб�
ництва певного асортименту продукції належної якості
за ціною, що відповідає рівню реального платоспромож�
ного попиту. Прагнучи задовольнити інтерес спожива�
ча, виробник змушений інвестувати кошти у впровад�
ження новітніх технологій, оновлення виробничих по�
тужностей, систему управління якістю продукції,
людський капітал. Виробник прагнучи реалізувати
власні економічні інтереси за умови мінімальних витрат,
може коригувати економічні інтереси споживача,
здійснюючи вплив на формування його економічних
потреб, застосовуючи біхевіористичну концепцію. До�
сягнення, таким чином, узгодження економічних інте�
ресів споживача і виробника забезпечує реалізацію су�
спільних інтересів. Складність функцій держави як го�
ловної управляючої структури суспільства зумовила
багатомірність її інтересів [3, c. 104—109], орієнтованих
на вихід економічного зростання на якісно новий рівень
та забезпечення, на цій основі, підвищення життєвого
рівня населення країни.

Беззаперечно функціонування кожної групи еконо�
мічних інтересів як особливих структуроутворюючих
складових національної економіки — важливе. Проте
важливішою є узгоджена взаємодія груп макроеконо�
мічних інтересів, бо вона, використовуючи систему фор�
мальних та неформальних зв'язків, з метою досягнення
максимальної соціальної та економічної ефективності
суспільного виробництва, створює матеріальну основу
для соціального партнерства, економічної мотивації до
праці, національної цілісності. За ринкових умов госпо�
дарювання саме в такий спосіб досягається єдність груп
економічних інтересів. Звідси, узгоджену взаємодію
груп економічних інтересів можна простежити на при�
кладі їх прояву у виробничій площині, де держава, ви�
робники та споживачі є протилежними сторонами рин�
кових відносин, що переслідують протилежні цілі, тому
їх економічні інтереси мають суперечливий характер.
Водночас спільним прагненням для усіх груп економіч�
них інтересів є максимізація вигоди за умови мінімізації
витрат. Споживач прагне задовольнити свої потреби,
отримавши максимум користі від спожитого блага, за�
плативши за нього низьку ціну. Виробник, навпаки, пе�

Рис. 3. Алгоритм агрегування економічних інтересів у групи
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реслідує ціль реалізувати продукцію за максимально
високою ціною, мінімізувавши витрати на її виробницт�
во. Тому логічно погодитись із висловлюваннями, що
узгодження економічних інтересів споживача та вироб�
ника відбувається шляхом встановлення ціни рівноваги
на ринку вільної, досконалої конкуренції. Саме рівно�
важна ціна є показником стихійного, тимчасового уз�
годження протилежних, суперечливих економічних
інтересів, а вільний ринок виступає механізмом коор�
динації, узгодження економічних інтересів всіх суб'єктів
ринкової взаємодії через систему цін [12]. Держава, в
особі уряду, попри створення сприятливих умов необ�
хідних для реалізації потреб суспільства, переслідуючи
національні економічні інтереси, має задовольнити су�
купні потреби, пов'язані з проблемами її безпеки та по�
дальшого розвитку [26, c. 290]. Держава, прагнучи
мінімізувати витрати та максимізувати доходи, аби
уникнути "проїдання" коштів державного бюджету, ви�
трачаючи їх на соціальну підтримку населення, здебіль�
шого, надає пріоритет економічним інтересам вироб�
ників, застосовуючи економічні важелі впливу. Такий
підхід забезпечує регулярне надходження коштів у ви�
гляді податкових платежів до державного та місцевих
бюджетів, та завдяки підвищенню зайнятості, дозволяє
скоротити витрати на соціальні виплати.

Отже, державні економічні інтереси, опосередкову�
ючи, врівноважують діалектичний взаємозв'язок еконо�
мічних інтересів виробників та споживачів з метою до�
сягнення оптимальності їх узгодження в умовах ринко�
вої економіки. Сам механізм узгодженої взаємодії груп
економічних інтересів нагадує годинниковий, для зла�
годженої роботи якого усі його "комплектуючі", взає�
модіючи між собою, рухаються кожен у напрямі досяг�
нення власних цілей (рис. 4), роблячи, тим самим, свій
внесок у розвиток національної економіки та її зрос�
тання.

Водночас будь�який механізм приводить у дію лю�
дина, як носій особистих інтересів, котрі відображають
її егоїстичну природу і залежать від особливостей ха�
рактеру та не завжди співпадають з інтересами розвит�
ку суспільства, тому слід розрізняти індивідуальний та
суспільний інтереси. Інтереси персоніфікуються в
індивіді [19], який переслідуючи меркантильні цілі, ство�
рює загрозу виникнення протиріч як в межах агрегова�
ної групи економічних інтересів, так і між ними, що веде
до дисбалансу в роботі механізму узгодженої взаємодії
груп економічних інтересів.

 Ринкова економіка функціонує за принципом само�
регулювання із притаманним їй стихійним узгодженням

інтересів, головним методом впливу на який є стихійне
економічне стимулювання. Негативні соціально�еко�
номічні наслідки стихійності ринку — неспівпадання
економічних інтересів та ступеня їх реалізації, що
свідчить про суперечливість системи реалізації еконо�
мічних інтересів у виробничій площині та веде до
конфліктів у суспільстві. Тому для ринкової форми
організації суспільного виробництва і реалізації еконо�
мічних інтересів характерним є зростання їх супереч�
ливості, протилежності, контрасту [12]. Проте еконо�
міка як система не може допустити виникнення конф�
лікту між групами економічних інтересів, оскільки це
слугує причиною виникнення криз, що призводить до
фінансових втрат. Тому конфлікт завжди намагаються
попередити, а за відсутності можливості його уникну�
ти управляти ним, знаючи джерела виникнення, а також
причини їх загострення.

Конфлікт інтересів відбувається в результаті зітк�
нення різних політичних та соціально�економічних інте�
ресів, зумовленого протиріччями щодо етнічної прина�
лежності, розбіжностями в морально�етичних ціннос�
тях, відмінностями у суспільному статусі та економіч�
ному положенні. Нерідко першопричиною формуван�
ня конфліктів економічних інтересів може слугувати
егоїстична та ренторієнтована поведінка чиновників
різного рангу, що є носіями особистих потреб, які не
завжди збігаються із суспільними. Використовуючи
формальні і неформальні відносини в органах влади,
чиновники, нехтуючи суспільними інтересами, сприяють
ухваленню владних рішень, в яких зацікавлені неурядові
організації, фінансово�промислові групи чи етнічні
спільноти. Подібна поведінка свідчить про корумпо�
ваність чиновників і депутатів та веде до загострення
конфліктів між групами економічних інтересів.

Разом з тим, відстоювання та сприяння реалізації
інтересів окремих груп не завжди передбачає корупцію,
у сучасному суспільстві воно набуло форми лобіюван�
ня. Яскравим прикладом такої діяльності є надання по�
даткових пільг окремим підприємствам або галузям,
шляхом впливу на всі центри прийняття державних
рішень. У випадку, коли переслідуючи мету захисту
власних, значно вужчих інтересів, котрі згодом можуть
отримати домінуюче значення в їх діяльності, групи
інтересів чинять тиск на владні структури, тоді за цим
критерієм вони набувають ознак груп тиску. Такий
тісний взаємозв'язок зазначених понять слугує причи�
ною їх ототожнення. Так, Гаріфова Л. Ф. визнаючи, що
в деяких аспектах ці два поняття або частково, або по�
вністю збігаються, відмежовує поняття групи інтересів

Рис. 4. Механізм узгодженої взаємодії груп економічних інтересів в умовах ринкової економіки

Розробка автора.
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як ширші спільноти людей, що усвідомлюють специфі�
ку своїх інтересів і ставлять завдання їх захистити, кон�
статуючи при цьому, що, і групи інтересів, і групи тиску
орієнтовані на однакові напрями та способи впливу [19].
Слід наголосити, що групи тиску, наполягаючи на вра�
хуванні власних інтересів за допомогою цілеспрямова�
ного впливу на владні структури, не обов'язково ведуть
в такий спосіб боротьбу за владу. Шляхтун П. П. зазна�
чає, що поняття групи інтересів вказує взагалі на їх полі�
тичний і/або економічний вимір, тоді як поняття групи
тиску зазначає лише форму їхньої дії, метод впливу на
ті чи інші політичні рішення [27]. Як і поняття групи тис�
ку термін лобі наголошує на методі впливу на політичні
рішення, які мають гарантувати економічну вигоду, тоді
як поняття групи інтересів вказує на суб'єкти цього
впливу. Звідси, поняття груп інтересів не слід вважати
синонімом терміна лобі, яке корелюється з такими од�
норанговими поняттями, як групи тиску, громадські
організації, суспільні рухи, латентні політичні сили.
Спільним для них усіх є те, що вони є явищем, харак�
терним для будь�якого суспільного ладу та типу еконо�
мічної системи, яке активізує свою діяльність під впли�
вом певних обставин, надто у кризові періоди. Об'єдну�
ючись довкола спільного інтересу (потреби) вони
відкрито декларують свої вимоги, висловлюють пре�
тензії, прагнучи мобілізувати якомога ширшу підтрим�
ку громадськості та вплинути в такий спосіб на уряд.

Тільки на підставі тимчасової або довготривалої зго�
ди (консенсусу) різних груп інтересів, в тому числі і еко�
номічних, можна досягти консолідації суспільства, бо
вона передбачає їх об'єднання навколо певної великої
ідеї — національної ідеї, як головного інтересу. На кож�
ному історичному етапі розвитку соціально�економіч�
них відносин у системі економічних інтересів можна
виділити головний, який становить платформу націо�
нальної ідеології, оскільки відображає специфіку та
економічні проблеми певного етапу функціонування
економічної системи, а також визначає теоретичні за�
сади національної свідомості, тому що є основою реаль�
них особистих інтересів та суспільного інтересу зага�
лом.

ВИСНОВКИ
У науковому світі точиться дискусія відносно об'єк�

тивності та суб'єктивності категорії інтерес, але усі дум�
ки зводяться до того, що інтереси, як форма вияву по�
треби властива для кожного учасника суспільно�еконо�
мічних відносин, мають бути задоволені, тому слугують
причиною до суспільних та індивідуальних дій. Критич�
ний аналіз наукових літературних джерел свідчить, що,
зважаючи на велику кількість тлумачень категорії еко�
номічний інтерес, науковці не дійшли повної згоди щодо
сутності цього поняття.

Узагальнення трактувань сутності економічного
інтересу дає підстави для висновку, що в ході економіч�
них відносин вони трансформуються в економічні по�
треби, спонукаючи людей до економічної діяльності
задля виробництва економічних благ, що мають їх за�
довольнити. Тому логічно стверджувати, що хоча еко�
номічні інтереси і близькі до економічних потреб, про�
те не тотожні їм.

Взаємозалежність груп економічних інтересів обу�
мовлює їх співробітництво, бо не задовольнивши еко�
номічні інтереси однин одного, жодна з груп не може
реалізувати власних. Тому, визначення економічних
інтересів, їх групування, аналіз, а також реалізацію че�
рез узгодження слід вважати сполучною ланкою між
різними складовими економічної системи країни.

У ході ринкових відносин між виробниками і спо�
живачами, державою і недержавним сектором мають
місце елементи боротьби та співробітництва, тому крім
узгодженої ринкової взаємодії можливою її формою є
конфлікт груп економічних інтересів. Отже, існують
протиріччя, які ринок не може вирішити самостійно.

Тому в узгодженні економічних інтересів важливу роль
відіграє економічна політика держави за її застосуван�
ня саморегулювання економічних інтересів переходить
у більш регульовані макроекономічні відносини.

Таким чином, знання закономірностей прояву еко�
номічних інтересів дозволить повною мірою визначати
тенденції розвитку економічної системи, пояснювати на
цій основі реальні факти і процеси соціально�економіч�
ного життя, розуміти і передбачати економічні події.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

На фоні існуючої ситуації, яка ускладнюється кон�
фліктом територіальної цілісності України, вітчизня�
на наука повинна пропагувати принципово новий підхід
подальшого розвитку країни та її регіонів, базований
на знаннях та людському інтелекті, а також новітніх
трендах загальноцивілізаційного поступу. Сценарій
формування технолого�сингулярних регіональних еко�
номічних систем в Україні може стати ефективною аль�
тернативою існуючим науково�прикладним обгрунту�
ванням пріоритетів інноваційного розвитку економі�
ки. Таку ефективність підсилює модифікація світово�
го економічного порядку, що дає Україні шанс зайня�
ти свою нішу. Як пишуть українські вчені, в умовах пол�
іцентричного розвитку світового господарства, де
нерівномірність зростання окремих країн і регіонів
перманентно модифікує розстановку сил у світі, Ук�
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У статті обгрунтовано необхідність формування технологоJсингулярних регіональних економічних систем

в Україні. Визначено функціональність регіонів України в контексті реагування на процеси технологічної синJ

гулярності. Доведено доцільність формування технологоJсингулярних економічних систем на регіональному

рівні. Здійснено характеристику основних типів інформаційних технологій в контексті їх впливу на інтелектуJ

алізацію суспільства й регіональної економіки. Виділено напрями і вказано на суперечливі наслідки впливу

інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки, які обумовлюють можливості інтелектуалізації

суспільства. Здійснено характеристику основних типів інформаційних технологій в контексті їх впливу на інтеJ

лектуалізацію суспільства й регіональної економіки. Виділено напрями і вказано на суперечливі наслідки впливу

інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки, які обумовлюють можливості інтелектуалізації

суспільства. Описано морфологію технологоJсингулярних регіональних економічних систем, що відображає їх

надскладну початкову будову, яка моделюється залежно від взаємодій людини, техніки і технологій.

The necessity of forming technologicalJsingular regional economic systems in Ukraine was proved. The functionality

of the regions of Ukraine in the context of responding to the processes of technological singularity was defined. The

feasibility of forming of technologicalJsingular economic systems at regional level was proved. Implemented the

characteristics of the main types of information technology in the context of their impact on the intellectualization of

society and the regional economy. Highlighted directions and indicated on the contradictory effects of information

technologies on the development of the regional economy, which determine the possibility of intellectualization of

society. Described the basic types of information technologies in context of their influence on intellectualization of

society and regional economy. Allocated areas and indicated on the contradictions influence of information technology

on the development of the regional economy, those determine the possibilities of intellectualization of society. The

morphology of technologicalJsingular economic systems that reflecting their complicated structure and initial model

based on human interactions, techniques and technologies was described.
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раїна має шанс вийти на передові позиції соціально�
економічного розвитку за порівняно обмежений часо�
вий період [1, с. 120]. Такі можливості підтверджують
наукові спостереження щодо динаміки розвитку сучас�
них економічних систем. Згідно з законом експоненц�
іального розвитку інформаційних технологій Р. Курц�
веля, людство звикло спостерігати лінійні процеси, у
нього немає досвіду спостереження експоненціальних
процесів у природі (за винятком мікробіології), однак
усе, що пов'язане з інформацією, рухається по експо�
ненті [2]. Таким чином, якщо економічна система роз�
вивається на основі інформаційних технологій (їх про�
дукування, вдосконалення і використання), то розви�
ток такої системи теж набуває експоненціального ха�
рактеру. Таких ефектів може досягнути економіка
України, однак це вимагає виваженої стратегічної ре�
алізації з урахуванням регіональної специфіки та гло�
бальних процесів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність даного дослідження доводить не лише

відсутність модерного погляду на стратегічну визна�
ченість розвитку економіки регіонів. Невизначеною за�
лишається позицію вітчизняної науки щодо інновацій�
них пріоритетів, які б враховували прогресивні моделі
загальноцивілізаційного характеру. У працях таких вче�
них, як В. Геєць, М. Долішній, О. Жихор, М. Ільченко,
М. Мельник, А. Никифоров, І. Павленко, В. Решетило,
О. Соскін, Л. Федулова, А. Чухно, В. Шедяков та ін.,
піднімається багато проблем інноватизації економіки,
однак вони не розкривають необхідність формування
економічних систем з технолого�сингулярними ознака�
ми, які б враховували процеси наростаючою технологі�
зації та високої ймовірності створення штучного інте�
лекту.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою публікації постає обгрунтування концепту

технолого�сингулярних регіональних економічних си�
стем та визначення перспектив його впровадження в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Обгрунтування концепту технолого�сингулярних
регіональних економічних систем у поточних вітчизня�
них умовах є надзвичайно важливим не лише з позиції
стимулювання економічного розвитку на інноваційній
основі із фактичним виходом з "інноваційного дефол�
ту" (згідно з твердженнями П. Єщенка [3, с. 11]), але й
як протилежної ідеології стабілізації, упевненості. З
приводу цього цілком погоджуємось із висновками Т.
Унковської. Науковець пише, що поточні дискусії пол�
ітиків, економістів, приватні розмови "на кухнях" і в
бізнес�середовищі обертаються навколо тем зловжи�
вань, політичної та економічної боротьби без правил,
корупційних скандалів, кризи можливостей цивілізова�
ної реалізації особистості. У результаті посилюється
соціальне напруження, формується масове відчуття
руйнівної стихії глобального і місцевого масштабів; таке
"наелектризоване" суспільне середовище саме по собі
постає генератором кризових процесів; підвищується
ймовірність того, що незначний економічний шок або
інформаційний привід може призвести до соціального
вибуху [4, с. 5].

Така втомлююча ідеологія неперервної кризи руй�
нує мотиваційне середовище економічного зростання.
Через те вітчизняна наука у співпраці з політиками,
бізнесменами, фахівцями має пропагувати ідеологію
організації технолого�сингулярних економічних систем,
функціонування котрих націлене на посилення техно�
лого�сингулярних ознак (технологічних, економічних,
ціннісних, людського розвитку) з численними наслідко�
вими позитивними ефектами. Вітчизняні економічні си�
стеми повинні розвиватись з усвідомленням власних
можливостей інноваційного прориву, вагомої су�
б'єктності на світовому ринку натомість постійно відста�
ючих позицій і наздоганяючих орієнтирів.

З приводу пріоритету формування технолого�син�
гулярних економічних систем можуть виникати різні за�
стороги, обумовлені загальною дискусійністю ідеї ство�
рення штучного інтелекту як кінцевої цілі технолого�
сингулярного переходу. У зв'язку з частковою ймовір�
ністю слід пам'ятати, що в даній ідеї важливою є не
стільки ціль, як процес, тобто ті переваги, які суспіль�
ство й економіка здобудуть у ході прагнення її досяг�
нути. Як пише відомий учений Р. Флоріда, який скеп�
тично описує дискурс технолого�утопістів і технолого�
песимістів, що не сама технологія (штучного інтелекту)
забезпечує довгострокове економічне зростання; безу�
мовно, важливість технології однозначна, але причини
зростання складніші [5, с. 31—32]. Окрім того, Р. Флорі�
да говорить про те, що для розвитку необхідні відповідні

передумови. Технолого�сингулярний вектор економіч�
ного розвитку вимагає підготовки певного середовища.
Учений зазначає, що довгостроковий розвиток потре�
бує низки поступово накопичуючих змін в органі�
заційній та інституціональній структурах суспільства,
на що може піти до 15 років; ці зміни не здійснені тех�
нологією, вони скоріше являються продуктом поступо�
вих модифікацій людської поведінки і громадських
структур [5, с. 31—32]. Таким чином, сингулярність ви�
магає формування іншого порядку; як стверджує Л. Ло�
бик, — символічного, аксіологічного, зі створенням
власних правил гри [6]. Саме цього потребує вітчизня�
на економіка, розвиток якої перебуває під тиском рин�
кових процесів та суб'єктних протиріч комерційного
характеру.

Якщо ж допускати об'єктивну реальність створен�
ня штучного інтелекту та всіх наслідків, які виникнуть
після цього, регіональні економічні системи України
повинні розвиватись: з урахуванням даних процесів; з
активним продукуванням і удосконаленням технологій,
що забезпечують технолого�сингулярні процеси.

У праці фахівців Науково�дослідного інституту
штучного інтелекту, метою діяльності котрого є ство�
рення "безпечного штучного інтелекту", наводяться ос�
новні варіанти реакцій на процес досліджень даного
явища [7, с. 12—33]: нічого не робити; інтегрувати в су�
спільство; регулювати дослідження; підвищувати мож�
ливості людини; відмовлятись від технологій. Очевид�
но, що варіант "нічого не робити" для вітчизняних ре�
гіональних економік є неприпустимим. Більше того,
вчасна реакція на ймовірнісні зміни технолого�сингу�
лярного переходу може стати шансом забезпечити інно�
ваційний прорив та пришвидшене економічне зростан�
ня.

Новітній вектор розвитку економіки регіонів Украї�
ни вимушений враховувати процеси технологічної син�
гуляризації, які так чи інакше поширюються в розвине�
них економічних системах. З виділених сценаріїв реа�
гування на технології штучного інтелекту економічні
системи в Україні повинні розвиватись так, щоб були
спроможними виконувати наступну функціональність:

— продукування новітніх технологій, у тому числі
направлених на створення штучного інтелекту;

— розвиток ринку новітніх технологій, що б сприя�
ло формуванню у суспільстві технологічного сприйнят�
тя, розуміння можливостей використання таких техно�
логій, особливо штучного інтелекту, в тому числі з ура�
хуванням ймовірних ризиків;

— формування міжінституційних, міжсекторальних
форм співпраці задля організації спільних наукових
досліджень, реалізації проектів, здійснення розробок і
т.д.;

— моделювання форм взаємодії людини, інститутів
із новітніми технологіями з оцінкою поточних переваг
та можливих загроз у випадку повсюдної заміни людсь�
кої діяльності.

Регіональні економічні системи в Україні цілком
можуть слугувати пілотажем впровадження технолого�
сингулярних моделей життєдіяльності. Однак найпер�
ше вони мають розвиватись з потужними стимуляціями
технологічної сингулярності, що потребує наукового
обгрунтування. Особливий потенціал у цьому плані має
Карпатський регіон.

Може виникнути дискурс, чому розвиток техноло�
го�сингулярної економічної системи має розвиватись в
Україні саме на регіональному рівні. Ю. Іщенко зазна�
чає, що в еволюції теорії дослідження інноваційної
діяльності наступний системно�територіальний етап —
з дослідженням інноваційних систем різного географі�
чного рівня, формуванням концепцій національної та
регіональної інноваційної системи при паралельному
розвитку локального і галузевого підходів та критики
просторової прив'язки [8, с. 33]. Таким чином, стає оче�
видною необхідність локалізації процесів інноваційної
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діяльності. Вирізняються й інші аргументи на користь
регіоналізації інноваційного розвитку економіки краї�
ни. Серед них — активні процеси децентралізації дер�
жавного регулювання у провідних країнах світу, в тому
числі й в Україні, поширення ідеології сталого розвит�
ку на основі самозабезпечення (орієнтації на ендоген�
ний ресурсний потенціал). Підсилює аргументованість
регіоналізації інноваційного розвитку економіки краї�
ни з формуванням технолого�сингулярних систем кри�
зовість територіальної цілісності України — коли одні
області перебувають у стані вимушеного занепаду, од�
нак інші, порівняно благополучні області, повинні слу�
гувати "локомотивом" інноваційного розвитку, компен�
суючи таким чином макроекономічні втрати. Виріз�
няється ще одна специфічна вимога регіоналізації —
формування нового порядку організації економічного
життя в умовах нооекономіки, вікіноміки та інших фор�
мах віртуалізації з розвитком економічного кіберпрос�
тору. Такі тенденції руйнують усталені форми регулю�
вання і позбавляють традиційні суспільно�державні
інститути можливості контролю за різними процесами.
Реальність збереження такого контролю значно вища
на регіональному і локальному рівнях, де особа висту�
пає безпосереднім споживачем суспільних благ та час�
тіше вступає в контакти з регулюючими інститутами.

Комплекс згаданих передумов визначає необхідність
переходу реалізації стратегії інноваційного розвитку
економіки України на регіональний рівень. Відтак, фор�
мування технолого�сингулярних економічних систем
теж потребує регіоналізації із наступною трансформа�
цією в національну систему з відповідними синергетич�
ними ефектами (рис. 1).

 Пріоритет регіонального підходу до розвитку еко�
номіки з технолого�сингулярними цілями піднімає ще
один дискурс — системний. Системний підхід зареко�
мендував себе як ефективний і в теорії, і на практиці. У
нашому дослідженні він також актуалізується, через що
теоретико�прикладне обгрунтування інноваційного
розвитку регіональної економіки в Україні здійснюєть�

ся з основною рекомендацією
— формування технолого�син�
гулярних регіональних еконо�
мічних систем.

Теоретико�прикладні об�
грунтування формування тех�
нолого�сингулярних регіо�
нальних економічних систем
визначають її концепт. Він
охоплює систему знань про їх
сутність, вимоги до ефектив�
ного функціонування, струк�
туру (морфологію). За сутні�
стю технолого�сингулярна ре�
гіональна економічна система
— це модерна модель розвит�
ку регіональної економіки, що
орієнтована на технологізацію
виробничих процесів і комер�
ціалізацію результатів інтелек�
туальної діяльності з цільовою
напрямленістю на створення
технології штучного інтелекту.
Таким чином, метою функ�
ціонування такої системи є
створення штучного інтелекту,
однак проміжними її цілями є
безліч технологічних інновацій
та численні трансформації
організації системи економіч�
них і соціально�трудових від�
носин, у тому числі взаємодії
людини з роботизованими тех�
нологіями, що на перспективу
можуть володіти такими ж ін�

телектуальними здібностями.
Виділення основних ознак технолого�сингулярної

регіональної економічної системи потребує врахуван�
ня новітніх підходів до розуміння системи як такої. Існує
безліч інтерпретацій видової диференціації систем, що
важливо враховувати при визначенні специфічних
ознак технолого�сингулярних економічних систем. Зро�
зуміло, що технолого�сингулярні економічні системи не
можна вважати простими, а радше розглядати як над�
складні антропо�соціо�технічні системи, що здатні до
самоорганізації, хоча в недосконалому середовищі по�
требують цільової підтримки, та потребують коеволюції
з антропо�соціо�культурними системами. У технолого�
сингулярних економічних системах розвиток базуєть�
ся на біфуркаційних переходах, забезпечення котрих на
даному етапі має відноситись до державо�управлінсь�
ких функцій.

Технолого�сингулярні регіональні економічні сис�
теми, як і будь�які інші системи, мають свою структуру,
що власне дозволяє виявляти їх системний (взаємообу�
мовлений, циклічно�замкнений) характер. Оскільки до�
сліджувані нами системи визначено як надскладні ант�
ропо�соціо�технічні, в центрі котрих стоїть людина, її
знання та здібності, вважаємо, що характер їх структу�
ри доволі змістовно відображає термін "морфологія".
Так само, як і в мовознавстві, морфологія економічної
системи дає змогу розкрити найменші її елементи та
зміну їх функціональності залежно від способу дії, по�
єднання, цільової підтримки розвитку. Таким чином,
морфологія технолого�сингулярних регіональних еко�
номічних систем відображає їх надскладну початкову
будову, що моделюється залежно від різновимірних
взаємодій людини (з використанням її знань та інтелек�
ту), техніки і технологій та супроводжується виникнен�
ням у ході цього специфічних соціо�технічних форм з
результатом у продукуванні, вдосконаленні і впровад�
женні інновацій (рис. 2). Морфологія відображає век�
торність розвитку регіональної економіки, що на перс�
пективу може забезпечити технолого�сингулярний пе�

Рис. 1. Передумови формування технологоKсингулярних економічних систем
в Україні на регіональному рівні

Складено автором.
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рехід. Таким чином, вона передбачає ті цілі
розвитку економіки, які мають досягатись
найперше для створення відповідних переду�
мов технологічної сингулярності.

Морфологія технолого�сингулярних ре�
гіональних економічних систем в своєму роз�
витку відображається певними ознаками.
Вони узагальнюються в діяльнісних, транс�
ферних та інституціональних, формуючи
відповідну основу (рис. 2). Через них реалі�
зуються засоби розвитку технолого�сингу�
лярних систем. Мова йде про сфери інтелек�
туалізації суспільства й інноваційної діяль�
ності, які визначають діяльнісну основу, си�
стему інформаційного обміну, що формує
трансферну основу, та систему взаємовідно�
син, котрі виявляються в інституціональній
площині.

ВИСНОВКИ
Отже, поточні кризові умови вимагають

пошуку нових форм стимулювання прогре�
сивних змін в Україні, які, однак, мають вра�
ховувати загальноцивілізаційні процеси.
Технологічна сингулярність стає все більш
реальною, через що економіка регіонів Ук�
раїни повинна розвиватись з мобілізацією
ресурсних можливостей задля їх перетворення в ак�
тивних суб'єктів технологічних змін. Тому подальший
інноваційний розвиток України має базуватись на фор�
муванні і розвитку технолого�сингулярних регіональ�
них економічних систем. Прикладні аспекти таких про�
цесів будуть предметом подальших досліджень.
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Рис. 2. Морфологія технологоKсингулярної регіональної економічної
системи

Джерело: складено автором на основі джерел: [9, с. 92; 10, с. 5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Попит на нерухомість є рушійною силою, яка сприяє
завантаженню виробничих потужностей підприємств
галузей виробництва будівельних матеріалів та будів�
ництва. Ринок житла в Україні має великий потенціал
щодо розвитку. Згідно з даними Міністерства регіональ�
ного розвитку, будівництва та житлово�комунального
господарства, середній рівень забезпеченості житлом в
країні дорівнює 23,7 кв. метрів на одну людину. Він є
нижчим у Європі, де забезпеченість житлом коливаєть�
ся від 35 до 45 м2 на одну особу [1]. Головним чинником
недоступності житла для громадян України є низький
рівень заробітної платні. Отримуючи середню заробіт�
ну платню в 4 тис. грн., середній українець має відкла�
дати її для купівлі квартири за 30 тис. дол. протягом 15
років.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Найчастіше у економічній літературі представлено

три основних підходи з прогнозування ємності ринку
(еврістичний, економіко�математичний, нормативний),
кожний з них реалізується за допомогою певних методів
проведення прогнозних розрахунків [2—5].
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The article presents scientific and methodical approach to the assessment of the potential demand for housing

and the capacity of the primary real estate market in a particular region on the example of Odessa city. Developed

a scientific and methodical approach to assessing the potential demand for housing and the capacity of the

primary real estate market on the example of a specific region. Proposed and considered approach, which consists

of four stages: assessment of the potential demand for housing in the region; analysis of market capacity from

previous years; identification of factors influencing the demand; forecasting of market capacity. The article also

presents recommendations for further research evaluating the potential demand for housing which should link

the scenarios of development of the market of primary real estate on scenarios for development of the construction

industry and industry of construction materials.

Ключові слова: потенційний попит, нерухомість, підприємства�виробники бетону, ємність ринку.
Key words: potential demand, the real estate company�producers of concrete, the size of the market.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Традиційні підходи до оцінки ємності або потенці�
алу ринку споживчих товарів для ринку нерухомості
не підходять. По�перше, нерухомість не є товаром,
який "споживають" щороку, по�друге, нерухомість має
прихований попит, тому виявити частку населення ре�
гіону, яка ні за яких обставин не придбає житло або є
потенційним споживачем, можливо лише в певний пе�
ріод часу (наявність іпотечного кредитування, стабіль�
на політична ситуація, довіра банкам, стабільність кур�
су гривні).

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка науково�методичних під�

ходів до оцінки потенційного попиту на житло та єм�
ності ринку первинної нерухомості в певному регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Пропонуємо науково�методичний підхід до визна�
чення потенційного попиту на житло та ємності ринку
первинного житла, який складається з чотирьох етапів
(табл. 1). Демонструється на прикладі міста Одеса.
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1. "Оцінка потенційного попиту на житло в регіоні".
Наведемо статистичну інформацію: площа Одеси: 236,9
км2; чисельність населення: 1009904 чол., з них чоловіків
— 47%, жінок — 53%; чотири адміністративних райони:
Київський, Малиновський, Приморський, Суворовсь�
кий. Кількість багатоквартирних будинків — 2691;
під'їздів — 8997; кількість квартир — 250695. Індиві�
дуальні котеджні будівлі (VIP): Аркадія, Дача Кова�
левського, Молода гвардія, Совіньон, Царське село,
Червоний хутір. Кількість будинків — 4220.

За структурою населення та нерухомості найбіль�
шим за площею є Малиновський район. Більшість буді�
вель у цьому районі — "хрущовки" — 4—5 поверхові бу�
динки. Багатонаселеним є Київський район, який забу�
довано типовими 9—16 поверховими будинками і в не�
великій кількості 5�ти поверховими. Найменший за пло�
щею і найбільшим за населенням є Приморський район.
До нього віднесено центральну частину міста з 2—4�х
поверховими будівлями старої забудівлі, а також елітні
райони міста з багатоповерховими будівлями: Аркадія,
Великий фонтан, Французький бульвар (табл. 2).

Наведено дані лише за багатоповерховими будівля�
ми. Будинки, які мають менше 4�х поверхів в Приморсь�
кому районі не враховано, тому в найбільшому за насе�
ленням районі найменша кількість багатоповерхівок. Су�
воровський — віддалений від центра міста район з типо�
вою забудівлею 9—16�ти поверховими будівлями. Зараз
активно забудовується. Також в Одесі побудовано бага�
то котеджних селищ в елітних приморських зонах міста.

Якщо поділити кількість жителів Одеси на кількість
квартир у місті, то отримаємо в середньому 4,2 людини
на одну квартиру. Якщо аналогічні розрахунки провес�
ти за районами міста, то в Київському і Суворовському
районі отримаємо 3,6 і 3,7 осіб на одну квартиру відпо�
відно, а в Малиновському — 4,7 осіб. В Приморському
районі за відсутністю достовірної інформації розрахун�
ки провести не можна.

2. "Аналіз ємності ринку за попередні роки". Аналізуєть�
ся приблизний обсяг продажу квартир в новобудовах за
попередні роки. Використовуються демографічні показни�
ки, середня ціна на житло за рік, показники будівельної га�
лузі. Після світової фінансової кризи 2008—2009 рр. в Ук�
раїні припинилося кредитування за іпотекою (табл. 3).

Економічні умови придбання житла в 2010—2015 рр.
схожі. В 2010—2013 рр. середня ціна за рік за 1 м2 житла в
Одесі дорівнювала близько 1200 дол. У 2010—2011 рр. вве�
дення в експлуатацію житла мало зростаючу тенденцію.
Навіть у 2014 році було введено в експлуатацію житла на
22,5% більше, ніж у 2013 році. Цей "феномен" пояснюється
збільшенням попиту на новобудови вкладниками банків з
приводу зростання курсу долара та політики Національно�
го банку щодо утримання рівноваги в банківському секторі.

Якщо помножити площу введеного в експлуатацію
житла на середню вартість житла в Одесі, то отримає�
мо ємність ринку за попередні роки. В 2010—2014 рр.
ємність ринку новобудов в Одесі складала приблизно
400 млн дол. США на рік.

У 2014—2015 рр. ціна на нерухомість в Одесі почала
стрімко знижуватися. За дев'ять місяців 2015 року ємність
ринку новобудов склала 64 млн дол. США, якщо спрогно�
зувати отриману тенденцію на кінець року, то у 2015 році
ємність ринку складе 85,5 млн дол, що вчетверо менше, ніж
у попередні роки і не компенсує курсову різницю. Таким
чином, покупців нерухомості стало менше і вони вичіку�
ють подальшого зниження цін; за 500 тис. грн. 2—3 роки
тому можна було придбати двокімнатну квартиру вели�
кої площі, а зараз — маленьку однокімнатну (рис. 1).

3. "Виявлення чинників впливу на попит". Оцінюють�
ся економічні, демографічні, соціальні чинники, що
впливали на попит нещодавно. Для цього в таблиці 3 є
дані про кількість населення Одеси з 2010 по 2015 рр., а
також дані про сумарну зовнішню та внутрішню мігра�
цію. Якщо проаналізувати кореляцію між кількістю вве�
деного в експлуатацію житла та даними з міграції насе�
лення, то отримаємо досить сильний зв'язок (r = 0,76),
але абсолютна величина мігрантів замала для забезпе�
чення продажу всього обсягу новобудов. Можливо, що
певну кількість новобудов в Одесі придбали мігранти,
але це досить обмежений сегмент. За кореляційним ана�
лізом загальна кількість населення не має впливу на
кількість введеного в експлуатацію житла (r = 0,0), а
середні ціни на житло і кількість введеного в експлуа�
тацію житла слабо пов'язані (r = 0,6).

Мейзерський М. робить висновок про те, що Одеса,
відоме як місто з чудовою архітектурою, на перевірку
виявляється одним з найбільш "хрущовських" міст�

мільйонників країни. "У панельних 5�
поверхівках проживає 22% населення,
а на Черемушках — всі 90%. Для по�
рівняння, у Києві "хрущовців" всього
8%, а в Харкові — 14%. 42% одеситів
живуть у будинках, застарілих мораль�
но і технічно" [9].

Найбільше на попит впливає курс
національної валюти: на протязі 2010—
2013 при курсі 8 грн./дол. ринок ново�
будов майже не змінювався за ємністю;
в 2015 році при курсі 24 грн./дол. він

Назва етапу Задачі етапу Зміст етапу Результати етапу 
1) «Оцінка потенційного 
попиту на житло в 
регіоні» 

Збір статистичної інформації 
про забезпечення населення 
регіону житлом та структуру 
нерухомості 

За методами кабінетного 
дослідження вивчити 
потенційний попит на житло 

Систематизація статистичної 
інформації про структуру 
населення та нерухомості в 
регіоні 

2) «Аналіз ємності ринку 
за попередні роки» 

Аналіз ємності ринку 
первинної нерухомості за 
попередні роки 

За середніми цінами на 
нерухомість та показниками 
демографії і буд.галузі надається 
оцінка ємності ринку 

Оцінка ємності ринку за 
попередні роки 

3) «Виявлення чинників 
впливу на попит» 

Оцінка ступеня впливу 
економічних, демографічних 
та соціальних факторів на 
попит 

За допомогою кореляційного 
аналізу виявляється вплив 
вибраних факторів на показники 
будів. галузі 

Ранжування факторів впливу 
на розвиток попиту на 
первинну нерухомість 

4) «Прогнозування 
ємності ринку» 

Отримання сценаріїв розвитку 
попиту на первинну 
нерухомість 

Експертна оцінка сценаріїв 
розвитку ринку первинної 
нерухомості 

Оптимістичний, реалістичний 
та песимістичний прогнози 
розвитку ринку первинної 
нерухомості 

Таблиця 1. Запропонований науковоKметодичний підхід визначення потенційного попиту на житло та ємності ринку
первинного житла

Район 
Площа 
району, 
км2 

Кількість 
населення, що 
проживає, тис. 

чол. 

Багатоповерхових 
будинків Під’їздів Квартир 

Суворовський 75,3 243,6 652 2145 66251
Приморський 24,2 259 513 1522 31064
Малиновський 89,7 249,4 706 2696 53006
Київський 47,7 256,6 820 2636 71612

Таблиця 2. Структура районів м. Одеса за населенням, площею
та забудовою

Джерело: [6].
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"впав" в чотири рази. Придбання
власного житла є пріоритетом біль�
шості не забезпечених ним громадян
України, тому можна припустити, що
прихований попит на придбання жит�
ла в новобудовах є високим.

4. "Прогнозування ємності рин�
ку". Отримання сценаріїв розвитку.
В попередніх пунктах було виявлено,
що найбільш негативно вплинув на
попит на житло в новобудовах курс
гривні. Тому, за:

— за оптимістичним сценарієм,
який виходить зі стабілізації курсу,
прогнозується збільшення продажу
нерухомості в новобудовах. Тобто,
замовлення у підприємств�виробників бетону
та виробів з бетону будуть зростати;

— за реалістичним сценарієм: національ�
на валюта буде коливатися, але в невеликому
діапазоні; населення буде купувати житло в
новобудовах для проживання, а не для інвес�
тування; до кінця 2015 року стан економіки
буде погіршуватися, але в 2016�2017 рр. про�
гнозується зростання ВВП. Тому, до кінця
2015 року покращення в замовленнях на бе�
тон або вироби з нього не відбудеться, але
можна сподіватися на це в наступних роках;

— за песимістичним сценарієм: національ�
на валюта буде значно коливатися через еко�
номічну та політичну нестабільність в країні;
економічний стан у 2016—2017 рр. не покра�
щиться. Тому слід очікувати подальшого спа�
ду як в будівельній галузі, так і в галузі вироб�
ництва будівельних матеріалів.

ВИСНОВКИ
Ринок первинного житла вимагає спец�

іального науково�методичного підходу до
оцінки його ємності. В запропонованому 4�х етапному
підході комбінуються експертні оцінки ринку, аналіз
факторів впливу на ринок за вторинною інформацією
та сценарне прогнозування. В подальших досліджен�
нях варто пов'язати отримані сценарії розвитку ринку
первинної нерухомості з сценаріями розвитку будівель�
ної галузі та галузі виробництва будівельних матеріалів.
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Роки 
Населення 
м. Одеса, 
тис.чол. 

Міграція 
(міграція у 

межах регіону 
+ зовнішня 
міграція) 

Середня 
ціна м2 
житла 

Введено в 
експлуатацію 
житла, м2 

У % до 
попереднього 

року 

2010 1009,1 2319 1200 342761 119,1
2011 1008,2 1435 1115 435690 123,9 
2012 1014,9 8552 1180 415480 85,3
2013 1017,0 4468 1152 353895 85,2
2014 1016,5 2090 925 433509 122,5
Січень-
серпень 2015 

1009,9 -4467 839 76423 30,5 

Таблиця 3. Динаміка цін на нерухомість в Одесі у зв'язку з демографічними
показниками та показниками будівельної галузі

Джерело: [7, 8].

Рис. 1. Динаміка цін на житло в Одесі з 2011 по 2015 рр.

Джерело: [8].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У кризовий період, що спостерігається в економіці

України зараз, питання забезпечення економічної
стійкості суб'єктів господарювання постають надзви�
чайно гостро. Незважаючи на те, що концепція еконо�
мічної стійкості підприємства як економічного суб'єкта
мікрорівня привертає увагу дослідників вже протягом
багатьох років, є достатньо широко представленою в
науковій літературі, вона має дуже неоднозначну фор�
малізацію.

І сама стійкість, і умови та критерії її забезпечення,
дещо по�різному трактуються адептами найвідоміших
сучасних економічних теорій. Відповідно до розширен�
ня уявлень про соціально�економічні об'єкти як складні
динамічні системи і методологічних можливостей еко�
номіки, що виникають, в основному через її інтеграцію
з іншими науками, найбільшого розповсюдження нині
отримало трактування та дослідження умов економіч�
ної стійкості з позицій загальної теорії систем. Відпо�
відно, методологія дослідження економічної стійкості
(як і сам термін "стійкість", що прийшов на зміну раніше
використовуваним термінам "рівновага", "стабільність",
"надійність" тощо) була запозичені економікою з інших
галузей науки, пов'язаних з вивченням механізмів фун�
кціонування складних систем, і в ній можна відслідку�
вати декілька напрямів залежно від того, під впливом
яких системних наук вони сформовані. І часта зміна
домінуючих теорій, і плюралізм методологічних підходів
свідчать про те, що на даний момент економіка все ще
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знаходиться "в пошуку" своєї базової універсальної
системної теорії та відповідної методології. З одного
боку, це пов'язано зі складністю інтеграції теоретичних
і емпіричних даних через високий рівень абстрактності,
що закладається в термін "система", та високий рівень
конкретності, якого потребує застосування системної
теорії для вирішення реальних економічних завдань [3].
З іншого — превалюючою ендогенністю системних до�
сліджень. Як зазначив А. Лібман, "ендогенність — не�
певно, основний бич сучасних емпіричних досліджень"
[8].

Застосування основних постулатів відносно нової
системно�структурної (неосистемної) економічної
теорії для формалізації концепції стійкості економіч�
них систем та подальше формування відповідної мето�
дології дослідження являє собою ще одну спробу в на�
пряму вирішення окреслених проблем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Перспективи та проблеми застосування загальної

теорії систем окреслені в працях П. Анохіна [1], А. Уйо�
мова [9], Ю. Урманцева [10]. Останнім часом проблема�
тика забезпечення стійкості економічних систем дос�
ліджується в працях О. Гончаренко [2], О. Іншакова,
Д. Чернавського [11], інших. Не недосконалість сучас�
ної методології економічних досліджень звертали ува�
гу П. Кругман [12], О. Лібман [8], інші. Для визначення
вихідних положень нової системно�структурної теорії
використані праці Г. Клейнера [3—6], Я. Корнаі [7].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування нової концептуальної основи методо�

логії дослідження економічної стійкості суб'єктів гос�
подарювання через формалізацію окресленої концепції
з позицій системно�структурної (неосистемної) теорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перспективи формування єдиної узгодженої кон�

цепції економічної стійкості в контексті загальної теорії
систем ускладнюються тим, що, як зазначав Н. Моісєєв,
"не зважаючи на широке використання терміну ("тео�
рія систем" — авт.), його єдине розуміння відсутнє"; "по�
няття "система" належить до числа тих, для яких важко
дати точне визначення". Але, в той же час, для цілей
дослідження "достатньо того інтуїтивного розуміння
системи, що є в кожного, хто її вивчає" [3].

У загальному розумінні систему можна визначити,
за висловлюванням одного з апологетів загальної теорії
систем А. Уйомова, як "... будь�який об'єкт, у якому ма�
ють місце певні властивості, що знаходяться в деякому
заздалегідь заданому відношенні" [10]. Якщо проаналі�
зувати визначення стійкості (економічних систем), то су�
часні дослідники загалом визначають економічну
стійкість як такий стан системи, при якому вдається за�
безпечувати стабільність або позитивну динаміку вихі�
дних параметрів її розвитку при будь�якому стані мінли�
вого (внутрішнього та зовнішнього) середовища.

Принциповим загальнометодологічним недоліком у
дослідженнях економічної стійкості суб'єктів господа�
рювання є те, що зовнішнє середовище та економічні
об'єкти, що функціонують у ньому, в основному роз�
глядається лише в контексті факторного впливу на еко�
номічну стійкість суб'єкту (зокрема, підприємства).

Основна відмінність нового концептуального підхо�
ду до дослідження економічних систем полягає у відмові
від їх ендогенного бачення в економіці та посиленні ува�
ги до образного (екзогенного) бачення [3—6]. При цьо�
му бачення економічних систем не суперечить тради�
ційним поглядам, а просто відбувається в дещо відмінно�
му та розширеному ракурсі. Вперше ідею нової систем�
ної парадигми висунув угорський дослідник Я. Корнаі
[7]. Розвиваючи її, російський вчений Г. Клейнер сфор�
мулював нову системну економічну теорію (іменовану
ним в різних джерелах "структурною теорією систем"
[5], "системно�структурною теорією" [6], "неосистем�
ною теорією" [4]), що покликана усунути окреслені
"провали" економічних досліджень.

За такого підходу "соціально�економічний простір
розглядається як єдина система, що містить у собі безліч
відносно самостійних підсистем, склад і структура яких
визначається відповідно до позиції спостерігача" [4].
Оскільки система визначається як частина навколишнь�
ого світу, відносно стійка в просторі та часі, то її фун�
даментальними характеристиками, на думку автора,
виступають границі цієї частини в просторі та часі.
Відповідно, всі види систем, які є в економіці, можна
умовно розділити на чотири типи в залежності від їх
локалізації в просторі та часі: об'єкти (з обмеженою
протяжністю у просторі та невизначеною тривалістю в
часі); проекти (з обмеженою протяжністю та визначе�
ною тривалістю); процеси (з необмеженою протяжні�
стю та визначеною тривалістю); середовища (з необме�
женою протяжністю та часовою невизначеністю). Всі
економічні суб'єкти, незалежно від їх ієрархічного
рівня, — держави, регіони, галузі, підприємства та
організації, домогосподарства, фізичні особи — відно�
сяться до систем об'єктного типу, оскільки вони зазви�
чай мають визначені просторові межі і необмежену три�
валість у часі [3—6].

Основна ідея трактування стійкості підприємства
полягає в тому, що вона розглядається як характерис�
тика тетради — угрупування з систем чотирьох типів
певного рівня. Таке трактування є логічним відображен�
ням екзогенного ракурсу системно�структурної теорії.

З позицій нашого дослідження саме тетрада є мінімаль�
ним стійким утворенням (об'єднанням) систем чотирьох
різних типів, здатним до автономного існування та са�
мостійному розвитку. Стійкість тетради будь�якого еко�
номічного рівня не передбачає обов'язкової постійної
стійкості систем, що його утворюють, проте передба�
чає наявність постійного складного компенсаторного
механізму їх взаємодії.

Підприємство, з одного боку, є компонентом тет�
рад більш високого рівня (в подальшому будемо їх на�
зивати комплексами), з іншого — окремою автономною
системою�тетрадою, до будови, складу і стану якої ана�
логічним чином застосовуються принципи системної
декомпозиції. Проведений аналіз та синтез основних
положень системно�структурної теорії крізь призму
дослідження економічної стійкості підприємства доз�
воляє сформувати такі основні концептуальні засади:

1. Жодна з економічних систем не здатна до стійко�
го автономного функціонування: вона є обмеженою в
ресурсах, якими є простір та час, та (або) "енергіях", тоб�
то спроможностях до використання ресурсів, якими є
активність та інтенсивність. З чотирьох перерахованих
параметрів кожна система має два необмежених і два
обмежених, нестача яких компенсується через реци�
пієнтно�донорський зв'язок з іншими системами. Таким
чином, кожна система може виступати в рівній мірі до�
нором і реципієнтом. У процесі свого нормального фун�
кціонування економічні системи утворюють симбіотичні
реципієнтно�донорські пари. Формування пар носить
круговий характер, через що вони смикаються, утворю�
ючи тетради. Внаслідок цього, можна стверджувати, що
самоорганізація систем в тетради виступає природним
механізмом їх оптимальної взаємодії та існування.

2. У результаті взаємодії в тетраді в сукупності еко�
номічні системи забезпечують: реалізацію повного цик�
лу базових економічних функцій — виробництва, спо�
живання, розподілу, обміну; реалізацію повного циклу
базових процесів — диверсифікації, уніфікації, вола�
тильності, стабільності; взаємне забезпечення членів
тетради просторово�часовими ресурсам і "енергіями";
як наслідок — підтримання економічного гомеостазу.

3. Характер зовнішньої взаємодії та взаємозв'язків
тетрад формується на таких само принципах, внаслідок
чого кількість контрагентів у кожної системи дублюєть�
ся, але при цьому набір систем�контрагентів залишаєть�
ся незмінним. Взаємозв'язок систем, які знаходяться на
одному економічному рівні (горизонтальний), носить
функціональний характер. Взаємозв'язок систем, які
знаходяться на різних економічних рівнях (вертикаль�
ний), носить адміністративний характер. У результаті
взаємозв'язків тетрад, розташованих на різних еконо�
мічних рівнях виникає матрична структура, яка є фор�
мою стійкої функціонально�адміністративної (горизон�
тально�вертикальної, з точки зору геометрії структу�
ри) взаємодії економічних систем різних типів і рівнів.

4. Визначальна роль у забезпеченні економічної
стійкості належить очевидно суб'єктам економіки. Від�
повідно, основне навантаження в процесі її забезпечен�
ня припадає на суб'єктні ієрархічні структури.

5. Забезпечення стійкості підприємства як економі�
чного суб'єкта мікрорівня в економічному просторі за�
безпечується збалансованістю структур систем:

— внутрішньої тетрадної структури підсистем під�
приємства,

— зовнішньої функціональної структури (найближ�
чого оточення підприємства в горизонтальній площині);

— адміністративної функціональної структури (най�
ближчого оточення підприємства у вертикальній пло�
щині).

6. Найважливішу роль у забезпеченні економічної
стійкості підприємства відіграє управління функціону�
ванням систем. У короткостроковому періоді основою
стійкості виступає відсутність системних дисфункцій та
непошкодженість взаємозв'язків між системами. Основ�
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на увага повинна бути приділена забезпеченню повно�
цінної взаємодії систем.

7. У довгостроковому періоді особливої уваги потре�
бує добір елементів тетради. Стійкість тетради обмеже�
на тривалістю життєвих циклів проектів та процесів, до�
лучених до неї. Після завершення життєвого циклу однієї
або декількох підсистем в тетроді, системи, що залиши�
лися, створюють новий осередок, здатний до автоном�
ного існування. Для розвитку тетради необхідне своєчас�
не залучення в неї інноваційних процесів та проектів з
метою заміни тих, життєвий цикл яких завершується.

Проведений аналіз сутності концепції економічної
стійкості дозволяє виявити відмінності в її трактуванні
з позицій загальної та системно�структурної теорії тео�
рій систем (табл. 1).

Таким чином, економічна стійкість підприємства
виявляється системною структурною інтегрованою ха�
рактеристикою тетрадних утворень з систем чотирьох
типів. Пояснимо зміст прикметників, використаних як
ознаки.

Системна. Екзогенний ракурс, притаманний засто�
совуваному підходу, розширює бачення, чітко детермі�
нує, проте не змінює сутності трактування економічний
об'єктів як складних систем. І комплекс, і підприємство
з притаманною йому тетрадною структурою елементів,
і всі інші компоненти економічного середовища фор�
мально володіють всіма ознаками складних економіч�
них систем. Вони є економічними, оскільки забезпечу�
ють реалізацію базових економічних процесів — вироб�
ництва, розподілу, обміну та споживання благ і не мо�
жуть функціонувати без участі людини — ключової осо�
би економічних процесів.

Структурна. Базою забезпечення стійкості є реципі�
єнтно�донорські зв'язки між системами, які мають чітко
визначений, незмінний характер, викликаний апріорни�
ми просторово�темпоральними обмеженнями систем
різних типів. Це, в свою чергу, обумовлює формування
відповідної матричної структури економіки, яка є осно�

вою стійкості. За такого підходу більше, ніж за інших,
стійкість розглядається структурною характеристикою,
оскільки забезпечується саме непорушністю структури,
характеру та повноти каналів взаємодії між системами.

Інтегрована. Спираючись на аксіоматику системно�
структурної теорії, можна стверджувати, що тетрадний
устрій є властивим як для внутрішнього наповнення
підприємства, так і для всього економічного простору.
Економічна стійкість підприємства формується як ре�
зультат безпосередньої взаємодії тетрад: внутрішньої,
зовнішньої горизонтальної та зовнішньої вертикальної
(мікро�, мезо� та макрорівнів). Такий інтегрований
підхід до дослідження повинен сприяти розв'язанню
фундаментальних протиріч між висновками різних те�
орій щодо умов забезпечення стійкості, а також про�
веденню несуперечливого опису та аналізу впливу мак�
ро�, мезо� та мікрорівнів економіки в процесі їх взає�
модії при формуванні стійкості.

Суттєвою методологічною перевагою використан�
ня системно�структурної теорії для цілей нашого до�
слідження вважаємо також можливість чіткої іденти�
фікації системоутворюючого чинника. Будь�якої сис�
темна теорія для забезпечення своєї несуперечливості,
узгодженості та універсальності (навіть у межах певної
сфери), повинна грунтуватись на виділенні загальних
системоутворюючих факторів, що дозволяють провес�
ти ідентифікацію систем і виявити закономірності фун�
кціонування кожної з них. При застосуванні положень
загальної системної теорії, кібернетики, синергетики
тощо чітка ідентифікація системоутворюючих чинників
часто відсутня. Про таку ваду наголошують багато
дослідників, в тому числі апологети теорій систем —
П. Анохін [1], Г. Клейнер [3—6], Я. Корнай [12], А. Уйо�
мов [9], Ю. Уманцев [10], інші. Так, П. Анохін, уточнюю�
чи питання застосування загальної теорії систем, ствер�
джував, що ігнорування основної проблеми системо�
логії — виділення системоутворюючого фактора чре�
вате теоретичною невизначеністю, відсутністю зв'язку

Характеристика 
Визначення характеристики

Загальною (еволюційною)
теорією систем 

Структурною 
теорією систем 

1. Пріоритет існування динаміка (нестабільність або нестійкість), 
яка є основою розвитку системи 

цілісність (стабільність або стійкість), яка є 
основою життєздатності системи 

2. Основна форма існування  рух  гомеостаз
3. Оптимальний стан системи стабільний  

розвиток  
нормальне функціонування 

4. Результат самоорганізації 
систем 

адаптація (зміна внутрішньої структури) 
до зовнішніх умов  

формування 
тетрад 

5. Основний тип розвитку 
системи 

біфуркаційний – при накопиченні в 
системі кількісних змін, якісні зміни 
відбуваються випадковим, хаотичним 
чином 

еволюційний – якісні зміни носять 
інкремен-тальний характер зі збереженням 
ключових визначальних характеристик 
системи 

6. Умови переходу системи на 
якісно новий рівень 

досягнення точки біфуркації  закінчення життєвого циклу систем, що 
мають обмеження в часі (проектів та 
процесів) 

7. Характер самоорганізації коеволюційний реципієнтно-донорський 
8. Основна загроза існуванню 
(стійкості) 

системна замкненість, відсутність 
взаємодії 

наявність системних дисфункцій, 
відсутність або порушення каналів 
взаємодії 

9. Природа стійкості стійкість стану (рівновага) системи, що 
обумовлюється врівноваженістю 
елементів системи при збереженій 
динаміці і траєкторії її розвитку 

стійкість образу (цілісність) – певного 
фрагменту універсуму, що виділяється в 
просторово-часовому континуумі і 
складається з систем чотирьох типів 

10. Основа забезпечення 
стійкості  

найважливішу роль має самоорганізація,
до якої система прагне при мінімумі 
зовнішнього управління 

найважливішу роль має регулювання 
(управління); фактор самоорганізації 
розглядається як другорядний 

11. Темпоральні параметри 
стійкості (зворотність часу) 

незворотність часу – спрямованість часу 
однозначна для всіх систем 

зворотність часу – як правило, для 
обмежених систем час може бути 
повернено 

12. Наявність генетичного 
механізму передачі стійкості 

визнання існування генетичних механізмів 
передачі успадкованих ознак 

визнання закономірностей у процесах 
формування нових економічних систем на 
базі існуючих 

Таблиця 1. Відмінності у визначенні основних характеристик стійкості економічних систем у контексті
загальної та структурної теорій систем

Джерело: складено автором на основі аналізу [1—6, 10—12].
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з конкретними науковими дисциплінами і неконструк�
тивністю основних положень дослідницької роботи. З
цих позицій він стверджує, що термін загальна, засто�
сований до теорії систем Л. Берталанфі, не має достат�
нього логічного обгрунтування і саме це надзвичайно
обмежує її конструктивне використання в науково�дос�
лідному процесі. "...Відсутність системоутворюючого
фактора не дає можливості встановити ізоморфність
між явищами різного класу, а отже, і не може зробити
теорію загальною" [1]. В системно�структурній еко�
номічній теорії системоутворюючий чинник ідентифі�
кується надзвичайно чітко, хоча і носить суб'єктивний
характер. Ним є домінуюче у кожної системи співвідно�
шення просторово�часових обмежень. Це співвідношен�
ня і є критерієм ізоморфності закономірностей функц�
іонування зовсім різних на перший погляд економічних
систем.

Системна ідентифікація об'єкту дослідження, як
зазначає Ю. Урманцев, відкриває цілий ряд перспектив
та можливостей. Зокрема, вона дозволяє: уявити до�
сліджуваний об'єкт як систему; провести класифікацію
систем (класифікування, подальше вилучення та аналіз
виділених класів (типів) систем, автор вважає другою
основною методологічною вимогою теорії систем); ви�
явити поліморфізм, ізоморфізм, симетрію, асиметрію
систем, визначити способи їх виникнення; побудувати
прогнози розвитку систем; встановити зв'язки системи
з системами інших типів; вирішувати конкретні наукові
завдання (в контексті нашого дослідження — завдання
забезпечення економічної стійкості підприємства як
системи — авт.); пояснювати явища; виявляти і виправ�
ляти помилки (допущені в результаті попередніх "не�
структурованих" досліджень — авт.); будувати моделі і
математизувати опис систем, тощо [10].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, обгрунтовано вважаємо, що систем�
но�структурна теорія може бути використана в якості
аксіоматичної та методологічної основи для проведен�
ня емпіричного дослідження стійкості суб'єктів госпо�
дарювання. Але при цьому трактування стійкості повин�
но мати кумулятивний характер, частково асимілюючи
принципи та закономірності, виведені в загальній сис�
темній, еволюційній, інших теоріях. Новий підхід доз�
волить усунути "провали", які виникли в наслідок пре�
валюючої ендогенності досліджень і сприятиме вирі�
шенню нагальних завдань, що стоять перед дослідника�
ми проблематики економічної стійкості підприємств,
зокрема визначенню підприємства в системі економіч�
них об'єктів; окресленню його системних меж і емерд�
жентних характеристик; чіткій ідентифікації системних
умов стійкості; з'ясуванню рівня та характеру співвідно�
шення двох параметрів системи — стійкості та мінли�
вості тощо.

Але для того, щоб вийти на рівень нової економіч�
ної парадигми окреслений підхід повинен позбавитися
фрагментарності, якою "грішать" багато нових підходів.
Як зазначав А. Лібман, через постійне впровадження
"принципово нових" теоретичних підходів, … жодна з
парадигм не отримує належного розвитку", "цим пояс�
нюється недосконалість всіх парадигм, що змушує по�
стійно пропонувати нові концепції" [8]. Очевидно, що з
огляду на "молодість" неосистемної теорії, вона є ще
недостатньо опрацьованою навіть в загальному кон�
тексті. Для її повноцінного використання в якості ме�
тодологічної основи дослідження необхідне формуван�
ня більш розширеної та несуперечливої системи посту�
латів, узгоджених понять, принципів і механізмів реа�
лізації з урахуванням сфери та направленості її засто�
сування; їх апробація на ряді репрезентативних пред�
ставників тощо. Крім того, уточнення потребує цілий
ряд питань фундаментального характеру — на цьому на�
голошує і автор теорії [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загроза глобальних змін клімату стає настільки

реальною, що світовій спільноті під егідою ООН рано
чи пізно доведеться радикально ламати бар'єри націо�
нального протекціонізму в інтересах реалізації глобаль�
ної антивуглецевої політики. Розв'язання такої пробле�
ми можливе лише на транснаціональному рівні шляхом
прийняття рішень про обов'язкове і узгоджене здійснен�
ня всіма країнами глобальної антивуглецевої політики,
створення для цього відповідного Глобального антивуг�
лецевого фонду та адекватного механізму його фінан�
сового наповнення, шляхом впровадження глобально�
го антивуглецевого податку.

Однак, як показують дослідження суперечливостей
глобальної антивуглецевої політики, ця концептуальна
пропозиція може зіштовхнутись з певним протистоян�
ням з боку окремих країн. Окремим країнам вигідно за�
лишитись у статусі, за якого вони не мають зобов'язань
зі скорочення викидів і водночас мають великі можли�
вості для використання механізмів і проектів зовніш�
нього інвестування. В такому вигідному статусі в 2005—
2012 рр. були Китай, Індія, Бразилія, Мексика та інші
країни в умовах дії Кіотського протоколу.

Тому глобальна система мотивації сталого низько�
вуглецевого розвитку має володіти не тільки засобами
стимулювання такого розвитку, але й економічної відпо�
відальності за його гальмування. В теорії і практиці
міжнародної політики такими заходами відповідаль�
ності, як показують дослідження, є міжнародні еко�
номічні санкції. В даному випадку йдеться про застосу�
вання санкцій, як би взамін за ухилення від сплати гло�
бального антивуглецевого податку, з метою подолання
національного протекціонізму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням застосування міжнародних економічних

санкцій з метою спонукання держав до зміни політики
значну увагу у своїх дослідженнях приділяли такі до�
слідники, як: Н. Аскарі [1]; Б. Картер [2]; М. Дохсі [3];
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Д. Дрезнер [4]; Дж. Галтунг [5]; Р. Хаасс [6]; Г. Хуфбаєр
[7]; Р. Папе [8]; Б. Тейлор [9]; П. Валенстен [10]; К. Ко�
нонова [11]; М. Юлкін [12] та інші. Останнім часом про�
блема міжнародних економічних санкцій почала дослі�
джуватись і в Україні, зокрема в працях: Ю. Бута [13];
О. Веклич [14]; Ю. Седляр [15] та інших. Однак як за
кордоном, так і в Україні ще дуже мало публікацій про
результати дослідження застосування міжнародних
економічних санкцій в екологічній сфері, особливо в
розв'язанні суперечності між глобальними екологічни�
ми цілями та національним економічним протекціоніз�
мом. Практично немає ще досліджень щодо застосуван�
ня екологічних санкцій в глобальному масштабі чи над�
національному рівні з метою спонукання країн до еко�
логізації економічної діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності засто�

сування міжнародних антивуглецевих санкцій з метою
недопущення ухиляння країнами від сплати глобально�
го антивуглецевого податку та інших екологічних пла�
тежів, показ можливих варіантів таких санкцій, умов та
наслідків їх застосування, дати емпіричну оцінку ефек�
тивності їх дії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведені дослідження свідчать, що міжнародні

санкції у сфері зовнішньої торгівлі можуть слугувати
ефективним механізмом відповідальності країн і ком�
паній, які ухиляються від сплати глобального антивуг�
лецевого податку. Основним різновидом міжнародних
санкцій в даному випадку може бути експортне чи
імпортне мито. Базою обчислення і обгрунтування рівня
мита має бути принцип — "забруднювач платить" і пла�
тить стільки, наскільки забруднює навколишнє сере�
довище. Базовими параметрами мита мають бути пара�
метри антивуглецевого податку. Йдеться про суму по�
датку, визначену для країни, виходячи з її обсягів вуг�
лецевих викидів та світової ставки глобального анти�
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вуглецевого податку. Далі питання за вибором бази
санкцій. Тут можливі чотири варіанти: 1) за експорт вуг�
лецевих енергоносіїв; 2) за імпорт вуглецевих енерго�
носіїв; 3) за експорт товарів; 4) за імпорт товарів.

Для всіх чотирьох варіантів методика розрахунку
сум мита може бути спільною. Зокрема приймається, що
сума антивуглецевого податку, яку належить сплатити
країні, становить суму санкцій, яку належить сплатити
країні за відмову чи ухилення від сплати податку. База
обчислення санкцій (мита) — відповідний обсяг експор�
ту чи імпорту. Діленням суми санкцій на їх базу визна�
чається ставка санкцій мита, яка встановлюється як нор�
ма платежу на 5 років. У ході операцій експорту чи ім�
порту, товарів загалом чи вуглецевих енергоносіїв
здійснюється нарахування відповідного мита. Вид мита
вибирається для конкретних країн окремо з урахуван�
ням специфіки структури зовнішньої торгівлі. Тут відпо�
відно може бути теж чотири варіанти.

Перший варіант — експортне мито з обсягів експор�
ту вуглецевих енергоносіїв (вугілля, нафта, газ) в нафто�
вому еквіваленті, або у вартості. Цей варіант є найбільш
пріоритетним, оскільки експорт вуглецевих енерго�
носіїв — це по суті є експорт вуглецевих викидів (вугле�
цевої вартості) — перенесення їх на економіку інших
країн. Міграція вуглецевих енергоносіїв — це пряма
міграція вуглецевих викидів. Тому ця база є найбільш
справедливою з точки зору забезпечення адекватності
рівня відповідальності країн обсягам екологічного збит�
ку у вигляді вуглецевих викидів.

Дослідження показали, що серед обстежених 214
країн світу, більше половини не експортують вуглеце�
вих енергоносіїв. Однак на ці країни припадає більше
третини світових вуглецевих викидів і майже чверть
світового ВВП. Зрозуміло, що для цих країн антивугле�
цеве мито на експорт вуглецевих енергоносіїв неприй�
нятне. Натомість група з 30 країн дає основну долю
(88,3%) світового експорту вуглецевих енергоносіїв, а
також шосту частину вуглецевих викидів та ВВП світу.
Середній рівень мита для цих країн становить 33 дол./т,
або близько 33% середньої вартості нафти. Однак інтер�
вал рівня мита тут коливається від 1 до 100 дол. на 1 т
нафтового еквіваленту вуглецевих енергоносіїв. Зага�
лом, це цілком прийнятна ставка для того, щоб ефек�
тивно впливати міжнародним антивуглецевим митом на
основну групу країн�експортерів вуглецевих енерго�
носіїв.

У двох інших групах рівень мита виходить набагато
вище: 20 країн — від 100 до 1000 дол./т вуглецевих енер�
гоносіїв і 24 країни — більше 1000 дол. Очевидно, що
цей рівень мита дуже високий, який в рази і навіть в де�
сятки разів збільшує вартість експортованих вуглеце�
вих енергоносіїв. Це стосується країн досить різних за
структурою зовнішньої торгівлі, обсягами та інтенсив�
ністю вуглецевих викидів. З одного боку, це країни, які
мають великі обсяги та інтенсивність викидів вуглецю,
але малі обсяги експорту вуглецевих енергоносіїв. Це
стосується Японії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії,
Індії, Аргентини. Ці країни, крім Індії та Аргентини уже
успішно працюють у рамках глобальної антивуглецевої
політики, тому питання про мито стосовно них, очевид�
но, не стоятиме. З другого боку, це країни з невеликим
обсягом викиду вуглецю, і дуже малим обсягом експор�
ту вуглецевих енергоносіїв. Це стосується Балканських
країн, країн Балтії тощо. Щодо цих країн теж нелогіч�
но вести мову про таке мито, їм набагато вигідніше буде
платити антивуглецевий податок. Схожі висновки сто�
суються і другої групи країн. Загалом, недивлячись на
те, що на ці дві групи країн припадає близько половини
світових вуглецевих викидів, застосування щодо них
згаданого мита недоцільне.

Другий варіант — імпортне мито з обсягів імпорту
вуглецевих енергоносіїв в нафтовому еквіваленті, або у
вартості. Цей варіант є асиметричним першому, однак
менш пріоритетним. На відміну від експорту, імпорт вуг�

лецевих енергоносіїв не приносить таких прибутків і
здебільшого є не бюджетним доходом для країн імпор�
терів, а, як правило, є вагомою статтею бюджетних ви�
датків країн�імпортерів на підтримку енергоспоживачів.
Тому імпорт вуглецевих енергоносіїв в якості бази для
мита може застосовуватись лише щодо тих країн, які
не здійснюють експорту вуглецевих енергоносіїв.

Дослідження показали, що застосування санкцій у
вигляді мита на імпорт вуглецевих енергоносіїв найбільш
ймовірне для двох груп (2 і 3 групи) із 73 країн, які
здійснюють майже 100% імпорту цих ресурсів. Водно�
час на ці групи країн припадає біля 90% вуглецевих ви�
кидів та ВВП світу. У третій групі середній рівень мита
становить 78 дол./т н.е., а в другій — 329 дол. /т н.е. Вра�
ховуючи, що обсяги імпорту вуглецевих викидів та ВВП
в цих групах країн в принципі збалансовані, такі рівні
мита можна застосовувати і вони можуть справити до�
сить відчутний вплив на скорочення вуглецевих викидів.
Звичайно, таке мито доцільно застосовувати лише щодо
країн, для яких неможливо або нераціонально застосо�
вувати експортне мито на вуглецеві енергоносії.

Водночас у першій групі країн, де рівень імпортно�
го мита є дуже високим, є країни, з різною структурою
зовнішньої торгівлі, обсягами та інтенсивністю вугле�
цевих викидів. Зокрема є країни з великими обсягами
викидів вуглецю і малими обсягами імпорту вуглецевих
енергоносіїв. Це стосується Індонезії, Узбекистану,
Алжиру, Кувейту, Єгипту, В'єтнаму, Венесуели, Ірану,
Пакистану. Цим країнам невигідно платити імпортне
мито з вуглецевих енергоносіїв, краще платити антивуг�
лецевций податок, або інші види мита.

Третій варіант — експортне мито з обсягів загаль�
ного експорту товарів. У світі є чимало країн, які не
здійснюють ні експорту, ні імпорту вуглецевих енерго�
носіїв і водночас мають значні обсяги викидів вуглецю.
При цьому такі країни нерідко мають значні обсяги ек�
спорту товарів. Очевидно, що такі країни експортують
значну частину викидів вуглецю від своєї економіки в
товарній формі. В принципі експорт товарів включає ви�
киди вуглецю в частині їх вуглецеємності. Однак досто�
вірної статистики потоварної і покраїнової вулецеєм�
ності товарів немає. Практикується лише розрахунко�
ве обчислення вуглецеємності основних груп товарів.
Однак цей процес дуже трудомісткий і до того ж сум�
нівний щодо достовірності як бази для розрахунку мита.
Міжнародної достовірності статистики в цьому відно�
шенні поки що немає.

Дослідження показали, що для 135 країн (2, 3, 4 гру�
пи) рівень мита є досить прийнятний: в середньому по
групах відповідно: 1,2%; 3% і 7%. Якщо врахувати, що
за розрахунками МЕА [16] в Росії "вуглецева" вартість
складає 5% загальної вартості експорту, то рівень мита
в цих групах країн є адекватним рівню вуглецевої вар�
тості. До того ж на ці три групи припадає до 90% вугле�
цевих викидів і ВВП світу та майже 100% світового екс�
порту. Зазначене мито може застосовуватись узагаль�
нено до вартості експорту товарів без їх номенклатур�
ної диференціації.

Що стосується першої групи країн, де рівень мита
виходить вище 10%, то серед них більшість таких, які
швидше будуть платити антивуглецевий податок, ніж ек�
спортне антивуглецеве мито. Це країни, які мають ве�
ликі або значні обсяги викидів вуглецю, але відносно
малі (крім Індії, Ірану та ПАР) обсяги експорту. Цим
країнам не варто стримувати експорт високим антивуг�
лецевим експортним митом. Їм вигідніше платити анти�
вуглецевий податок.

Четвертий варіант — імпортне мито на загальні об�
сяги імпорту товарів. В окремих випадках база експор�
ту, як найбільш універсальна для переважної більшості
країн все ж не може бути застосована. Адже за статис�
тикою 61 країна немає експорту, крім того, це може бути
зумовлено труднощами стягнення санкцій з країн, які
не є членами СОТ і не дотримуються її правил. У таких,
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хоч і рідких, випадках, санкції можуть бути переведені
на імпорт товарів у вигляді мита для цих країн з країн,
які є членами СОТ і дотримуються її правил. Для таких
випадків доцільно розраховувати мито на обсяги імпор�
ту товарів.

Дослідження показали, що для 137 країн (1, 2, 3 гру�
пи) рівень мита є досить прийнятним: в середньому по
групах відповідно: 2%; 3%; 9%. Якщо врахувати вугле�
цеву складову у вартості російського експорту 5%, то
це цілком адекватна (навіть дещо занижена) плата за
міграцію вуглецеємної продукції. До того ж на ці краї�
ни припадає більше 90% світового імпорту товарів, а
також близько 95% вуглецевих викидів та ВВП світу.
Зазначене мито може бути застосоване узагальнено до
вартості імпорту товарів без номенклатурної диферен�
ціації. Найбільш проблемна тут перша група країн, яка
має високий рівень мита, і на яку припадає 66% вугле�
цевих викидів та 45% світового ВВП. У цю групу потра�
пили країни з найбільшими обсягами викидів вуглецю і
невеликим обсягом імпорту.

Очевидно, що для переважної більшості з цих країн
вигідніше платити антивуглецевий податок, ніж сплачу�
вати високе імпортне мито. Адже серед цих країн бага�
то таких, які імпортують високо інноваційну продукцію
цей імпорт не варто обмежувати чи здорожчувати. Знач�
но краще платити антивуглецевий податок на обсяги
викидів і переносити ці платежі безпосередньо на про�
дуцентів викидів.

Таким чином, кожна країна може мати право вибо�
ру з п'яти варіантів: антивуглецевий податок або 4 ва�
ріанти антивуглецевого мита. Це досить демократичний
підхід, який грунтується на спільній економічній основі
— національних обсягах вуглецевих викидів та світовій
ставці глобального антивуглецевого податку. Переваж�
на більшість країн, очевидно, виберуть сплату антивуг�
лецевого податку, а не мита. Дослідження по 20 краї�
нах — найбільших продуцентах вуглецевих викидів, які
дають майже три чверті світових вуглецевих викидів
свідчать, переважній більшості з них вигідніше платити
податок, ніж експортне чи імпортне мито і гальмувати
експорт виробленої продукції чи імпорт необхідних ре�
сурсів, обладнання, у т.ч. і вуглецеємних (табл. 1).

Наприклад, у Китаї — найбіль�
шому продуценті вуглецевих ви�
кидів співвідношення суми подат�
ку до ВВП лише у 2,3 раза вище за
середньосвітове. Однак рівні мита
на експорт та імпорт у 3 рази вищі
за світові. Аналогічна ситуація ха�
рактерна для Індії, Ірану, Росії,
ПАР, США, Японії, Бразилії, Ав�
стралії, де відносне митне наван�
таження на ВВП в порівняні зі
світовим значно нижче, ніж на ек�
спорт чи імпорт товарів. До того
ж слід врахувати, що на доходи від
антивуглецевого мита не поши�
рюється правило рефінансування
його країнам на відміну від анти�
вуглецевого податку. Отже, якщо
основні країни — продуценти вуг�
лецевих викидів зроблять вибір на
користь антивуглецевого податку,
застосування антивуглецевого
мита залишиться лише як санкція
щодо тих країн, які ухиляються від
сплати податку.

Вплив міжнародних антивуг�
лецевих санкцій на макроеко�
номічні та екологічні показники
може бути різний і досить відчут�
ний, в залежності від змін базових
показників. Тут можливі кілька
сценаріїв.

Перший. При зростанні обсягів експорту і ВВП, сума
мита зростає, але митне навантаження (у співвідношенні
до ВВП) може не змінитись.

Другий. При зростанні обсягів експорту і не зміні
ВВП сума мита і митне навантаження (у % до ВВП) зро�
сте.

Третій. При скороченні обсягів експорту і ВВП сума
мита скоротиться, а митне навантаження (у співвідно�
шенні до ВВП) може не змінитись.

Четвертий. При скороченні обсягів експорту і не
зміні ВВП сума мита і митне навантаження (у % до ВВП)
знизиться.

При цьому у всіх сценаріях зміни обсягів ВВП не
впливають на суму мита і митне навантаження до ВВП.
Це тому, що викиди вуглецю виступають в якості роз�
рахункової бази, яка є умовно стабільною (на 5 років)
величиною. При антивуглецевих митах обсяги викидів є
опосередкованою (розрахунковою) базою для їх обчис�
лення. Тому щорічні зміни обсягів викидів протягом виз�
наченого терміну (5 років) не впливають на суму мита і
рівень митного навантаження по ВВП. Аналогічні сце�
нарії можливі в залежності від динаміки імпорту. Тільки
результати порівнянь тут будуть зворотні аналогічно
впливу імпорту на ВВП.

Запровадження експортно�імпортного мита як
санкції за відмову від сплати глобального антивуглеце�
вого податку справляє істотний позитивний вплив, зок�
рема:

— стимулюється екологічність і низьковуглецевість
експорту та імпорту;

— підвищується конкурентоспроможність економік
країн за рахунок скорочення залежності від вуглецевої
сировини;

— здійснюється захист внутрішніх риків і національ�
них виробників від конкурентів, які не обтяжені вугле�
цевими витратами від їх вуглецеємної продукції;

— розширюються зовнішні ринки для просування
низьковуглецевої продукції, технологій і обладнання;

— здійснюється тиск на країни, які на національно�
му рівні не контролюють вуглецеві викиди, нівелюючи
тим самим глобальний ефект від зусиль з зниження ви�
кидів, які вживаються іншими країнами.

Таблиця 1. Розрахунковий рівень міжнародних антивуглецевих митних платежів
20 країн — найбільших продуцентів вуглецевих викидів

Розроблено автором.

Країни 

Обсяги 
викидів 
вуглецю, 
млн т 

Сума мита, 
млрд дол. 

Рівень мита 
Спів-
відно-
шення 
мита до 
ВВП, % 

за вуглецеві 
енергоносії,  
дол. / т н.е. 

за торгівлю 
товарами, % 

за  
експорт 

за 
імпорт 

за  
експорт 

за  
імпорт 

Китай 8,3 189,7 13367 340 9,3 10,4 2,3
США 5,4 127,9 901 245 8,3 5,5 0,8
Індія 2,0 38,7 21784 142 13,2 7,9 2,1 
Росія 1,7 37,3 62 651 7,0 11,1 1,8
Японія 1,2 26,5 21110 61 3,3 3,0 0,4
Німеччина 0,7 18,1 1540 84 1,3 1,6 0,5
Іран 0,6 12,8 111 1787 13,4 22,7 2,5
Корея 0,6 13,2 0 47 2,4 2,5 1,1
Канада 0,5 12,5 64 175 2,7 2,6 0,7 
Англія 0,5 12,1 295 88 2,6 1,8 0,5
Саудівська 
Аравія 0,5 10,9 28 0 2,8 7,6 1,5 

ПАР 0,5 10,6 0 0 12,1 8,6 2,8
Мексика 0,4 10,2 149 381 2,7 2,7 0,9
Індонезія 0,4 9,2 25 258074 4,9 4,8 1,0 
Бразилія 0,4 10,3 0 236 4,2 4,4 0,5
Італія 0,4 9,5 17073 63 1,9 2,0 0,5
Австралія 0,4 9,2 31 360 3,6 3,5 0,6
Франція 0,4 9 1605 79 1,6 1,3 0,3
Польща 0,3 7,1 620 383 3,9 3,6 1,4
Україна 0,3 6,3 997 160 9,2 7,4 3,6 
Світ 33,6 716 175 168 3,9 3,9 1,0
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Але найбільші вигоди від застосування міжнарод�
них антивуглецевих санкцій в тому, що вони спонука�
ють (змушують) країни до активної боротьби з вугле�
цевими викидами в рамках глобальної антивуглецевої
політики. Концепція поєднання глобального антивуг�
лецевого податку і міжнародних антивуглецевих санкцій
у вигляді глобального антивуглецевого експортно�
імпортного мита, власне, і розроблена в такому мето�
дологічному ракурсі, що ці два механізми не є паритет�
ними варіантами вибору, а навпаки, санкції спонукають
до вибору податку. І якщо країни не вибирають санкції,
а вибирають податок, це означає, що санкції успішно
виконують свою функцію — спонукають платити пода�
ток.

Висновки:
1. Вигоди від застосування міжнародних антивугле�

цевих санкцій якраз і полягають у тому, що вони спону�
кають (змушують) країни до активної боротьби з вуг�
лецевими викидами в рамках глобальної антивуглеце�
вої політики. Доходи від антивуглецевих санкцій, як і
доходи від антивуглецевого податку, включаються у
доходи Глобального антивуглецевого фонду.

2. На міжнародні антивуглецеві санкції не поши�
рюється принцип адекватності розподілу коштів гло�
бального антивуглецевого фонду. Країни, які не спла�
чують податок, а сплачують санкції, не отримають кош�
ти на фінансування енергоконверсії з Глобального ан�
тивуглецевого фонду. Тобто, при цьому чітко поляри�
зуються економічні відносини між країнами — "забруд�
нювачами" атмосфери які платять санкції) і країнами —
"очищувачами", які отримують фінансування (з цих
санкцій) на успішну реалізацію глобальних проектів ста�
лого антивуглецевого розвитку. В цьому теж полягає
стимулююча роль міжнародних антивуглецевих санкцій.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення методичного забезпечен�

ня фінансового посередництва в Україні, яке обумовило
розробку механізмів банківського кредитування

Завданням статті є дослідження питань розвитку банк�
івського кредитування як основи фінансового посередниц�
тва, на сучасному етапі діяльності фінансового ринку в
країні [2], які дуже актуальні на сьогоднішній день. У статті
проведено дослідження та зроблено порівняльний аналіз
різних положень, що дозволяє структуризувати загальне
наукове уявлення про банківське кредитування.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ ПРИ

ЗДІЙСНЕННІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

O. Lavryk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Teacher of Credit

and Finance Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INCREASE OF TRUST LEVEL OF BANK DEPOSITORS DURING REALIZATION OF THE BANK
CREDITING

Удoскoнaлeння мexaнізмiв бaнкiвcькoго кpeдитyвання тa йoгo пoстiйний poзвитoк зaлишaється oдним

iз ocнoвниx шляxiв виxoдy Укpaїни iз кpизoвого стaнy. Скopoчення ocтаннiм чacoм бaнкaми свoєї

дiяльнoстi у сфepi кpeдитувaння, внaслiдoк свiтовoї eконoмічнoї кpизи тa внyтpiшньoї пoлiтичнoї кpизи,

пoxитнyла eкoномікy нaшoї дepжaви тa помiтнo вплинyлa на пoкaзники кpeдитнoгo пopтфeля укpaїнськиx

бaнкiв, динaмiка poзмipiв тa стpyктypи яких oстaннiми poкaми бaжaє кpaщого.

Метою наведеної статті є удосконалення методичного забезпечення банківського кредитування в УкJ

раїні, яке обумовило розробку механізмів фінансового посередництва.

Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефекJ

тивності фінансування, оцінки фінансовоJекономічних показників діяльності, моделі оптимальної струкJ

тури кредитного портфеля, статистичних методів.

Результатом банківської кризи стала масова недовіра банків до клієнтів і навпаки, що стало наслідком

активного розвитку форм приватного кредитування. Більшість банків заморозили власні кредитні проJ

грами або суттєво посилили вимоги до потенційних позичальників, це змусило останніх шукати інші,

альтернативні джерела фінансування, що призвело до зростання кількості звернень до приватних інвесJ

торів.

The updating of bank crediting and its constant development remains one of the basic ways for Ukraine to

overcome crisis. Recent reduction of bank crediting due to the world economic crisis and internal political crisis

damaged the economy of our country and considerably affected the credit portfolio indexes of Ukrainian banks

whose dynamics of value and structure leave much to be desired.

The objective of this article is to update methodical provision of bank crediting mechanisms in Ukraine, that

stipulated the development of financial intermediation.

The tasks are solved by estimation and analysis methods of risks and financing efficiency, the estimation of

financial and economic performance, the model of optimal credit portfolio structure, statistical methods.

The result of bank crisis became the mass mistrust to banks from their clients and vice versa, that became the

consequence of active development of forms of the private crediting. Most of the banks put their own credit

programs on ice or substantially strengthened requirements to the potential borrowers, it compelled the last

ones to search other, alternative sources, that was resulted to the increase of amount of addresses to the private

investors.

Ключові слова: банківські установи, кредитні портфелі банків, інвестиції, фінансове посередництво, де�
позити, кредити, іноземна валюта.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стабільна діяльність фінансового сектора країни не�

можлива без активного залучення депозитів широких верств
суспільства в обіг спеціалізованих фінансових посередників,
забезпечення однакових умов доступу компаній до джерел
фінансування діяльності. Одним із напрямів забезпечення
ефективності діяльності фінансової системи країни є роз�
виток фінансової та загальноекономічної грамотності та
довіри, що супроводжує фактично усі фінансові процеси:
інвестування, кредитування, довірче управління, страхуван�
ня тощо.
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Фінансові ресурси населення є важливим джерелом на�
повнення ресурсів банків. Від їх структури та обсягу суттє�
во залежить здатність банків формувати активи, заробляти
доходи і прибутки, зберігати ліквідність на необхідному
високому рівні. Водночас сьогодні банки стоять перед про�
блемою, пов'язаною з масовим відтоком коштів приватних
вкладників, що суттєво знижує ліквідність банків. Хоча, на
думку Національного банку України, банківська система пе�
ред початком кризи 2008—2009 рр. мала достатній запас
міцності, офіційні дані спростовують дану тезу. Протягом
2006—2014 рр. відношення депозитів до кредитів суттєво
знизилося (з більш ніж 93 до 49 %). Це означає, що банки
стали здійснювати кредитування за рахунок запозичених
коштів, в основному за кордоном. Крім цього, до початку
кризи приблизно 70 % підприємств і фізичних осіб були
вкладниками в національній валюті, тоді як більше 50 % кре�
дитів становили кредити в іноземній валюті. Зниження об�
мінного курсу гривні призвело до того, що вкладники банків
почали вилучати кошти з гривневих банківських рахунків і
конвертувати їх в іноземну валюту. Саме з цим і був пов'я�
заний введений НБУ 11 жовтня 2008 р. мораторій на дост�
рокове вилучення вкладів [3].

Незважаючи на всі маркетингові ходи банків, зупинити
відтік так і не вдалося, не говорячи вже про приплив коштів
населення. За оцінками експертів, поза межами фінансової
системи потенційні вкладники акумулювали понад 190 млрд
грн. (у гривні та іноземній валюті). В докризові часи не�
банківські заощадження домогосподарств були в 2—2,5 рази
менше. Сучасне ж їх зростання багато в чому обумовлене
зниженням довіри до фінансових посередників [3]. На по�
чаток 2015 року рівень довіри населення до банків став най�
гіршим за весь період незалежності України. Якщо у серпні
2007 року, за даними аналітичної групи "Центр", українсь�
ким банкам довіряло 88 % населення, то вже у вересні 2008
року цей показник знизився до 59 %, а на кінець 2014 року
він впав до 21 %, зменшившись майже втричі [1; 4].

Рівень довіри населення України до банківської систе�
ми представлено на рисунку 1.

Саме наступні критерії формують рівень довіри насе�
лення та підприємств до банківської системи:

— довіра до інституту державного управління в цілому;
— рівень політичної стабільності;
— доступність та коректність інформації про стан еко�

номіки в країні;
— поінформованість населення про результати діяль�

ності банків;
— наявність державних гарантій по банківським вкла�

дам;
— стан фондового та грошово�кредитного ринків у

країні;
— міжнародні та внутрішні рейтинги банків;
— рівень інформаційної прозорості у банківській сис�

темі;
— прибутковість/збитковість діяльності банків;
— рівень доступності банківських послуг для населен�

ня.
При цьому перші шість критеріїв формуються на мак�

рорівні, інші — на рівні окремих банків та банківської сис�
теми. Проаналізуємо дані критерії детальніше. Ступінь до�
віри населення до державного управління визначається

ставленням домогосподарств до всіх суб'єктів та
інститутів державного управління, включаючи цен�
тральні та місцеві органи державної влади та НБУ.
Якщо громадянин знає, що у випадку порушення
його прав і свобод держава сприятиме їх захисту,
це буде підвищувати загальний рівень довіри. Якщо
держава забезпечує надійне та стабільне правове
поле, якого дотримуються усі органи державної
влади, то вони будуть довіряти такій державі. На
жаль, рівень довіри населення до державних інсти�
тутів України є низьким, а правове поле недоскона�
лим. Переважна більшість нормативно�правових до�
кументів потребують серйозного вдосконалення,
оновлення та доопрацювання відповідно до євро�
пейських та міжнародних стандартів. Вони повинні
забезпечувати ефективну діяльність суб'єктів еко�
номічних відносин, а не спонукати до використан�
ня правових колізій для легалізації нелегальної
діяльності, уникнення податків або іншої протип�
равної діяльності. На рівень довіри населення та�
кож впливає і несвоєчасне прийняття рішення щодо
проблемних банків, як у випадку з Промінвестбан�

ком, коли таке затягування спричинило паніку серед вклад�
ників та відтік депозитів з банківської системи. В Росії, на
відміну від України, фінансова криза не спричинила такого
різкого падіння рівня довіри населення до банківської сис�
теми, оскільки вкладники були впевнені, що здійснюючи бан�
ківський вклад, вони надійно захищені державою у право�
вому та регулятивному полі.

Рівень політичної стабільності в державі визначає рівень
розвитку її економіки. У випадку ефективної діяльності
інститутів державної влади, дотримання ними адекватної
регуляторної позиції, своєчасного реагування на неперед�
бачувані ситуації національна економіка буде стабільно роз�
виватися. В Україні ж спостерігається зовсім протилежна
ситуація. Загострення політичного протистояння, безсис�
темна та неузгоджена державна політика поглиблюють еко�
номічну кризу в державі та роблять її більш тривалою. Пол�
ітична стабілізація повинна стати каталізатором економіч�
ного відновлення та зростання.

Інформаційне забезпечення населення також відіграє
вагому роль у формуванні їх довіри до банківської системи
та держави в цілому. Якщо громадяни знатимуть, які про�
цеси відбуваються в банківській системі, їх причини, чому
держава здійснює непопулярні кроки, вони не будуть втра�
чати довіру до держави та банківської системи. Українці
отримують інформацію переважно з новин, політичних ток�
шоу та інтернет ресурсів, проте досить часто в цих джере�
лах застосовується професійна економічна лексика, яка є
незрозумілою пересічним громадянам через низький рівень
їх фінансової грамотності. Населення зацікавлене у ста�
більності своїх доходів, їх зростанні та постійному характері;
вони в переважній своїй масі не цікавляться тими фінансо�
вими інструментами, які для цього використовує держава.

У зв'язках із громадськістю найголовнішим аспектом є
простота та зрозумілість формулювання думок та меседжів,
яких на даний момент дотримуються лише невелика
кількість політиків. Досить часто можна зустріти хибне
трактування економічної інформації в засобах масової
інформації, або взагалі її викривлення.

Що стосується державних гарантій вкладникам банків
в Україні, то вони забезпечуються Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб, який був створений у 1998 р.
Діяльність даного фонду направлена на відшкодування
коштів українським вкладникам тих банків, які неспроможні
виконати свої фінансові зобов'язання. Капітал фонду фор�
мується за рахунок грошових внесків банків — членів Фон�
ду (відповідно до закону початковий внесок банку в розмірі
1 % статутного капіталу банку вноситься початково при
набутті членства, а щорічні внески сплачуються двічі на рік
— по 0,25 % від депозитного портфеля [3]. Стабільна робо�
та фонду та його забезпеченість ресурсами сприяє підви�
щенню рівня довіри населення до банків. Втім, на сьогодні
капітал ФГВФО є набагато меншим від розміру сукупного
депозитного портфеля банківської системи, більше того —
він навіть не покриває обсяг депозитного портфеля будь�
якого найбільшого банку. Тому у випадку банкрутства бан�
ку з першої групи ФГВФО виявиться неспроможним відшко�
дувати збитки вкладників, що ми на сьогодні спостерігаємо
у випадку з Дельта�банком. У зв'язку з банківською кризою
максимальний розмір виплат по відшкодуванню Фондом
вкладів фізичних осіб наприкінці 2008 року був збільшений
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Рис. 1. Рівень довіри населення України до банків
станом на кінець 2014 р.

Джерело: [4].
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з 50 до 150 тис. грн., а трохи згодом — до 200 тис. грн., при
цьому держава не забезпечила можливостей збільшення
ресурсів Фонду з інших джерел: внески банків не змінили�
ся, а навіть знизилися, а залучати кредити (як це практи�
кується в окремих країнах Європи) фонд гарантування не
має права. Таким чином, капітал Фонду є недостатнім та
потребує термінового нарощування.

Наступним чинником, який визначає рівень довіри на�
селення до банків, є стан фондового та грошово�кредитно�
го ринків у країні, які в часи кризи демонструють низхідну
динаміку. Вітчизняний фондовий ринок відреагував на по�
чаток економічної кризи падінням індексів та обсягів
торгівлі у І кварталі 2008 року. Так, індекс ПФТС обвалив�
ся із 1 174 пунктів, станом на 01.01.2008, до 301 пункту ста�
ном на 31.12.2008, тобто падіння склало 74,4 % (найбільше
падіння фондового індексу у світі під час кризи 2008—2009
рр.), а протягом січня — березня 2009 р. — ще на 32 %. Не�
значне зростання індексу почалося тільки в останні дні бе�
резня. Станом на 10.04.2009 індекс ПФТС встановився на
рівні 295 пунктів [2].

Валютний ринок в Україні також характеризується ви�
соким рівнем турбулентності. Протягом 2008 року офіцій�
ний курс гривні до долара США впав із 5,05 до 7,7 грн. за
долар, що склало на 52,5 %, у 2013—2014 рр. гривня деваль�
вувала ще на 200 % [5]. Це було обумовлено неконтрольо�
ваним спекулятивним зростанням попиту населення та
імпортерів на іноземну валюту, причиною чого були: не�
обхідність погашення великих зовнішніх боргів державою
та корпоративним сектором, валютних кредитів населенням,
небажанням експортерів заводити валютну виручку в Ук�
раїну через валютні обмеження тощо. Комплексна стабілі�
зація банківського сектора, валютного та фондового ринків
сприятиме покращенню ситуації у фінансовій системі та
відновленню довіри населення до банківської системи.

Зазначені вище макроекономічні фактори, окрім відто�
ку депозитів, також призводять і до суттєвого скорочення
кредитування через відсутність впевненості суб'єктів еко�
номіки у майбутніх доходах та зростання вартості кредитів.

Перейдемо до розгляду мікроекономічних критеріїв фор�
мування довіри населення до банків. Першим критерієм, на
нашу думку, є внутрішній рейтинг банку в країні. Він фор�
мується як національними рейтинговими агенціями, так і
міжнародними. Найбільш відомими з останніх є Fitch,
Moody's, Bloomberg та Standard & Pour's. Втім рейтинг бан�
ку, встановлений міжнародними рейтинговими агенціями,
завжди буде нижчим від суверенного рейтингу країни. У лю�
тому 2009 р. агентство Standard & Poor's понизило довгост�
роковий та короткостроковий суверенні рейтинги України в
іноземній валюті з "B/В" до "ССС+/С", в національній валюті
— з "В+/В" до "В�/С", а прогнози рейтингів — зі "стабільно�
го" на "негативний". Рейтинг "ССС" засвідчує високий рівень
ризику неплатоспроможності держави за отриманими кре�
дитами; рейтинг "В" відображає наявність значних кредит�
них ризиків, при яких зобов'язання, термін розрахунку за
якими вже настав погашаються, проте платоспроможність у
найближчому часовому діапазоні визначається макроеконо�
мічною ситуацією в державі. "Негативний" прогноз по суве�
ренним рейтингам свідчить про те, що рейтинг може бути зни�
жений знов, якщо в подальшому спостерігатиметься затрим�
ка виплат по борговим зобов'язанням країни та погіршення
внутрішньої економічної ситуації. Значення прогнозу за су�
веренними рейтингами може бути підвищене до "стабільно�
го" за умови проведення державою ефективних та дієвих за�
ходів по фінансовій стабілізації. Міжнародне агентство
FitchRatings понизило довгостроковий рейтинг України по
зобов'язанням в іноземній та національній валютах на одну
позицію — з "В+" до "В", а рейтинг за національною шкалою
був знижений " з "uАА+" до "uaВВВ [1].

Не менш важливим є рівень інформаційної прозорості
банків, тобто відсоток розкриття інформації банків про
свою діяльність та структуру власності. Агентство фінан�
сових ініціатив та рейтингове агентство Standard & Poor's
оприлюднили результати аналізу інформаційної прозорості
найбільших вітчизняних банків України за 2008 рік, активи
яких перевищують 80 % активів всієї банківської системи.
Критеріями оцінки рівня транспарентності банків стали
рівень оприлюднення інформації про структуру власності
банку, стан його корпоративного управління, повнота
фінансової та операційної звітності, надання інформації про
роботу наглядової ради та правління, тощо — всього 116
критеріїв. Найкращим банком за рівнем розкриття інфор�
мації став Укрексімбанк, загальний показник прозорості

якого склав 63,7 %. На 2 місце піднявся Райффайзен Банк
Аваль (62,8 %), на 3 — Кредобанк (55,7 %). Різко погіршили
свою прозорість банки "Хрещатик" та Тас�Коммерцбанк.
Середнє значення показника інформаційної прозорості по
банківській системі знизилося до 41 %. У той же час 10 най�
більших банків світу (серед яких "JP Morgan Chase", Deutsche
Bank, ING Bank, UBS, USBC, Bank of America, Citi group inc.",
"ABN Amro", Royal Bank of Scotland та "CreditSuisseGroup")
у 2006 році мали середній рівень транспарентності 78,5 %
[6]. Низький рівень транспарентності банків відіграє важ�
ливу роль у дестимулюванні банківського кредитування.
Перш за все, через зниження впевненості клієнтів банку у
його чесності та відповідальності. Банк, який має низький
рівень прозорості, з більшою імовірністю буде приховувати
окремі умови кредитування, або буде змінювати їх за влас�
ним розсудом не погоджуючи з клієнтами, що відповідно
відлякує останніх.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Вищезазначене також є справедливим і для критерію при�
бутковості діяльності банку. Жодна людина не здійснить
вклад у банку, який має збитки. Позичальники також мають
уникати такого банку, оскільки цілком імовірно, що він буде
за їх рахунок покращувати власне фінансове становище.

Впливає на рівень довіри клієнтів до банку і доступність
його послуг, що виражається у близькості банківських
відділень, ефективній комунікації з банківськими працівни�
ками, доступності та простоті інтерфейсу онлайн�банкінгу.
За наявності великої кількості банків клієнт має можливість
вибору поміж них.

Результатом банківської кризи стала масова недовіра
банків до клієнтів і навпаки, що стало наслідком активного
розвитку форм приватного кредитування. Більшість банків
заморозили власні кредитні програми або суттєво посили�
ли вимоги до потенційних позичальників, це змусило ос�
танніх шукати інші, альтернативні джерела фінансування,
що призвело до зростання кількості звернень до приватних
інвесторів. При цьому основними провідниками ідей при�
ватного кредитування стали ломбарди та кредитні броке�
ри, кількість яких значно збільшилася.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Банківська сфера як жодна інша пов'язана з висо�

кою ризиковістю. Оскільки кредити є найприбутковіши�
ми банківськими активами, то ризик, особливо кредит�
ний, — це складова частина діяльності комерційних
банків. Ризикованість кредитування обумовлена приро�
дою кредитної угоди й тим, що кредитні операції зай�
мають значне місце в загальному обсязі активних опе�
рацій усіх комерційних банків. У зв'язку з цим актуаль�
ними, за сучасних тенденцій розвитку банківського сек�
тору, є аналіз і управління кредитним ризиком для зни�
ження його рівня та використання зарубіжного досвіду
управління кредитним ризиком у банківській практиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання визначення кредитного ризику, його попе�

редження та вдосконалення заходів щодо запобігання
розвитку негативного впливу кредитного ризику на
сталість функціонування банку розглядаються на тео�
ретичному й методологічному рівнях у роботах таких
вітчизняних та закордонних учених�економістів:
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У статті проведено аналіз сучасних дефініцій поняття кредитного ризику. Проаналізовано основні

фактори виникнення кредитного ризику. Досліджено види кредитного ризику за різними ознаками.

Здійснено оцінку методів управління кредитним ризиком залежно від його виду. Визначено основні суJ

часні методи управління кредитним ризиком, що можуть бути застосовані в Україні.
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Дж. Синки, П. Страхана, А. Чугунова та інших. Узагаль�
нення й аналіз опублікованих за такою проблематикою
робіт дозволили зробити висновок про те, що питання
формування методичних підходів стосовно вдоскона�
лення управління кредитним ризиком недостатньо роз�
роблені як у науковому, так і в організаційно�практич�
ному аспектах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Об'єктивна потреба подальшого поглиблення тео�

ретичних і методичних досліджень пов'язана насампе�
ред із необхідністю уточнення понятійного апарату,
узагальнення процедури аналізу впливу структурних
компонент банківського кредитування на динаміку про�
блемних кредитів, розробки підходу до оцінки виник�
нення кредитного ризику, рекомендацій із урахування
вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитним
ризиком зумовили необхідність розгляду кредитного
ризику як економічної категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредитний ризик визначається науковцями як

внутрішній ризик в основній діяльності банку. Кредит�
ний ризик — це міра (ступінь) невизначеності щодо ви�
конання небажаних подій при здійсненні фінансових
угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не
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може взяти на себе за угодою зобов'язань і при цьому
не вдається скористатися забезпеченням повернення
позичених коштів [1].

 Оперуючи поняттям кредитного ризику комерцій�
ного банку потрібно розрізняти такі терміни:

— кредитний ризик щодо позичальника — ймо�
вірність того, що позичальник (боржник) не зможе ви�
конати свої зобов'язання перед банком щодо повернен�
ня боргу згідно з умовами договору (угоди);

— кредитний ризик щодо способу забезпечення по�
зик — ймовірність того, що банку не вдається своєчас�
но та в повному обсязі скористатись забезпеченням по�
зик для покриття можливих втрат;

— кредитний ризик щодо кредитної угоди —
ймовірність того, що позичальник (боржник) не зможе
виконати своїх зобов'язань перед банком щодо повер�
нення боргу згідно з угодами договору (угоди), і при
цьому банку не вдається своєчасно і в повному обсязі
скористатись забезпеченням позики для покриття мож�
ливих встрат.

До визначення кредитного ризику можна підійти з
різних сторін. По�перше, його можна визначити як
ймовірність отримання банком збитків від невиконання
позичальником конкретної кредитної угоди. По�друге,
кредитним ризиком можна назвати максимальну суму
збитків та недоотриманих доходів, які виникають в ре�
зультаті неповернення позичальником повністю або ча�
стково основної суми боргу та /або відсотків.

Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності,
де результат залежить від діяльності контрагента, емі�
тента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли
банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання,
інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відпові�
дно до умов реальних чи умовних угод незалежно від
того, де відображається операція — на балансі чи поза
балансом [2] .

Крім того, в теорії кредитного ризику науковці ви�
діляють такі його види: індивідуальний і портфельний.

Джерелом індивідуального кредитного ризику є
окремий, конкретний контрагент банку — позичаль�
ник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка індиві�
дуального кредитного ризику передбачає оцінку кре�
дитоспроможності такого окремого контрагента, тоб�
то його індивідуальну спроможність своєчасно та в
повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов'�
язаннями.

Основні причини виникнення кредитного ризику на
рівні окремої позики:

— нездатність позичальника до створення адекват�
ного грошового потоку;

— ризик ліквідності застави;
— моральні та етичні характеристики позичальни�

ка.
Портфельний кредитний ризик проявляється у

зменшенні вартості активів банку (іншій, аніж внаслі�
док зміни ринкової процентної ставки). Джерелом пор�
тфельного кредитного ризику виступає сукупна забор�
гованість банку за операціями, яким притаманний кре�
дитний ризик — кредитний портфель, портфель цінних
паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо.
Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає
оцінку концентрації та диверсифікації активів банку [3].

До чинників, які збільшують ризик кредитного пор�
тфеля банку, належать:

— надмірна концентрація — зосередження кредитів
в одному із секторів економіки;

— надмірна диверсифікація, яка призводить до по�
гіршення якості управління за відсутності достатньої
кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями
особливостей багатьох галузей економіки;

— валютний ризик кредитного портфеля;
— структура портфеля, якщо він сформований лише

з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;
— рівень кваліфікації персоналу банку.

Отже, кредитний ризик щодо кредитної угоди — це
добуток кредитного ризику щодо позичальника на кре�
дитний ризик щодо способу забезпечення позики; зва�
жений кредитний ризик щодо кредитної угоди — добу�
ток кредитного ризику щодо кредитної угоди на суму
позики, що зафіксована в кредитній угоді;

— портфельний кредитний ризик — середньозваже�
на величина ризиків щодо всіх угод кредитного порт�
феля, де вагами виступають частки сум угод у загальній
сумі кредитного портфеля. Його можна обчислити за
такою формулою 1 [4]:
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Таким чином, економічна сутність кредитного ри�
зику полягає у ймовірності невиконання або виконання
не в повному обсязі своїх зобов'язань позичальником,
що спричиняється рядом факторів як на рівні окремої
позики, так і на рівні кредитного портфеля в цілому.
Ціль діяльності банку зводиться до отримання макси�
мального прибутку при мінімально можливому ризику.
В залежності від стратегічних цілей діяльності банку,
він постійно здійснює збалансування відношення ризик�
доходність з перевагою одного із критеріїв.

При цьому банк може опинитись в одній із трьох
"зон":

1. Зона недостатньої дохідності — банк відмов�
ляється від надання ризикових кредитів, але при цьому
не забезпечує мінімального доходу.

2. Зона невиправданого ризику — банк приймає заз�
далегідь неприйнятний ризик, у зв'язку з чим імовірність
отримання запланованих високих доходів значно зни�
жується.

3. Зона безпечного функціонування — банк забез�
печує себе мінімальним необхідним доходом і приймає
на себе доцільний ризик. адачею керівництва банка є
зробити все можливе (зусиллями свого персоналу), щоб
уникнути тривалого перебування у перших двох зонах,
яке призводить до погіршення фінансового стану бан�
ку.

4. Область ризику, більш загрозливу, називають
зоною критичного ризику. Ця область може характе�
ризуватися небезпекою збитків, розміри яких переви�
щують величину очікуваного прибутку, аж до розмірів
повної розрахункової величини очікуваних відсотків за
користування кредитом. При чому банк несе втрати
лише в сумі, витраченій на аналіз, укладання, супровод�
ження кредитної угоди та в сумі неотриманого прибут�
ку. Треба також зазначити, що банк не лише не одер�
жує ніякого доходу, а й зазнає збитків у сумі усіх без�
плідних затрат.

5. Зона катастрофічного ризику в кредитуванні це
область збитків, що можуть досягати величини, яка до�
рівнює повній сумі кредитної угоди. Якщо розглядати
не окремі кредитні угоди, а весь кредитний портфель в
цілому, то в такому випадку катастрофічний ризик здат�
ний призвести банк не тільки до втрати частини ресурсів,
а й вплинути на загальний фінансовий стан і спричини�
ти банк рутство банку в цілому, його закриття та розп�
родаж активів.

6. Слід зазначити, що кредитний ризик формуєть�
ся з декількох самостійно діючих видів ризику (рис. 1)
[5].

Треба також зазначити, що для оцінювання кре�
дитного ризику важливим є фактор часу. Це пояс�
нюється декількома причинами. По�перше, ризик по�
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в'язаний з тривалістю виконання кредитної угоди.
Тому поряд з оцінкою ризику, що охоплює весь термін
діяльності та здобуття результатів, слід визначити
ризик на коротких відрізках часу. По�друге, міра ри�
зику може змінюватись з плином часу. Через це по�
трібно розрізняти початковий (проектний) та поточ�
ний ризик. Початковий ризик оцінюють на стадії
підготовки до виконання проекту, у ході первинних
розрахунків та обгрунтувань доцільності втілення ідеї
в життя, поточний — у ході втілення проекту в про�
цесі діяльності.

Більшість комерційних банків України до недавньо�
го часу при оцінці кредитного ризику враховували лише
одне з можливих його джерел — фінансові можливості
позичальника (об'єктивний ризик пов'язаний з пози�
чальником). Практика показала, що дуже багато пози�
чальників не повертають кредити не тому, що не мають
можливості, а тому, що не бажають цього робити. В цьо�
му випадку банк вимушений подавати до суду і може
зіткнутися з проблемою недосконалості укладення кре�
дитної угоди. Це стосується всіх угод укладених під час
кредитування. Це показує, що при оцінці кредитного

ризику конче необхідно враховувати юридичний ризик.
Загальна характеристика джерел кредитного ризику на�
ведена в таблиці 1 [6; 7; 8; 9].

Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід
також приділяти впливу на кредитний ризик ризику ви�
никнення форс�мажорних обставин. Також при креди�
туванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики
не зустрічаються, вони накопичуються та корелюють
між собою, утворюючи системний ризик.

У найширшому розумінні кредитний ризик — це не�
визначеність щодо повного та своєчасного виконання
позичальником своїх зобов'язань згідно з умовами кре�
дитної угоди. Кредитний ризик характеризує економічні
відносини, що виникають між двома контрагентами —
кредитором і позичальником — з приводу перерозпод�
ілу фінансових активів. Оскільки між кожною парою
контрагентів складаються власні відносини, які не по�
вторюються і не можуть бути виміряні точно, то процес
оцінювання кредитного ризику досить складно
піддається формалізації. Кредитний ризик має певні
особливості, котрі повинен брати до уваги менеджмент
банку в процесі управління [10].

Форс-мажорний 
ризик 

Кредитний ризик 

Ризик, пов’язаний з 
позичальником 

Ризик, пов’язаний зі 
способом забезпечення

Системний 
ризик

Об’єктивний 

Суб’єктивний 

Юридичний 

Ризик щодо 
гаранта 

Ризик щодо 
страховика 

Ризик щодо 
предмета застави 

Об’єктивний Об’єктивний Об’єктивний Об’єктивний 

Рис. 1. Структура кредитного ризику

Таблиця 1. Характеристики джерел кредитного ризику

Найменування 
ризику Вид ризику Характеристика  

джерела ризику 
Ризик, пов'язаний із 
позичальником, 
гарантом, 
страховиком 
 

Об'єктивний 
(фінансових 
можливостей) 
 

Нездатність позичальника (гаранта, 
страховика) виконати свої зобов'язання за 
рахунок поточних грошових надходжень чи 
від продажу активів 

Суб'єктивний 
(репутації) 
 

Репутація позичальника (гаранта, 
страховика) в діловому світі, його відпо- 
відальність і готовність виконати взяті зо- 
бов'язання 

Юридичний
 

Недоліки в складанні і оформленні 
кредитного договору, гарантійного листа, 
договору страхування 

Ризик, пов'язаний із 
предметом застави 
 

Ліквідності Неможливість реалізації предмета застави 

Кон'юнктурний
 

Можливе знецінення предмета застави за 
період дії кредитної угоди 

Загибелі Загибель предмета застави 
Юридичний Недоліки в складанні і оформленні 

договору застави 
Системний ризик  Зміни в економічній системі, які можуть 

здійснити вплив на фінансовий стан 
позичальника (наприклад, зміна 
податкового законодавства) 

Форс-мажорний 
ризик 

 Землетруси, повені, катастрофи, смерчі, 
страйки, військові дії 
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Перша особливість: оцінка кредитного ризику
містить більше суб'єктивізму порівняно з іншими фінан�
совими ризиками, зокрема ціновими. Адже ризик зміни
валютного курсу чи відсоткової ставки оцінюється всіма
учасниками ринку, а не одним банком. Це дозволяє в
процесі аналізу цих ризиків покладатися не лише на
власну думку, але й зважати на сигнали з ринку. Тож
саме економічна сутність цінових ризиків сприяє фор�
муванню об'єктивних уявлень про їхній рівень. Стосов�
но кредитного ризику такої можливості немає, тому
кредитний ризик має індивідуальний характер, пов'яза�
ний з кожним конкретним позичальником. Крім того,
елемент суб'єктивізму містить й оцінка фінансового ста�
ну та моральних якостей позичальника, що здійснюється
кредитором. Оцінка рівня кредитного ризику одного і
того самого позичальника може відрізнятися від банку
до банку.

Друга особливість випливає з попередньої і полягає
у тому, що для аналізу кредитного ризику не можуть
бути застосовані методи статистики чи теорії ймовір�
ності, широко використовувані для оцінки інших ри�
зиків. Як відомо, ці методи спрямовано на виявлення
статистичних закономірностей, під якими розуміють по�
вторюваність, послідовність і порядок у масових про�
цесах. Але кредитний ризик унаслідок переважання
індивідуальної складової погано описується поняттям
статистичної сукупності, тому в процесі оцінювання
кредитного ризику перевагу слід віддавати не статис�
тичним прийомам, а індивідуальній роботі з позичаль�
ником. Про це свідчить і досвід зарубіжних банкірів, які
для визначення кредитного ризику широко користують�
ся такими прийомами, як індивідуальні бесіди з потен�
ційним позичальником, відвідування підприємства, фун�
даментальний аналіз загального стану галузі, в якій пра�
цює позичальник.

ВИСНОВКИ
Отже, з теоретичного погляду для оцінки кожного

окремого кредитного ризику має бути застосована спе�
ціально створена для цього методика, яка б дозволяла
врахувати всі особливості конкретного позичальника.
Звичайно, на практиці реалізувати такий підхід досить
складно, та і не завжди доцільно. Крім того, певні ха�
рактеристики позичальника, наприклад, його моральні
якості чи репутація, котрі вказують на наміри відносно
повернення кредиту, не можуть бути виміряні кількісно.
Тому в процесі аналізу застосовують певні формалізо�
вані процедури та методики, що дозволяють оцінити
основні параметри платоспроможності позичальника,
абстрагуючись від другорядних. Хоча інколи саме дру�
горядні з погляду кредитора чинники, на які він своє�
часно не звернув уваги, стають причиною підвищення
кредитного ризику.

Третя особливість полягає в тому, що кредитні ри�
зики тією чи іншою мірою супроводжують всі активні
(а не лише кредитні) операції банку, тому потреба в
оцінці кредитного ризику виникає в банку постійно. До
того ж власне кредитні операції супроводжуються не
лише кредитним, а й іншими ризиками: відсотковим —
за надання кредиту під плаваючу ставку, інфляційним
— за видачі довгострокового кредиту під фіксовану
ставку, валютним — за надання позички в іноземній ва�
люті та ін. Отже, в процесі управління слід чітко
відрізняти кредитний ризик, пов'язаний з неповернен�
ням основної суми боргу та процентів, від інших видів
ризику, бо до них застосовуються різні методи управ�
ління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У трансформаційних умовах взаємодія економіки і

політики набуває вельми специфічних рис, які повинні
враховуватися міжнародними економічними партне�
рами кожної країни. У зв'язку з цим помітно зростає
реальна потреба у використанні апарату політичних
наук для виявлення та пояснення політичних чинників.
Сьогодні політична ситуація впливає на економічну
діяльність та її стабільність. Для того, щоб уникнути
несприятливих політичних рішень, дефіциту ресурсів та
ймовірності здійснення небажаних подій, необхідний
активний розвиток і використання нових підходів у
сфері моделювання політичного ризику.

На основі вивчення політичного ризику можна зро�
зуміти актуальні макроекономічні проблеми з точки
зору не лише внутрішнього стану країни, але і числен�
них зв'язків країни з міжнародною економікою в ціло�
му, що надає можливість комплексного аналізу з ура�
хуванням усіх аспектів національної економічної без�
пеки. Дані про оцінки політичних ризиків дозволяють
захистити зарубіжні активи компаній та урядів шляхом
прогнозування можливих загроз, що виникають у по�
літичному середовищі країни�реципієнта.
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THE USE OF ECONOMETRIC MODELS TO ASSESS POLITICAL RISK

У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти застосування економетричної моделі для оцінки

політичного ризику. Визначено особливості економетричного моделювання політичного ризику. ДослідJ

жено основні проблеми оцінювання, управління та прогнозування політичного ризику в умовах трансJ

формаційної економіки.

In the article the basic theoretical aspects of econometric models to assess political risk. The features of

econometric modeling political risk. The basic problem of evaluating, managing and forecasting of political risk

in the transformation of the economy.
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Про важливість врахування впливу політичного ри�
зику на економічну діяльність свідчить те, що в даний
час більшість країн світу складають свої рейтинги та
розроблюють методики для його аналізу і оцінюван�
ня.

Ситуації, коли відсутній ризик в політиці, майже не
зустрічаються. Це є причиною того, що навіть ідеальні
на перший погляд рішення нерідко призводять до нега�
тивних наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вчених, що вивчають взаємообумовленість
політичного ризику та політичної стабільності, сутність
та типи політичних ризиків, методологію визначення
останніх та стратегії управління ними можна виділити
Альгіна А. [1], Андрєєва О. [2], Андрійчука В. [3], Ано�
хина М. [4], Балакірєва О. [5], Вітлінського В. [6], Вой�
товича В. [7], Кальниша Ю. [8]

На жаль, Україна, яка знаходиться у зоні постійно�
го підвищення стану політичної ризикованості, має пе�
редусім імідж політично та економічно нестабільної
держави. Саме тому актуальним є розвиток методів ана�
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лізу та оцінювання політичного ризику, що є метою до�
слідження даної магістерської роботи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблеми оцінювання,

управління та прогнозування політичного ризику в умо�
вах трансформаційної економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим питання сучасного етапу розвитку су�

спільства є його забезпечення економічною стабільні�
стю. Існує досить гостра проблема невідповідності між
існуючим і необхідним ступенем політичного ризику. Це
пов'язано, на сам перед, із зростанням нестабільності
урядового курсу стосовно бізнесу, інвестиційної та
інноваційної політики, зволіканням з раціональним ви�
рішенням нагальних питань на рівні законодавства або
непослідовністю рішень, конфліктністю між основними
гілками влади тощо.

В науці загальноприйнятим є визначення, що полі�
тичні ризики, це ймовірності небажаних наслідків мож�
ливих політичних та інших рішень, пов'язаних з політич�
ними подіями, здатними завдати той чи інший збиток їх
учасникам у реалізації їх інтересів. Однак, з точки зору
сприйняття політичного ризику інвестором, ймовірність
політичних змін, здатних негативно позначатися на
діяльності компанії — це не стільки сам ризик, скільки
його джерело, в той же час як ризик — ситуативна ха�
рактеристика діяльності в умовах невизначеності.

З точки зору економічної діяльності, політичний
ризик розуміють як ймовірність того, що державні чи
недержавні учасники негативно впливатимуть на веден�
ня бізнесу в країні через нестабільність режиму або пря�
мо чи непрямо втручатимуться в його роботу. Політич�
ний ризик може бути визначений як комплекс внутріш�
ньодержавних та міжнародних, конфліктних та інтег�
раційних подій і процесів, котрі можуть (або не можуть)
привести до змін в урядовій політиці всередині країни
або в інших країнах, що може вилитися в несприятливі
умови або ж додаткові можливості для фірми.

У даний час жодна сфера життя суспільства не може
обійтися без прогнозів як засобу пізнання майбутньо�
го. Особливо важливе значення мають прогнози со�
ціально�економічного розвитку суспільства, обгрунту�
вання основних напрямків економічної політики, перед�
бачення наслідків прийнятих рішень. Соціально�еконо�
мічне прогнозування є одним з вирішальних наукових
факторів формування стратегії і тактики суспільного
розвитку.

Процес пізнання економічної реальності вимагає
побудови економетричних моделей, причому кожна
економетрична модель виходить з певної економічної
закономірності, яку необхідно економічно сформулю�
вати і кількісно визначити на основі статистичних да�
них.

Ефективним інструментом аналізу тенденцій та про�
гнозування перспектив економічного росту являються
економетричні методи та моделі. Економетрія базуєть�
ся на вивченні взаємодії різних економічних процесів і
показників та відображення цієї взаємодії у формалі�
зованому виді і побудові моделей. Особливо ефективно
використання економетрії при вивченні динаміки і тен�
денцій розвитку економіки, виявлення впливу найваж�
ливіших факторів на кінцеві результати.

В останні роки суттєво зросла увага до створення
та використання економетричних моделей для економ�
ічного прогнозування. Вважається, що найбільш ефек�
тивним напрямом примінення економетрії для прогно�
зування є багаторівневий підхід, коли система моделей
як би копіює систему управління.

За межами моделей завжди залишається ряд невра�
хованих факторів, а тому одержані результати являють�
ся наближеними; ні одна модель не може замінити твор�
чої особи і описати безліч неформальних умов.

Економетричні моделі являють собою системи рег�
ресійних рівнянь і тотожностей, кожне із яких викори�
стовується для визначення одного показника, що до�
сліджується. При цьому показники, які виступають в
одних рівняннях в якості змінних, в других використо�
вуються в якості аргументу, який впливає на значення
решти змінних. У більш вузькому значенні економетрич�
ними моделями вважаються системи рівнянь, котрі вра�
ховують імовірний характер економічних процесів.
Звідси випливає, що рівняння економетричної моделі
містять також і випадкові змінні, а її параметри вста�
новлюються статистично на основі часових рядів або
других, наприклад, вибіркових даних.

Економетричні моделі в їх класичному виді відно�
сяться до без критеріальних моделей. Вони виступають
в якості гнучкого і ефективного інструменту прогнозу�
вання економічних тенденцій. На основі економетрич�
них моделей можна прогнозувати як характеристики
еволюційного розвитку, так і параметри стрибків.

Економетричні моделі легко реалізуються на ЕОМ.
На відміну від інших моделей, ці моделі будуються на
основі статистичної інформації часових рядів і не вима�
гають затрат на відміну від моделей структурних (мо�
делі міжгалузевого балансу) на розрахунок на перспек�
тиву різних нормативних показників (наприклад, ко�
ефіцієнтів прямих матеріальних витрат). В останній час
поряд з експертними оцінками для оцінки політичного
ризику стали застосовувати економетричне моделюван�
ня, яке вважається одним з найбільш ефективних ме�
тодів аналізу в економіці. Активно використовуються
на практиці економетричні моделі PSSI (Political System
Stability Index), Ecological Approach, Euromoney.

Економетричні моделі також використовуються для
дослідження внутріполітичної нестабільності в регіо�
нах, у країні в цілому та в інших державах як ключового
фактору політичного ризику. При цьому в аналітичних
розробках, в першу чергу, враховуються фактори як
діяльність політичних, їх потенціал, соціальну орієнта�
цію, істинні цілі та зовнішня мотивація в роботі. Все це
стосується організації дослідження ризиків в умовах
загальної політичної нестабільності.

Моделювання політичного ризику визначає основні
напрями розвитку політики, відображає сукупність
зовнішніх і внутрішніх зв'язків, залежностей між різно�
манітними сферами політичного та економічного жит�
тя. Ґрунтується воно на принципах альтернативності,
системності, безперервності, верифікації. Під час моде�
лювання враховують не тільки конкретну ситуацію в
країні, а й історичний досвід та ментальність населен�
ня. Структурно моделювання складається з конструю�
вання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта,
з'ясування його істотних характеристик, експеримен�
тального і теоретичного аналізу моделі, зіставлення
результатів з даними об'єкта, коригування моделі.

Для аналізу економічної та політичної стабільності
доцільно розглядати основні критерії оцінки країни
комплексно. Для виконання цієї мети підходить інстру�
ментарій економетричної моделі.

Політичний ризик — один із факторів економічної
нестабільності, але, щоб прогнозувати його ступінь та
управляти їм, необхідно розглядати його взаємозв'язок
з іншими чинниками, які мають вплив на економіку краї�
ни. Наприклад, зовнішній борг країни, валовий
внутрішній продукт, платіжний баланс, кількість інвес�
тицій, індекс інфляції і т.д.

Важливим завданням для України сьогодні є вибір
оптимальної моделі розвитку, адекватної геополітичної
стратегії й такої системи національної безпеки, які б
забезпечили її виживання як суверенної країни, повно�
цінного суб'єкта міжнародних відносин.

Для точності результатів необхідно врахувати низ�
ку факторів при моделюванні політичного ризику.
Отже, аналіз політичного ризику має певні особли�
вості:
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— політична традиція, недосконалість демократич�
них інститутів і переломний момент історичного розвит�
ку зумовлюють значну роль особистісного фактора,
який необхідно проаналізувати при оцінюванні політич�
ного ризику;

— істотним фактором невизначеності є наявність
безлічі різнотипних політико�територіальних утворень,
що мають різний економічний потенціал, неоднорідний
національний склад й історичні, політичні, культурні та
релігійні традиції. Регіональні конфлікти прямо впли�
вають на загальну політичну обстановку і опосередко�
вано на ситуацію в інших регіонах, оскільки розв'язан�
ня регіональних проблем вимагає додаткових субсидій,
що призводить до зростання дефіциту загальнодержав�
ного бюджету, змін у податковому законодавстві, ско�
рочення соціальних витрат (а отже, зростання соціаль�
ної напруженості), збільшення розміру державного
боргу, коливання відсоткових ставок і валютного кур�
су, тобто погіршення політичного й інвестиційного
клімату в країні. Для адекватного аналізу політичного
ризику необхідне проведення докладних досліджень
окремих регіонів (або груп регіонів), включення регіо�
нальних індикаторів у загальну схему оцінки ризику
країни.

Визначення моделей розвитку України передбачає
врахування відповідних чинників і обрання методики
підходу до самого процесу моделювання. Побудована
модель відображає політичну нестабільність як певне
явище політичного життя визначеної країни, що харак�
теризується широким застосуванням насильства проти
уряду у вигляді змов, державних переворотів, грома�
дянських війн, міжнаціональних конфліктів тощо. При
цьому розрізняють нестабільність у правлячій верхівці,
пов'язану з боротьбою за владу, і соціальну не�
стабільність, що виникає внаслідок активної діяльності
опозиційних соціально�політичних сил.

ВИСНОВКИ
Отже, безліч існуючих методів та моделей доводять

лише складність і багатовимірність проблематики теорії
і практики аналізу та оцінки політичних ризиків. Кожен
з підходів має певні переваги та недоліки. Зокрема, екс�
пертні системи критикують за те, що в них не завжди
чітко простежуються причинно�наслідкові зв'язки.
Інтегровані моделі вимагають значних ресурсних витрат
(людські, фінансові та часові) і є географічно обмеже�
ними. Проте економетричні моделі часто�густо виявля�
ють критичну залежність щодо забезпечення поточни�
ми джерелами інформації більшості незалежних
змінних, необхідних для аналізу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Розвиток економіки України супроводжується про�

цесами реструктуризації, які призвели до становлення
потужного корпоративного сектору. Становлення та
удосконалення організаційних форм діяльності зумов�
люють потребу в адекватних формах управління ними.
На сьогодні негативні наслідки недосконалого управлі�
ння (корпоративні конфлікти, банкрутство, зростання
заборгованості, падіння ринкової капіталізації) свідчать
про необхідність зосередження уваги наукової спільно�
ти на питаннях теоретичного, методичного та практич�
ного узагальнення і розвитку арсеналу інструментів,
методів, принципів ефективного корпоративного управ�
ління на підприємствах. Порушення балансу інтересів
між акціонерами та корпорацією є приводом для пород�
ження конфлікту інтересів. Слід відзначити, що
конфлікт інтересу в системі взаємовідносин акціонер�
ного товариства виникає з причини порушення балансу
інтересів в одній із ланок такої системи.

З позиції психології, конфлікти — це природні за�
кономірні процеси в життєдіяльності людей і органі�
зацій, які є неминучими умовами їх розвитку. Конфлік�
ти трапляються завжди і скрізь, де є люди. Не потрібно
боятися конфліктних ситуацій, оскільки їх виникнення
є природною реакцією будь�якої людини на певні под�
разники. Що б ми не робили — уникнути конфліктів
неможливо. І навіть більше, часом внутрікорпоративні
конфлікти можуть бути навіть корисними для органі�
зації.
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Нешкідливими, а іноді навіть позитивними за на�
слідками, вважаються конструктивні конфлікти. Це кон�
флікти, пов'язані з суперечністю, розбіжністю і бороть�
бою з принципово значущих проблем життя організації.
Вони можуть бути джерелом розвитку колективу на
шляху до нових цілей і зазвичай супроводжуються фор�
муванням нових норм і цінностей. Конфлікт передусім
виявляє джерело розбіжностей, що дозволяє усунути
його. Позитивний ефект конструктивного конфлікту
для окремої людини може виявлятися і в тому, що при
його вирішенні відбувається усунення внутрішнього
психічного напруження і, як наслідок, буде знайдено
вихід зі стану фрустрації. Відомо також, що конфлікт
може виконувати функцію об'єднання, інтеграції групи
щодо зовнішніх проблем і труднощів.

Але навпаки, конфлікт деструктивний, це той, що
може тільки гальмувати розвиток, погіршувати взаєми�
ни, знищувати взаєморозуміння і довіру, знижувати
працездатність і т. д. Саме такими конфліктами і пови�
нен управляти керівник [4].

Попри активність розвитку наукових досліджень у
галузі корпоративного управління, залишилися не ви�
вченими питання розробки дієвого механізму форму�
вання збалансованих взаємовідносин корпорації та всіх
зацікавлених у її розвитку осіб, створення технологій
оцінювання організаційних умов для формування балан�
су інтересів у системі відносин, оцінювання ступеня ре�
алізації економічних інструментів учасників корпора�
тивних відносин, дослідження сучасних тенденцій диві�
дендної політики корпорацій тощо. Малодослідженим
є також питання аналітичного й теоретичного вивчен�
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ня стану реалізації інтересів акціонерів і умови досяг�
нення балансу інтересів акціонерів та корпорації, адже
національна модель корпоративного управління, на
відміну від американської, передбачає значну участь
акціонерів як у визначенні напряму розвитку корпорації
та вирішенні інших стратегічних питань, так і в опосе�
редкованому контролі власників через виборні та при�
значені органи за поточною діяльністю корпорації. Ак�
ціонер є суб'єктом, наділеним значними владними по�
вноваженнями щодо корпорації. Усе це вимагає необ�
хідності звернення наукових поглядів на дослідження
основних причин дисбалансу інтересів акціонерів та
розробку теоретичних і прикладних рекомендацій щодо
реалізації принципу збалансованості у відносинах акц�
іонерів та корпорації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ И ПУБЛІКАЦІЙ
Над вирішенням питання побудови системи збалан�

сованих та врегульованих відносин між усіма зацікав�
леними особами працюють науковці та практики в га�
лузі корпоративного управління. Серед найбільш ваго�
мих сучасних досліджень в сфері виникнення та ви�
рішення корпоративних конфліктів в акціонерних то�
вариствах є праці українських вчених: Д.О. Баюри [1],
І.Ю. Вереітіної [3], І.А. Ігнатьєвої [4], О.В. Бедзай [2],
Г.В. Циганенко [6], К.С. Шапошникова [7] та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конфлікт — це зіткнення протилежно спрямованих,

несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів,
ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів
тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжосо�
бистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках
індивідів чи груп людей.

Конфлікти інтересів як в державному, так і приват�
ному секторах, непокоять громадськість у багатьох
країнах світу. Ситуації, до виникнення яких спричиня�
ють конфлікти інтересів, вже давно є об'єктом конкрет�
ної політики, законодавства, а також практики управ�
ління, спрямованої на збереження доброчесності та
об'єктивності механізму прийняття рішень, що його ви�
користовують уряд та інші державні установи. Приват�
ний сектор протягом досить тривалого часу також тур�
бується з приводу доброчесного здійснення ділових опе�
рацій, і зокрема — захисту інтересів акціонерів та ши�
рокого загалу. Останні скандали привернули увагу сус�
пільства до актуальності попередження конфліктів інте�
ресів, які здатні перетворитися на серйозну проблему в
разі, наприклад, коли чиновник залишає свою посаду в
державній установі і працевлаштовується в приватно�
му секторі або неурядовій організації або коли бухгал�
терська фірма пропонує одному й тому ж клієнтові
аудиторські і консалтингові послуги чи коли орган ре�
гулювання починає підтримувати занадто тісні стосун�
ки з діловими структурами, за якими він має наглядати.

У залежності від причин протиріч конфлікти мож�
на поділити на наступні види. Економічні конфлікти, в
основі яких зіткнення економічних протиріч, коли за�
доволення потреб однієї сторони задовольняється (або
може задовольнятися) за рахунок іншої. Чим глибші ці
протиріччя, тим сильніше їх зіткнення, чим вони
стійкіші, тим складніше (а іноді неможливо) їх вирішу�
вати. Саме економічні конфлікти спричиняють глобальні
протиріччя між державами, групами людей, між окре�
мими людьми.

Ідеологічні конфлікти, в основі яких лежать проти�
річчя у поглядах, в установках людей з найрізноманіт�
ніших питань життя суспільства, колективу, розбіжності
в життєвих позиціях. Вони можуть виникати як на рівні
макросередовища, так і в найменших об'єднаннях, між
окремими особами. Ці конфлікти не менш розповсюд�
жені, ніж економічні, можуть бути настільки ж глибо�
кими, гострими, складними для розв'язання. Вони з'яв�
ляються внаслідок розбіжностей у поглядах на політи�

ку держави, а також на міжнаціональні відносини як у
побуті, так і в офіційній обстановці.

Соціально�побутові конфлікти пов'язані з протирі�
ччями груп або окремих людей з питань житла, корис�
тування побутовими послугами, розподілу обов'язків,
встановленні черги для надання соціально�побутових
послуг та ін.

Соціально�психологічні конфлікти виявляються у
стосунках між окремими людьми, групами. Причина
конфліктів у стосунках — психологічна несумісність,
тобто несвідоме, нічим зовні невмотивоване неприй�
няття людини людиною, що викликає у однієї сторони
або одночасно у кожної з них негативні емоційні ста�
ни.

Емоційно�неврогенні конфлікти, в основі яких не
зіткнення будь�яких інтересів, а емоційні стани, що ви�
кликають напружену обстановку і в кінцевому рахунку
переростають в дійсні конфлікти найрізноманітнішого
характеру: від економічних, ідеологічних до сімейно�
побутових. Причини такого роду конфліктів лежать у
сфері стану здоров'я і особливо нервової системи лю�
дини. Це можуть бути неврози, нав'язливі стани, відхи�
лення у сфері інтимних стосунків, патологічні потяги
(алкоголь, наркотики).

Педагогічні конфлікти. В їх основі — протиріччя, що
виникають у навчально�виховному процесі при зіткненні
вимог інтересів педагогів та тих, хто навчається. Для
вирішення цих конфліктів важливо добиватися гармон�
ізації стосунків між суб'єктами взаємодії.

Також всі можливі причини конфліктів можна кла�
сифікувати на організаційні, виробничі і міжособистісні.
Знання цих особливостей може допомогти розібратися
у конфліктній ситуації, що склалася, а, в більшості ви�
падків, помітити проблемні вузли в організації роботи
до того, як конфлікт виникне і запобігти йому.

 Отже, організаційні конфлікти виникають у колек�
тиві внаслідок неузгодженості формальної організа�
ційної поведінки та реальної поведінки членів колекти�
ву. Цей тип конфліктів виникає, по�перше, якщо праці�
вник з якихось причин не виконує, ігнорує вимоги, які
висуває до нього організація (порушує дисципліну, не�
якісно виконує свої обов'язки і т. д.). По�друге, якщо
вимоги, які ставлять перед працівником, нечіткі, некон�
кретні, суперечливі, (низька якість посадових інструк�
цій, непродуманий розподіл посадових обов'язків, не�
достатнє організаційне забезпечення тощо). Також ча�
сто "втягує" працівників у конфліктні ситуації виконан�
ня функцій контролю, ревізії, нормування, оцінки. Це,
звичайно, не означає, що виконання цих функцій завж�
ди призводить до конфлікту. Конфлікт виникає тільки
в тих випадках, коли немає організаційного та психо�
логічного забезпечення виконання цих функцій.

Причини конфліктів, що виникають, класифікують�
ся за різними принципами. За джерелом виникнення
конфлікти можна поділити на об'єктивно та суб'єктив�
но зумовлені. Об'єктивним вважається конфлікт, що
виникає у складній, суперечливій ситуації, в якій знахо�
дяться люди. Погані умови праці, нечіткий розділ
функцій і відповідальності — такого роду проблемні
ситуації відносяться до числа потенційно конфліктних,
тобто об'єктивно стають тим підгрунтям, на якому на�
певно створюється напру жене середовище. Якщо люди
поставлені в неприйнятні для них умови, то незалежно
від їх настрою, характерів, стосунків, що склалися у
колективі, закликів до взаєморозуміння та стриманості
вірогідність виникнення конфліктів доволі велика. Ви�
далити конфлікти, що викликані такими причинами
можливо тільки змінивши об'єктивну ситуацію. В цих
випадках конфлікт виконує свого роду сигнальну фун�
кцію, вказуючи на неблагополуччя в життєдіяльності
колективу.

Суб'єктивні конфлікти пов'язані з особистісними
особливостями людей, з ситуаціями, що створюють пе�
решкоди на шляху до задоволення тих чи інших праг�
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нень, бажань, інтересів. Прийняте рішення здається
помилковим, оцінка праці — неправильною, поведінка
колег — неприйнятною.

У залежності від того, чи входять у протиріччя по�
зитивні чи негативні, з нашої точки зору, цінності та
інтереси, конфлікти можна розділити на три види:

a) конфлікт "плюс�плюс" (вибір з двох сприятливих
альтернатив);

b) конфлікт "мінус�мінус" (обидва варіанти небажані);
c) конфлікт "плюс�мінус" (стикаються поганий на

гарний варіанти).
 За обсягом конфлікти розділяють на внутрішньоо�

собистісні, міжособистісні, між особистістю та групою
та міжгрупові. Внутрішньоособистісні конфлікти вини�
кають у результаті того, що виробничі потреби не уз�
годжуються з особистими потребами та цінностями
працівників, а також у відповідь на робоче недованта�
ження та перевантаження, суперечні вимоги. Міжосо�
бистісні конфлікти у сфері виробництва пов'язані з по�
сяганням на обмежені ресурси, капітал, робочу силу,
використання устаткування, вакантну посаду, а також
обумовлені несумісністю характерів. Конфлікт між осо�
бистістю та групою виявляється як протиріччя між очі�
куваннями та вимогами окремої особистості та норма�
ми поведінки і праці, що склалися у групі. Подібні кон�
флікти виникають у зв'язку з неадекватністю стилю ке�
рівництва рівню зрілості колективу, невідповідністю
компетентності керівника і компетентності спеціалістів
колективу, в силу неприйняття групою моральних ус�
тановок та характеру керівника.

Міжгрупові конфлікти — це конфлікти всередині
формальних груп колективу, всередині неформальних
груп, а також між формальними та неформальними гру�
пами. За триванням протікання конфлікти можна роз�
ділити на короткочасні та довготривалі. Короткочасні
конфлікти частіше за все є наслідком взаємного непо�
розуміння та помилок, які швидко усвідомлюються.
Довготривалі конфлікти пов'язані з глибокими мораль�
но� психологічними травмами або з суб'єктивними труд�
нощами. Тривалість конфлікту залежить як від предме�
ту протиріч, так і від рис характеру людей, що зіткну�
лись. Тривалі конфлікти дуже небезпечні, оскільки в них
конфліктуючі особистості закріплюють свій негативний
стан. Частота конфліктів може викликати глибоку та
тривалу напруженість стосунків. Критерієм групуван�
ня конфліктів можна вважати і ступінь їх впливу на
життя колективу. В цьому випадку кажуть про конфлі�
кти, що лихоманять організацію, і суперечностях руй�
нівних для колективу. Якщо лихоманні конфлікти харак�
теризуються дрібними сутичками, пов'язаними голов�
ним чином з психологічною несумісністю особистостей,
то руйнівні викликані глибокими розбіжностями думок
членів колективу. Якщо зважати на вплив конфлікту на
подальше життя і розвиток колективу, то виокремлю�
ють конфлікти, що дають ускладнення — так звані "після
конфлікти" — і конфлікти, що не мають будь�яких не�
гативних наслідків. "Післяконфлікт" виявляється в не�
гативній поведінці і почутті незадовільності після того,
як конфлікт вважається завершеним. Це означає, що
конфлікт не було вирішено чи було вирішено неспра�
ведливо, чи використовувались методи, що порушують
особисту гідність партнера. Виникненню "після конф�
лікту" може сприяти передчасне чи неповне врегулю�
вання конфлікту, незадовільність інтересів, несанкціо�
новані дії або непередбачені обставини, які можна було
б передбачити, обіцянки виконати будь�що без взяття
на себе зобов'язань та ін. Дуже суттєві такі психологічні
і поведінкові фактори: прагнення знайти винуватого і
зняти вину з себе, розрахунок на односторонню виго�
ду, недостатні можливості "зберегти обличчя", відчут�
тя тиску і примусу, зміна балансу сил між учасниками
конфлікту. Структурні фактори виникнення конфліктів
здебільшого пов'язані з існуванням формальної і нефор�
мальної організації соціальної групи. Сюди можна

віднести питання, пов'язані з власністю, соціальним ста�
тусом, владними повноваженнями і звітністю, різними
соціальними нормами і стандартами, традиціями, сис�
темою безпеки, заохоченнями та покараннями, геогра�
фічним положенням (добровільна чи вимушена ізоля�
ція чи відкритість, інтенсивність контактів), розподілом
ресурсів, товарів, послуг, доходів. Ціннісні фактори —
принципи, які ми проголошуємо чи спростовуємо. Це
суспільні, групові або особистісні системи поглядів,
вірувань, поведінки (переваги, прагнення, забобони,
побоювання), ідеологічні, культурні, релігійні, етичні,
політичні, професійні цінності та потреби. Фактори сто�
сунків пов'язані з почуттям задоволення від взаємодії
чи від її відсутності. Важливо враховувати основу сто�
сунків (добровільні, примусові), їх сутність (незалежні,
залежні, взаємозалежні), баланс сил, значимість для
себе та інших, взаємоочікування, тривалість стосунків,
сумісність сторін в розумінні цінностей, поведінки, осо�
бистих і професійних цілей і особистої сумісності, вклад
сторін у стосунки (надії, гроші, час, емоції, енергія, ре�
путація), різність в освітньому рівні, життєвому і про�
фесійному досвіді. Поведінкові фактори неминуче ве�
дуть до конфліктів, якщо пригноблюються інтереси,
підривається самооцінка, виникає загроза безпеці
(фізичній, фінансовій, емоційній або соціальній), якщо
складаються умови, що викликають негативні емоційні
стани, якщо в поведінці людей проявляються егоїзм,
безвідповідальність, несправедливість. Розуміння при�
чин конфліктів полегшує проведення необхідного ана�
лізу стану речей, що створився. Але слід пам'ятати, що
реальне життя, яке значно багатше будь якої схеми,
породжує безліч інших причин виникнення суперечно�
стей, і виникає ситуація, коли в тому чи іншому конфлік�
ті можна виявити тісні переплетіння різних факторів.

Конфлікт, в якій би формі він не виступав, завжди
проходить певні стадії розвитку, що відрізняються між
собою якісними характеристиками і можливостями для
локалізації, вирішення. Перша стадія — передуюча. Вона
пов'язана з виникненням передумов, за яких може виник�
нути зіткнення інтересів. Друга стадія — зародження
конфлікту. Для цієї стадії характерний такий розвиток
передумов, за якого можливе зіткнення різних груп чи
окремих людей. Третя стадія — назрівання конфлікту.
Якщо на попередній стадії зіткнення лише накреслюєть�
ся, то на цій стадії воно стає неминучим. У конфліктую�
чих сторін починає формуватись конфліктогенна уста�
новка на дії в тому чи іншому напрямку чи відмова від
них. Четверта стадія — усвідомлення конфлікту. Якщо
на попередній стадії суб'єкти конфліктних стосунків зна�
ходились на рівні інтуїтивних очікувань, передчуття кон�
фліктної ситуації, то на стадії усвідомлення вони почи�
нають аналізувати причини конфлікту, виробляти мож�
ливу лінію поведінки. П'ята стадія — "сутичка", або "ви�
бух". Безсумнівний сам факт зіткнення інтересів в тій чи
іншій формі: вербальній, дієвій, відкритій, прихованій і
т.д. Але частіш за все конфлікт проявляється у різних
формах одночасно. Шоста стадія — пригасання конфлі�
кту. Для неї характерні спад емоційно�психологічного і
психофізіологічного напруження, оцінка наслідків кон�
флікту і вибір подальшої лінії поведінки. Сьома стадія —
вирішення конфлікту. На цій стадії проходить практич�
на ліквідація суперечностей. Однак далеко не кожний
конфлікт може знайти своє вирішення. Все залежить від
ступеня зняття суперечностей і створення умов, що вик�
лючають їх нове зародження.

Ще існує така думка, що причини виникнення кон�
фліктів на роботі передусім треба поділяти на вироб�
ничі та особисті. До особистих можна віднести не
стільки відмінності в характерах, баченні життєвих
цінностей та стратегії поведінки, скільки те, що людина
(або група людей) переносять особисті стосунки в ро�
боче середовище. Проте особисті причини виникають не
лише на роботі, а у будь�якій сфері життя. Це норма.
Відтак, у контексті роботи логічніше розглядати вироб�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201552

ничі причини конфлікту. Виробничий конфлікт зазви�
чай виникає у колективі, де існує низький рівень орган�
ізації праці та управління. Причинами такого конфлік�
ту може стати морально застаріла техніка, обладнання,
не пристосоване до нормальної роботи приміщення,
дефіцит нової техніки (наприклад, конфлікт між водія�
ми, обумовлений дефіцитом нових машин і т. д.). Вироб�
ничий конфлікт може також виникнути в результаті
недостатнього забезпечення управлінського апарату
інформацією, некваліфікованого управлінського рішен�
ня, яке впроваджується у життя, може бути обумовле�
ним необгрунтованістю норм виробітку, низькою ква�
ліфікацією працівників, яка не відповідає кваліфікації
виконуваної роботи і т. д. Вирішення цих конфліктів
безпосередньо пов'язане з впровадженням наукової
організації праці, з широким застосуванням економіч�
них і психологічних методів управління.

Найчастіше виникають такі чотири типи конфліктів:
1) внутрішньоособистісні (інтраперсональні), які

виникають на рівні однієї особистості (наприклад, на
рівні безпосередньо викладача або студента);

2) міжособистісні (інтерперсональні), які виникають
між двома особистостями (наприклад, між двома сту�
дентами);

3) внутрішньогрупові (інтрогрупові), які виникають все�
редині групи, зокрема між конкретною особою і групою;

4) міжгрупові (інтергрупові), які виникають між со�
ціальними групами, причому як всередині організації,
так і за її взаємодії з оточенням (наприклад, між двома
підрозділами в організації).

Конфлікти, які розгортаються в організаціях, харак�
теризуються об'єктивно�суб'єктивною природою виник�
нення: з одного боку, вони зумовлюються зовнішніми,
об'єктивними факторами (соціально�політичною та еко�
номічною ситуацією в суспільстві, станом розвитку та
матеріально�технічного забезпечення галузі, особливо�
стями функціонування конкретної організації тощо), а з
іншого — внутрішніми, суб'єктивними факторами (пси�
хологічними характеристиками учасників конфлікту,
їхніми потребами, інтересами, мірою значущості для них
конфліктної ситуації, особливостями характеру тощо).

За причинами виникнення внутрішньоособистісні,
міжособистісні, внутрішньогрупові та міжгрупові кон�
флікти можна класифікувати у такий спосіб:

a) конфлікти ролей — зіткнення різних соціальних
ролей, які виконуються однією людиною або декілько�
ма людьми (групами);

b) конфлікти бажань — зіткнення кількох бажань у
свідомості однієї людини або зіткнення свідомостей де�
кількох людей (груп) з приводу того самого бажання;

c) конфлікти норм поведінки — зіткнення ціннос�
тей, норм поведінки, життєвого досвіду при взаємодії
та спілкуванні людей (груп).

Причини виникнення конфліктів, класифікованих у
такий спосіб, наведені у таблиці 1.

Законом України "Про запобігання корупції" понят�
тя конфлікту інтересів поділено на:

1) потенційний конфлікт інтересів — наявність у
особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує
свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об'єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення
дій під час виконання зазначених повноважень;

2) реальний конфлікт інтересів — суперечність між
приватним інтересом особи та її службовими чи пред�
ставницькими повноваженнями, що впливає на об'єк�
тивність або неупередженість прийняття рішень, або на
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначе�
них повноважень;

3) приватний інтерес — будь�який майновий чи не�
майновий інтерес особи, у тому числі зумовлений осо�
бистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбо�
вими стосунками з фізичними чи юридичними особами,
у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або

діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи
інших організаціях (тобто переваги для нього або його
родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій,
з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інте�
реси, що впливає або може впливати на неупереджене
та об'єктивне виконання службових обов'язків).

Найважливішими особливостями організаційно�
правової й економічної природи класичного акціонер�
ного товариства, що неминуче породжують конфлікти
різної величини та виду є:

1. Наявність низки самостійних акціонерів�співвлас�
ників, економічні підходи та інтереси яких щодо акціо�
нерного товариства не збігаються.

2. Різна кількість акцій, якими володіють акціонери
і як наслідок, різний обсяг їх відповідних прав в акціоне�
рному товаристві, контролю над ним і ризиків інвесту�
вання в товариство.

3. Поділ влади в акціонерному товаристві на "зако�
нодавчу" (загальні збори акціонерів, спостережна рада),
"виконавчу" (правління) і "судову" (ревізійна комісія).

4. Відмежування "реальних" власників (акціонерів)
від "реальної" власності (майна) за допомогою інсти�
тутів акції і юридичної особи.

5. Наявність власників�акціонерів і найманих робіт�
ників.

6. Взаємодія акціонерного товариства, його акціо�
нерів й менеджерів із широким колом контрагентів, еко�
номічні підходи і інтереси яких щодо акціонерного то�
вариства не збігаються з інтересами акціонерного то�
вариства (господарюючі суб'єкти, влада, засоби масо�
вої інформації, політичні групи тощо) [5].

Організаційні підстави виникнення корпоративно�
го конфлікту пов'язані з побудованою в корпорації си�
стемою корпоративного управління, зокрема з форму�
ванням системи виборних органів (наглядової ради, ре�
візійної комісії), створенням призначених органів (прав�
ління), напрямами стратегічного розвитку корпорації,
змінами статутного капіталу, прийнятими внутрішньо�
корпоративними положеннями тощо.

Організаційне забезпечення запобігання виникнен�
ню конфліктів визначається:

1) наявністю органів, які запобігають виникненню
конфлікту;

2) частотою розгляду питань, що стосуються конт�
ролю за діяльністю корпорації;

3) підзвітністю органів контролю;
4) прозорістю та публічністю процесу контролю та

його результатів.
Зазначені складові організаційного забезпечення умов

збалансованості інтересів акціонерів залежать від струк�
тури власності в корпорації. Чим більша кількість акціо�
нерів, тим вища ймовірність збалансованості інтересів ак�
ціонерів і навпаки. Частоті розгляду питань, що стосуються
контролю за діяльністю корпорації, є складовою системи
організаційних заходів із запобігання виникненню
конфліктів. Чим частішою є практика контролю за якістю
виконання функціональних зобов'язань та перебігом ви�
робничих процесів, тим менша ймовірність виникнення
проявів нестабільності, а відповідно, і незадоволеності
акціонерів топ�менеджментом корпорації. Щодо впливу
структури акціонерного капіталу на збалансованість інте�
ресів акціонерів, то слід зазначити, що практика корпора�
тивного управління за період побудови ринкової економ�
іки в Україні дала змогу виявити залежність конфліктів
акціонерів від частки корпоративних прав, що їм належать.
Так, найбільше корпоративних конфліктів виникає в то�
вариств, де власність належить обмеженій кількості осіб
зі значними пакетами корпоративних прав. У такій ситу�
ації інтерес одного з акціонерів впливає на діяльність кор�
порації. За наявності одного акціонера з мажоритарною
власністю та значною кількістю міноритарних акціонерів
можливе виникнення конфліктів між мажоритарним і
міноритарними акціонерами. За результатами досліджень
журналу "Вісник McKinsey", в інвесторів більше довіри
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викликають компанії зі значною кількістю міноритарних
акціонерів, оскільки вони містять у собі менший ризик кон�
флікту інтересів [4].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичне дослідження організаційного забезпе�

чення запобігання виникненню корпоративних
конфліктів в акціонерних товариствах, дає підстави зро�
бити певні висновки:

1. Система економічних інструментів балансу інте�
ресів акціонерів складається з короткострокових та
довгострокових очікувань акціонерів. У короткостро�
ковому періоді акціонери очікують дивідендних виплат,
у довгостроковому — дивідендних виплат та зростання
ринкової вартості акції.

2. Для забезпечення реалізації очікувань акціонерів
важливою складовою в системі реалізації таких очіку�
вань є діяльність виборних і призначених органів, струк�
тура власності в корпорації та доступ акціонерів до
інформації про діяльність корпорації. Сукупність усіх
зазначених чинників формує організаційне забезпечен�
ня умов для досягнення та дотримання балансу інтересів
акціонерів і корпорації.

3. Дослідження причин виникнення конфліктів у
системі корпоративного управління дало змогу стверд�
жувати про залежність дотримання балансу інтересів
акціонерів та корпорації від наявності органів, які за�
побігають виникненню конфлікту, дієвої системи конт�
ролю за діяльністю корпорації, підзвітності органів кон�
тролю, прозорості та публічності процесу контролю за
його результатами.

4. На формування структури організаційних фак�
торів забезпечення умов балансу інтересів акціонерів
впливає структура власності.

5. З метою усунення причин виникнення дисбалан�
су інтересів акціонерів, в правовому полі України та
розвинутих країн світу допускається використання низ�
ки заходів, які забезпечують інтереси акціонерів від
можливого порушення їх прав. Так, досягнення балан�
су інтересів акціонерів можливе шляхом укладання до�
говору між акціонерами.

Відносини з топ�менеджментом у сфері розподілу
матеріальних благ як основного економічного інтересу
акціонера пропонується закріпити в Положенні про
розподіл прибутку та дивідендну політику корпорації.
Щодо перспектив подальших розвідок у даному напрям�
ку, то наукового вирішення потребують питання роз�
робки дієвого механізму формування збалансованих
взаємовідносин корпорації та всіх зацікавлених у її роз�
витку осіб, створення технологій оцінювання організа�
ційних умов для формування балансу інтересів у сис�
темі відносин, дослідження сучасних тенденцій дивіден�
дної політики корпорацій.
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Загальні 
причини 
конфліктів 

Конкретизація причин різних типів конфліктів

Причини  
внутрішньоособистісного конфлікту 

Причини міжособистісного, 
внутрішньогрупового та міжгрупового 

конфліктів 

Конфлікт 
ролей 

Очікування від людини неадекватних 
рольових дій (з боку суспільства, конкретної 
організації, управлінського персоналу) 

Неадекватне виконання соціальних ролей 
учасниками спільної діяльності та 
управлінської взаємодії (різне ставлення до 
діяльності, різні цілі діяльності) 

Конфлікт 
бажань 

Зіткнення різних бажань (потреб, інтересів 
тощо) у свідомості однієї людини, які можуть 
мати особистий характер або бути зв'язаними з 
діяльністю організації 

Зіткнення свідомостей різних людей (груп) 
щодо якогось бажання, особистого або 
пов'язаного з цілями організації (розподілення 
обмежених ресурсів, досягнення мети в 
процесі конкурентної боротьби) 

Конфлікт 
норм 
поведінки 

Зіткнення цінностей, норм поведінки, 
життєвого досвіду у свідомості однієї людини 

Зіткнення цінностей, норм поведінки, 
життєвого досвіду людей (груп) у процесі 
спілкування та соціальної взаємодії 

Таблиця 1. Причини виникнення конфліктів в організаціях
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності

підприємств невід'ємно пов'язаний з зовнішніми факто�
рами економічного середовища, що впливають на ньо�
го. Одним з зовнішніх чинників, що позначається на да�
ному потенціалі, є ринок цінних паперів. Це пов'язано з
тим, що до джерел формування фінансового потенціа�
лу інвестиційної діяльності підприємств відносяться
кошти, які залучаються при емісії цінних паперів. Та�
кож обсяги ресурсів, що формуються за рахунок про�
дажу акцій та облігацій, позначаються на можливостях
залучення фінансово�інвестиційних ресурсів у майбут�

УДК 330.322.012

О. Л. Ворсовський,
к. е. н., асистент кафедри організації та економіки фармації,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ВПЛИВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

O. Vorsovsky,

candidate of economic sciences, the assistant of the department

of organization and economics of pharmacy, National medical university named after O.O. Bogomolеts

THE IMPACT OF THE SECURITIES MARKET ON THE FINANCIAL POTENTIAL
OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE
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ньому через вплив на структуру капіталу та інвестицій�
ну привабливість підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади та практика здійснення інвести�
ційної діяльності посідають вагоме місце в роботах та�
ких вітчизняних та закордонних вчених, як: Г. Алек�
сандр [14], Дж. Бейлі [14], І. Бланк [1], А. Дамодаран
[16], Р. Кулієв [4], Т. Куриленко [6], І. Лютий [4], Т. Ма�
йорова [5], А. Пересада [7], О. Удалих [12], У. Шарп [14]
та інші. Дослідженням фінансового потенціалу займа�
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лися такі економісти, як І. Гринащук [2], Л. Задувайло
[3], Ю. Сердюк�Копчекчи [10], І. Чишко [13], С. Шумсь�
ка [15] та інші.

НЕ ВИРІШЕНІ
РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Аналіз поведених досліджень виявив значну увагу

вчених до фінансових аспектів інвестиційної діяльності.
Проте вплив ринку цінних паперів на формування фінан�
сово�інвестиційних ресурсів та фінансовий потенціал
інвестиційної діяльності підприємств в Україні дослід�
жувався в недостатній мірі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення впливу ринку

цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної
діяльності підприємств та на обсяги фінансово�інвести�
ційних ресурсів, що формуються за рахунок емісії акцій
та облігацій.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обсяг фінансово�інвестиційних ресурсів, що є скла�

довими фінансового потенціалу інвестиційної діяль�
ності підприємств та які залучаються за допомогою
емісії цінних паперів, напряму залежить від вартості цих
паперів. На думку У. Шарпа, Г. Александра, Дж. Бейлі,
основними причинами купівлі цінного паперу є припу�
щення інвестора про його занижену вартість та на�
явність у інвестора вільних коштів. Також на думку цих
економістів, вартість цінного паперу багато в чому за�
лежить від "перспектив" цього паперу в майбутньому.
До факторів, що впливають на інвестиційну приваб�
ливість цінних паперів, відносяться стан економіки, ве�
личина зростання ВВП, попит на продукцію підприєм�
ства, державні закази, наявність на ринку альтернатив�
них об'єктів вкладання коштів тощо [14].

Слід зазначити, що емісія облігацій потребує мен�
ших затрат ніж емісія акцій. А оскільки фінансові ре�
сурси, що отримані від емісії цінних паперів та які мо�
жуть бути використані для фінансування інвестиційної
діяльності, зменшуються на емісійні витрати, то еконо�
мія на цих витратах призводить до збільшення фінан�
сово�інвестиційних ресурсів. Недоліком емісії облігацій

є те, що кошти отримані в такий спосіб повинні бути по�
вернені в певний строк.

 Обсяги випусків акцій та облігацій наведені в таб�
лиці 1.

Дані, наведені в таблиці 1, вказують на те, що обся�
ги випусків акцій та облігацій стрімко зростали до по�
чатку впливу на економіку України світової фінансової
кризи. Це в свою чергу призводило до збільшення фінан�
сового потенціалу інвестиційної діяльності емітентів цих
паперів.

Варто зазначити, що у 2008, 2009 та 2010 роках знач�
но зменшився обсяг фінансово�інвестиційних ресурсів
підприємств, що залучаються за допомогою емісії об�
лігацій. Позитивно вплинуло на збільшення фінансово�
го потенціалу інвестиційної діяльності підприємницьких
структур значне зростання обсягу випусків акцій у 2009
році. У 2010 році обсяг фінансово�інвестиційних ре�
сурсів підприємств, що залучаються через емісію цінних
паперів, значно зменшився. У 2011 році обсяги фінан�
сово�інвестиційних ресурсів, залучених за допомогою
емісії акцій та облігацій, збільшилися. Значним зменшен�
ням обсягів випусків акцій, а також значним збільшен�
ням фінансово�інвестиційних ресурсів, залучених через
емісію облігацій, характеризується 2012 рік.

У 2013 та 2014 роках відбувається збільшення обся�
гу випусків акцій. Треба зазначити, що на збільшення
ресурсів (в гривнях), залучених у 2014 році за допомо�
гою емісії акцій, вплинула інфляція. Також у ці роки
спостерігається зменшення фінансово�інвестиційних
ресурсів підприємств, що залучаються через емісію об�
лігацій.

Слід зазначити, що у 2007 році, коли на економіку
України ще не здійснювала вплив світова фінансова кри�
за, спостерігався значний розвиток вітчизняного фон�
дового ринку. Так, у цьому році відбувається значне зро�
стання індексу ПФТС (рис. 1). У 2008 році, коли почав�
ся вплив світової фінансової кризи, індекс ПФТС знач�
но зменшився. У 2009 та 2010 роках відбувається
збільшення цього індексу. Зменшення індексу ПФТС
знову спостерігається у 2011, 2012 та 2013 роках.

Також слід зазначити, що останні роки, окрім 2013
року, відбувалося збільшення обсягу торгів на ринку
цінних паперів, що також позитивно впливало на фінан�
совий потенціал інвестиційної діяльності підприємств

Види цінних паперів 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

акції 43,54 50,0 46,14 101,07 40,59 58,16 15,84 64,23 145,21 
облігації підприємств 22,07 44,48 31,35 10,11 9,49 35,91 51,39 42,47 38,30 

Таблиця 1. Обсяги випусків цінних паперів (млрд грн.)

Джерело: складено за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [9].
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Рис. 1. Індекс ПФТС за 2003—2014 роки

Джерело: розроблено за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [9], ПАТ "Фондова біржа ПФТС" [8].
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(рис. 2). У 2013 році спостерігалося значне зменшення
обсягу торгів на цьому ринку.

На організаторах торгівлі останні роки також спо�
стерігалося зростання обсягу виконаних біржових кон�
трактів з цінними паперами, окрім 2009 року, коли їх
обсяг зменшився на 4,6 % та склав 36,01 млрд грн. [9]. У
2008 році відбулося зростання обсягу виконаних біржо�
вих контрактів з цінними паперами на організаторах
торгівлі, хоча темпи його значно зменшилися (рис. 3).
Значне збільшення даного показника спостерігається у
2010, 2011, 2012 та 2013 роках. Також слід зазначити,
що на зростанні обсягу біржових контрактів з цінними
паперами на організаторах торгівлі, як і на обсягу торгів
на ринку цінних паперів, у 2014 році позначились великі
темпи інфляції.

Також варто наголосити на важливості такого дже�
рела залучення фінансово�інвестиційних ресурсів, як
IPO (Initial Public Offering). За допомогою IPO підприє�
мства можуть підвищувати свою інвестиційну приваб�
ливість, оскільки IPO засвідчує, що підприємство має
стратегічні плани розвитку, добрі фінансові показники,
ефективний менеджмент та кваліфіковано складену
звітність; надає достовірну та повну інформацію про
свою діяльність; залучає кошти іноземних інвесторів
тощо.

Слід зазначити, що на підвищення інвестиційної при�
вабливості підприємств, збільшення довіри інвесторів,
збільшення інвестиційної привабливості цінних паперів
та підвищення їх рейтингу позитивно впливає розміщен�

ня цінних паперів на найбільш розвинутих світових
біржах. З іншого боку, позитивно позначається на фінан�
совому потенціалі інвестиційної діяльності підприємств
й розміщення цінних паперів на тих біржах, де вартість
залучення фінансово�інвестиційних ресурсів буде най�
меншою. Підприємство при виборі місця проведення
IPO повинно знайти таке рішення, щоб різниця між об�
сягом залучених ресурсів та витратами на проведення
IPO була максимальною.

max→− IPOIPO BСФІР (1),
де IPOСФІР  — сума фінансово�інвестиційних ре�

сурсів, що залучаються за допомогою IPO, та фінансо�
во�інвестиційних ресурсів, що можуть бути залучені за
рахунок збільшення інвестиційної привабливості та кре�
дитоспроможності підприємства, що відбулося завдя�
ки проведенню IPO;

IPOB  — витрати на проведення IPO.
Варто зазначити, що вартість фінансово�інвести�

ційних ресурсів, що залучаються за допомогою IPO за�
лежить від кон'юнктури ринку цінних паперів; витрат
на презентацію розміщення; витрат на андерайтерів, що
залежать від країни розміщення, біржі, на якій прово�
диться IPO, обсягів розміщення, інвестиційного банку
тощо; витрат на послуги біржі; витрат на підготовку
підприємства до вимог біржі та інвесторів, значна час�
тина яких приходиться на впровадження стандартів кор�
поративного управління; витрат на фінансових, юридич�
них консультантів та аудиторські послуги; витрат, що
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Рис. 2. Обсяги торгів на ринку цінних паперів за 2004—2014 роки

Джерело: розроблено за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [9].
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Рис. 3. Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі за 2005—2014 роки

Джерело: розроблено за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [9].
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здійснює підприємство після проведення IPO; витрат на
державну реєстрацію та внесення змін до статуту
підприємства; обсягу податкових платежів, пов'язаних
з IPO; витрат, пов'язаних з недооцінкою цінних паперів;
витрат на маркетингові дослідження; витрат, пов'яза�
них з витоком конфіденційної інформації, пошуком
інформації тощо. Також вартість залучення коштів за
допомого IPO залежить від відстані між біржею та
підприємством. Здійснення IPO на закордонній біржі
значно підвищує витрати на залучення фінансово�інве�
стиційних ресурсів.

Основними чинниками, що стримують використан�
ня такого джерела формування фінансово�інвестицій�
них ресурсів як IPO, є зміна кон'юнктури фінансових
ринків, нестача фахових спеціалістів, недооцінка цінних
паперів на фондових біржах; невигідність проведення
IPO, при невеликих обсягах фінансово�інвестиційних
ресурсів, що залучаються; небажання керівництва
підприємств розкривати інформацію; одночасне прове�
дення IPO великою кількістю підприємств; одночасне
проведення IPO підприємствами з одного сектору еко�
номіки тощо.

Також слід зазначити, що важливим фактором, який
впливає на фінансовий потенціал інвестиційної діяль�
ності підприємства, є його емісійна політика, що повин�
на бути направлена на зменшення витрат на емісію
цінних паперів; збільшення емісійного доходу; опера�
тивний та ефективний аналіз стану фондового ринку;
визначення попиту на цінні папери; рівня цін на них;
прогнозування зміни вартості цінних паперів в майбут�
ньому; визначення потреби в інвестиційних ресурсах, що
залучаються шляхом емісії цінних паперів; визначення
та забезпечення, за допомогою емісії цінних паперів,
оптимального співвідношення між власними та позич�
ковими інвестиційними ресурсами; збільшення фінансо�
вої стійкості та кредитоспроможності підприємства
тощо.

Варто наголосити, що для збільшення фінансового
потенціалу підприємств через зростання інвестиційної
привабливості акцій та через збільшення обсягів залу�
чених коштів інвесторів, особливо дрібних інвесторів,
підприємницькі структури повинні якомога менше ви�
користовувати чи зовсім не використовувати товарну
форму виплати дивідендів, приховані дивіденди, дис�
кримінаційні підходи до виплати дивідендів тощо. Ура�
хування інтересів міноритарних акціонерів при прий�
нятті рішень щодо виплати дивідендів в поєднані з по�
літикою держави, направленої на інформування насе�
лення о перевагах інвестування заощаджень в цінні па�
пери, повинні призвести до збільшення обсягу фінан�
сових ресурсів дрібних інвесторів, що залучаються
підприємствами шляхом емісії фінансових інструментів.
Це дуже актуально в наш час, коли активність населен�
ня на ринку цінних паперів є дуже низькою.

Також для збільшення фінансового потенціалу інве�
стиційної діяльності підприємств за рахунок збільшен�

ня інвестиційної привабливості цінних паперів менедж�
мент підприємства повинен намагатися забезпечити
стабільність, а при можливості й зростання дивіденд�
них виплат; зростання капіталу, що приходиться на одну
акцію; допуск цінних паперів до торгів на фондових
біржах; зростання рейтингової оцінки цінних паперів;
зростання відношення чистого прибутку до акціонер�
ного капіталу; збільшення відношення обсягу дивіден�
дних платежів до вартості акцій; зростання частки акціо�
нерного капіталу, що приходиться на одну акцію; на�
явність викупного фонду за короткостроковими борго�
вими фінансовими інструментами та інше.

Слід зазначити, що позитивно впливає на фінансо�
вий потенціал інвестиційної діяльності підприємства
формування дивідендних резервів, оскільки дані резер�
ви, в періоди з невеликими обсягами прибутків, дозво�
ляють підприємству зберегти стабільність виплати див�
ідендів. Це в свою чергу, багато в чому, як вже зазнача�
лося раніше, визначає інвестиційну привабливість акцій
підприємства.

Варто наголосити, що підприємства, купуючи цінні
папери, також впливають на фінансовий потенціал інве�
стиційної діяльності інших підприємств. Як засвідчують
дані, наведені на рисунку 4, обсяг довгострокових
фінансових інвестицій вітчизняних підприємств останні
роки, окрім 2010 року, постійно зростав.

За даними Державної служби статистики України
[11] найбільші обсяги здійснених довгострокових фінан�
сових інвестицій спостерігалися у підприємств, основ�
ним видом діяльності яких є професійна, наукова та тех�
нічна діяльність (165210,1 млн грн.). Також великими в
порівнянні з іншими галузями обсягами здійснених дов�
гострокових фінансових інвестицій характеризуються
підприємства, основним видом діяльності яких є опто�
ва та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних за�
собів і мотоциклів (68726,2 млн грн.); фінансова та стра�
хова діяльність (67747,6 млн грн.); промисловість
(67338,2 млн грн.) та операції з нерухомим майном
(42593,9 млн грн.). Менші обсяги даних інвестицій спос�
терігалися у підприємств, основним видом діяльності
яких є сільське, лісове та рибне господарство (17054,4
млн грн.); будівництво (16649,3 млн грн.); діяльність у
сфері адміністративного та допоміжного обслуговуван�
ня (10314,9 млн грн.); транспорт, складське господар�
ство, поштова та кур'єрська діяльність (6854,2 млн грн.);
інформація та телекомунікації (4230,3 млн грн.). Ще мен�
шими обсягами здійснених довгострокових фінансових
інвестицій характеризуються підприємства, основним
видом діяльності яких є мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок (1243,1 млн грн.); тимчасове розміщування
та організація харчування (921,5 млн грн.); охорона здо�
ров'я та надання соціальної допомоги (264,6 млн грн.);
надання інших видів послуг (111 млн грн.) та освіта (83,4
млн грн.).

 Варто зазначити, що позитивно вплинути на роз�
виток вітчизняного фондового ринку може політика
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Рис. 4. Довгострокові фінансові інвестиції, здійснені підприємствами України за 2004—2014 роки

Джерело: за даними Державної служби статистики України [11].
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держави направлена на посилення конкурентоспро�
можності ринку цінних паперів України; стимулювання
інвесторів до здійснення фінансових інвестицій, особ�
ливо на первинному ринку; прийняття нормативно�пра�
вових актів, що захищають права учасників ринку цінних
паперів; посилення координації державних органів, що
займаються регулюванням фондового ринку; узгод�
женість політики держави на ринку цінних паперів з
інвестиційною, податковою, грошово�кредитною, ва�
лютною, бюджетною політиками; забезпечення рівних
можливостей для учасників фондового ринку; податко�
ве стимулювання операцій з цінними паперами; недопу�
щення переміщення ринку цінних паперів в офшорні
зони; збільшення обсягу операцій з похідними цінними
паперами; розміщення цінних паперів вітчизняних
підприємств на закордонних фондових біржах; концен�
трацію торгівлі цінними паперами на організованому
ринку; стимулювання створення агентств, які замають�
ся оцінкою та визначенням рейтингів емітентів та цінних
паперів; вдосконалення системи розкриття інформації
про учасників фондового ринку; підвищення якості
аудиту фінансової звітності емітентів; підвищення рівня
системи підготовки спеціалістів з фондового ринку; про�
ведення пенсійної реформи; запобігання штучному по�
гіршенню фінансового стану підприємств, які здійсню�
вали емісії цінних паперів, та інше.

ВИСНОВКИ
Таким чином таке джерело формування фінансово�

інвестиційних ресурсів як емісія цінних паперів відіграє
вагому роль у формуванні фінансового потенціалу інве�
стиційної діяльності підприємств. Розвиток ринку
цінних паперів в поєднання з ефективною емісійною
політикою підприємств може значно підвищити фінан�
совий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в
Україні. До підвищення даного потенціалу призведе
збільшення активності інвесторів на фондовому ринку,
підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних
підприємств та їх цінних паперів і залучення іноземних
інвесторів на фінансовий ринок України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існування процесу розподілу і перерозподілу вартості

в грошовій формі зумовлено об'єктивною необхідністю
відновлення життєвого циклу як домогосподарства, так і
суспільства в цілому, а усвідомлене ототожнення його з
тими чи іншими категоріями визначається розвитком нау�
кової думки і ступенем її впровадження в реальну практи�
ку. Для споглядання та управління цими процесами в теорії
були сконструйовані економічні категорії "фінанси" та
"фінанси домогосподарств". Але сучасна фінансова наука
недостатньо уваги приділяє дослідженню впливу фінансів
домогосподарств на економічні процеси в державі, в той час
як домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин про�
являють такі важливі види економічної діяльності: пропо�
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нують чинники виробництва, споживають частину отрима�
ного доходу, заощаджують та сприяють формуванню
внутрішніх інвестиційних ресурсів та фінансових ресурсів
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження фінансів домогосподарств та окреслення

їх ролі у фінансовій системі сучасної України знайшли своє
відображення у працях таких вітчизняних науковців, як С.
Юрій, З. Скринник, В. Федосов, А. Писаревська та багатьох
інших. Кожен із науковців розглядав певний аспект фінансів
домогосподарств, що стосувався основної тематики їх дос�
ліджень (моделі фінансової поведінки домогосподарств,
інвестиційна діяльність домогосподарств, оподаткування
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доходів домашніх господарств, соціальний захист громадян
тощо). Слід відзначити фундаментальну працю Т. Кізими, в
який представлено наукову концепцію фінансів домогоспо�
дарств. Питанням фінансів домогосподарств присвячено
роботи російських вчених — В. Глухова, С. Белозьорова
та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сутності категорії фінансів

домогосподарств як складової фінансової системи з метою
сталого розвитку української економіки та визначенню її
специфічних ознак .

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Усвідомити важливість положення про природу домо�

господарства як такого — значить правильно підійти до ана�
лізу всієї системи фінансів у державі. Це положення в рівній
мірі відноситься до будь�якої економічної категорії, якщо
вона конструюється свідомістю для осмислення будь�яко�
го суспільного процесу або явища, існуючого в життєвому
циклі людства незалежно ні від простору, ні від часу. Інша
справа, коли новий рівень суспільного розвитку породжує
нові об'єктивні процеси або явища, тоді наукова свідомість
береться їх осмислити, встановити об'єктивну справжність
і оформити тим чи іншим поняттям.

Розгляд домогосподарства та фінансів домогосподар�
ства як об'єктивних економічних категорій припускає по�
шук взаємозалежності і взаємовпливу системи фінансів до�
могосподарств та реального економічного базису. Це осно�
воположне питання методології фінансів домогосподарств.
Від його рішення залежить термін перетворення фінансів
домогосподарств в фактор, що буде сприяти зростанню на�
ціональної багатства [2, c. 87—91].

Як уже зазначалося, всі категорії, в тому числі й еко�
номічні, підрозділяються на загальні і приватні, їм підлеглі.
Отже, в теоретичному сенсі фінанси домогосподарств та�
кож є економічною категорією, але категорією приватної
по відношенню до категорії "домогосподарство". Категорія
"фінанси домогосподарств" дає уявлення про сукупність
розподільних і перерозподільних відносин нею опосеред�
кованих. Категорії "домогосподарство" і "фінанси домогос�
подарства" дозволяють спочатку чисто сприйняти опосеред�
ковувані ними процеси та явища. Потім наукова думка
відпрацьовує практичну концепцію використання кожної
категорії у вигляді цілого ряду функціональних форм. Як
приватна економічна категорія "фінанси домогосподарств"
як би виводить на поверхню економічних явищ глибинний
сенс (потенціал) загальної категорії "домогосподарство". У
категорію "домогосподарство" закладений чисто філо�
софський зміст самого існування людини та взаємовідно�
син між членами домогосподарства та з іншими суб'єктами
у суспільстві. Очевидність цього і дозволяє з філософських
позицій говорити про домогосподарство як про об'єктивне
й суспільно необхідне явище.

Ця очевидність дозволяє сприйняти, як таку саму не�
обхідність, формування майна та доходів домогосподарств
і усвідомити самий загальний контур розподільних та пере�
розподільних відносин як серед членів домогосподарства,
так і з зовнішнім середовищем. Тобто реальне життя домо�
господарств в його практичних формах — друга сторона цієї
найважливішої суспільно необхідної категорії.

Таким чином, категорія "фінанси домогосподарств" ха�
рактеризує відносини, що опосередковують формування,
використання, розподіл та перерозподіл майна або (і) до�
ходів індивідуумів з метою забезпечення та відтворювання
їх життєдіяльності [5, c. 431].

Стан фінансів домогосподарств, їх роль у системі еко�
номічних відносин постійно змінюється, адже їх розвиток
залежить від рівня розвитку продуктивних сил й виробни�

чих відносин. Розвиваючись разом з останніми,
вони активно впливають на розвиток економіч�
ної системи.

Фінанси домогосподарств виступають засо�
бом створення і використання фінансових ре�
сурсів для задоволення особистих потреб гро�
мадян. Джерелом фінансових ресурсів домогос�
подарств служить заробітна плата, доходи від
продажу власного капіталу, доходи від реалі�
зації продукції підсобних господарств, доходи
від здачі майна в оренду, відсотки на грошовий
капітал, доходи на вклади у цінні папери тощо
(табл. 1) [9].

Значну питому вагу в доходах домогосподарств займає
реальна заробітна плата. Протягом останніх років даний вид
доходу є основним для українців та займає в 2014 році 39,9
% всіх доходів домогосподарств, що порівняно з 2013 мен�
ше на 1,5%. Значну частину займають соціальні допомоги
та інші одержані поточні трансферти, у 2014 році їх част�
ка зменшилась на 0,4% і склала 37,2 % всіх доходів домо�
господарств. Попри те, що Україна є визнаною країною з
економікою ринкового типу фінансова та трудова культура
в нашій країні має помітний осадок командно�адміністра�
тивної системи. Про це може свідчити той факт, що доходи
від власності та прибутки фізичних осіб — підприємців в
межах домогосподарства займають меншу питому вагу ніж
заробітна плата та соціальні трансферти — у 2014 році їх
частка становила 6,6 % та 16,8 % від загальної суми доходів
домогосподарств, але порівняно з 2013 роком, вони мали
тенденцію до зросту +1,4% та +1,1% [9]. У розвинутих рин�
кових економіках питома вага даних доходів є значно
більшою за рахунок чого і джерела доходів є більш дивер�
сифіковані. Найбільш розповсюдженою формою заощад�
жень в Україні є використання частини доходу для створен�
ня накопичень у вигляді готівкових грошей чи вкладів в ко�
мерційних банках або для придбання цінних паперів.

Тобто ідентифікуючи категорію "фінанси домогоспо�
дарств", ми не тільки окреслюємо коло розподільних та пе�
рерозподільних відносин, але і переносимо на них сутнісне
призначення даної економічної категорії. Якщо вибирають�
ся форми, далекі внутрішньої суті фінансів домогосподарств
як такої, то не можна представити й систему фінансів дер�
жави ідеальною, такою вона ніколи не буде. Внутрішня
сутність категорії та її зовнішні форми прояву в реальній
дійсності — це нерозривна єдність.

З цього випливає, що будь�яка економічна категорія за
своєю внутрішньою природою двоїста. Отже, у формах її
практичного використання заздалегідь закладені ті чи інші
суперечності, оскільки вибір форм суб'єктивний, він зумов�
лений професіоналізмом їх творців і зрілістю суспільної
свідомості, готовністю суспільства в цілому втілювати на
практиці внутрішній потенціал відомих науці економічних
категорій. Всебічне пізнання всій багатогранності економі�
чних процесів і опосередкованих їх економічних категорій
є необхідною умовою створення дієвого механізму управ�
ління цими процесами [10].

Поняття "домогосподарства" та "фінанси домогоспо�
дарства" об'єктивні і їх наявність зумовлена самою життє�
вою необхідністю. Обидві ці категорії мають внутрішній
потенціал, реалізувати які вони можуть через властиві їм
функції.

Функції домогосподарства як такого, хоч і об'єктивні,
але все ж суто теоретичні посилки суті категорії, тобто її
внутрішній потенціал і функціональна визначеність. Гли�
бинний потенціал, теоретично закладений в будь�якої ка�
тегорії, розкривається в її практичних формах згідно
існуючих умов реального світу. Іншими словами, категорії
повинні через практичні форми свого використання реа�
лізувати внутрішній потенціал, а питання — чи реалізу�
ють і наскільки повно — залежить від існуючих на цей
момент базисних реалій. Крім того, повнота реалізації
внутрішнього потенціалу будь�якої категорії визначаєть�
ся досконалістю самої форми як другої (суб'єктивної)
сторони категорії.

Природно, що домогосподарство повинно діяти з по�
вною віддачею і бути корисним суспільству. Тобто життє�
діяльність домогосподарства повинна сприяти досягненню
рівноваги між суспільними, корпоративними та особисти�
ми економічними інтересами і тим самим забезпечувати
суспільний прогрес.

Але, якщо державою створені такі умови та відповідні
їм нормативно�правові акти, які є невдалими або просто

Вид доходу 
2013 рік 2014 рік

млн грн. Частка,% млн грн. Частка,% 
Заробітна плата  633 737 41,4 611 656 39,9
Соціальні допомоги та 
трансферти 

575 581 37,6 569 972 37,2 

Прибуток та змішаний дохід 240 871 15,7 257 426 16,8
Доходи від власності 
(одержані) 

79 217 5,2 92 016 6,6 

Всього 1529406 100,0 1531070 100,0 

Таблиця 1. Структура фінансових ресурсів домогосподарств
за 2013—2014 роки
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непридатними для можливості реалізації домогосподар�
ствами своїх функцій в конкретній економічній системі, то
домогосподарства не зможуть існувати в таких умовах
(міграція, незаконна діяльність, ухиляння, революції, пере�
вороти тощо). Та й взагалі, сукупність домогосподарств
складають основу для існування та розвитку сучасної дер�
жави. Якщо домогосподарства виступають проти існуван�
ня такої держави, то рано чи пізно така держава буде зруй�
нована, а на її місці з'явиться нова держава (тому підтверд�
женням є сучасний досвід референдумів щодо відокремлен�
ня деяких регіонів) [11, c. 6—9].

Отже, потрібні відповідні корективи: вибрати нові
інструменти і нові форми взаємодії домогосподарств і
держави, адекватні сучасному стану базису і здатні реалі�
зувати потенціал домогосподарств.

На повноту реалізації домогосподарствами свого внут�
рішнього потенціалу впливає стан суспільної свідомості та
проведена державна політика.

Оперуючи економічними категоріями як загальними,
так і приватними, ми звертаємося до сутнісного змісту
відносин опосередкованих ними. Визначивши коло таких
відносин і пізнавши закони, за якими вони розвиваються,
ми переходимо до пошуку форм, що найбільш повно реал�
ізують внутрішній потенціал категорії. Використовуючи
прийняті в даний час і на даній території форми органі�
зації економічних відносин, тобто шлях реалізації на прак�
тиці внутрішнього потенціалу економічної категорії, ми
вибудовуємо систему управління суспільними процесами.
Найбільшу результативність дана система управління
може дати за умови найбільш повного відображення внут�
рішнього потенціалу економічної категорії, у формах її
практичного використання. В єдності і тісній взаємодії між
собою і зовнішнім середовищем такі форми складають
органічний економічний механізм, що надає динамізм всій
системі управління.

Основні принципи які повинні обумовлювати відноси�
ни у сфері фінансів домогосподарств:

1. Система фінансів домогосподарств повинна служити
свого роду індикатором досягнутого або не досягнутого
відносного паритету між особистими економічними інтере�
сами членів домогосподарств, загальнонаціональними та
інтересами підприємств.

2. Стале зростання доходів та фінансових ресурсів до�
могосподарств повинно бути основним пріоритетом дер�
жавної політики.

3. Система фінансів домогосподарств повинна бути де�
термінована по відношенню до базису. Система перерозпо�
дільних відносин повинна будуватися в межах знову ство�
реної вартості та необхідності фізіологічного та інтелекту�
ального відтворення людини.

4. Система фінансів домогосподарств повинна відпові�
дати принципу соціальної справедливості, економічної
ефективності, повній відповідності отриманого доходу зу�
силлям.

Недоліки вітчизняної політики щодо домогосподарств
полягають в тому, що вона базується або на "залишковому"
принципі, або принципі перенесення "усіх проблем на до�
могосподарства". Подібна побудова державної політики не
реалізує економічний потенціал домогосподарств. А взагалі
то, держава це сукупність домогосподарств та інститутів,
що забезпечують їх життєдіяльність. Сьогодні в Україні ви�
никла ситуація, коли держава переймається не соціально�
економічними проблемами домогосподарств та їх членів, а
надбудовою, що повинна забезпечувати стале зростання
добробуту громадян (приклад реформ Грузії щодо створен�
ня інституту державних сервісних послуг). Це слід брати до
уваги при дослідженні проблем домогосподарств та фінансів
домогосподарств.

ВИСНОВКИ
Отже, фінанси домогосподарств є складовою частиною

теорії про фінанси. Дослідження фінансів домогосподарств
не вимагає яких�небудь особливих інформаційних наукових
відомостей, крім тих, які є в арсеналі теорії фінансів. Все
питання в тому, яким чином переломити ці знання в пло�
щині осягнення економічної природи цих відносин. Одного
знання про те, що ці відносини виражають специфічну сфе�
ру розподілу та перерозподілу вартості при формуванні та
відчуженні частини доходів членів домогосподарств, явно
недостатньо для того, щоб на практиці конструювати еко�
номічний механізм, що відповідає наступним фундаменталь�
ним вимогам, які зумовлені глибинним сутнісним змістом

економічних категорій "домогосподарство" і "фінанси до�
могосподарств".

Закономірності суспільного розвитку свідчать про
постійні зміні недосконалих форм гуртожитку на більш роз�
винені, демократичні.

Фінанси домогосподарств самим безпосереднім чином
пов'язані з державними витратами. Тому при аналізі
фінансів домогосподарств необхідно дослідити склад дер�
жавних витрат і встановити їх відповідність суспільно не�
обхідним потребам. Визначити фінансову модель держави
та механізми забезпечення загальносуспільних потреб. По�
різному визначається склад цих потреб у різних країнах. Але
все це не знімає відповідальності як із вчених, так і з пред�
ставників органів влади та управління за вирішення цього
завдання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкові реформи в сільському господарстві Украї�

ни супроводжувалися активними реорганізаціями форм
господарської діяльності, перерозподілом структури
володіння і використання активів галузі. Зазначені про�
цеси відбувається і до цього часу, але, очевидно, прин�
ципові характеристики галузі вже сформувалися. Сучас�
на форма і стан аграрного сектору економіки країни
принципово відрізняються від дореформених показ�
ників. На фоні зазначеного логічним є те, що у
суспільстві, наукових колах активізується питання оці�
нювання наслідків реформ та прогнозування розвитку
подій надалі. При цьому наявні неоднозначні оцінки
реформ обумовлені достатньо суперечливими їхніми
наслідками, адже, з одного боку, є беззаперечні еко�
номічні успіхи у розвитку сільськогосподарського ви�
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робництва, а з іншого — надалі загострюються ціла низ�
ка соціальних проблем аграрного соціуму.

Окремо слід зазначити, що одним із основних і, зно�
ву ж таки, суперечливих фактором реформ став фено�
мен великих, ринково орієнтованих, індустріальних за
типом виробництва підприємств, заснованих на неаграр�
ному капіталі підприємств, які з 2000�х рр. в Україні
отримали назву "агрохолдингів". Очевидно, перспекти�
ви розвитку галузі та вирішення наявних проблем бу�
дуть значною мірою залежати від діяльності саме цього
сектору аграрної економіки.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У АПК України масове створення агрохолдингових

формувань розпочалося з початку 2000�х рр., саме тоді,
коли з'явився достатньо потужний капітал, що був ство�
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рений в інших галузях. Інвестування у такий спосіб
сільського господарства саме в цей час відбувалося на
фоні підвищення попиту на продовольчу продукцію на
світових ринках, підвищення капіталізації агропромис�
лового бізнесу, у тому числі шляхом концентрації зе�
мельних ресурсів, можливість отримання синергічного
ефекту від діяльності вертикально�інтегрованих струк�
тур. Саме тому спектр наукових підходів до пояснення
соціально�економічної ролі агрохолдингів є доволі ши�
роким. Певним парадоксом є, з одного боку, значний
інтерес до даного аспекту, а з іншого — наявність обме�
женої бази реальної інформації, що була б адекватно
підтверджена емпирічно. Найбільш детальні праці — на�
приклад [1—7] — із зазначеної проблематики належать
таким вченим, як М. Кропивко, Ю Лупенко, М. Малік,
А. Данкевич, В. Немчук, С. Дем'яненко, В. Андрійчук та
ін.

Слід зазначити, що у переважній більшості праць
відзначено як економічні переваги агрохолдингів, так і
негативні аспекти їхньої діяльності, що оцінюються пе�
реважно у соціальному аспекті впливу на стан та перс�
пективи розвитку сільських територій. Водночас питан�
ня створення коректної аналітичної та прогнозної мо�
делі соціально�економічної ефективності діяльності
даної групи підприємств останнім часом лише актуалі�
зується.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження наслідків та перспек�

тив діяльності агрохолдингів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Передусім слід зазначити, що термін "агрохолдінг"

не є науково формалізованим, а склався історично у
вітчизняній агроекономічній літературі. Як вірно

підкреслено дослідниками [1], формування
холдингових компаній в Україні розпочало�
ся з 1994 р., коли Указом Президента Ук�
раїни № 224/94 було затверджено поло�
ження "Про холдингові компанії, що ство�
рюються в процесі корпоратизації та при�
ватизації", яке потім було легітимізоване у
нормах Господарського та Цивільного Ко�
дексів, Закону України "Про господарські
товариства", Закону України "Про холдин�
гові компанії в Україні" та ін. Формально
холдингові підприємства в АПК повинні
були мати вигляд акціонерних товариств на
базі відповідних корпоративних підпри�
ємств. Тим не менше на даний час переваж�
на більшість підприємств, що підпадають під
характеристики агрохолдингів, мають фор�
му ПП, ТОВ та ін. Насправді мова йде не
просто про невідповідність, а уникнення
певних форм контролю, публікації необхі�
дної інформації про свою діяльність, мож�
ливість доступу до певних видів та джерел
державної підтримки бізнесу, які б не мог�
ли мати місце у разі існування акціонерних
товариств. Окремі аспекти зазначеного
представлені у роботах [1—5], про те цей
юридичний у більшості своєму аспект лише
потребує свого детального висвітлення.

Звідси, зокрема, існує необхідність по�
вноцінного законодавчого оформлення
даної організаційної форми підприємств із
наведенням чітких характеристик та пара�
метрів агрохолдингів. Тому не таким схо�
ластичним виглядає питання, які підприєм�
ства відносити насправді до агрохолдингів.

На думку М. Кропивка та ін. [1], харак�
терною особливістю агрохолдингів є на�
явність т.з. "материнської компанії", яка
водночас є центром фінансово�інвести�

ційної діяльності і яка розташована за межами України
в економічних зонах меншого інформаційного контро�
лю та податків за своєю діяльністю. Надалі агрохолдинг
включає в себе дочірні підприємства та відокремлені
структурні підрозділи, де і здійснюється виробництво.
В свою чергу, ще одним критерієм агрохолдингів є ве�
ликий розмір землекористування, який, за нашими спо�
стереженнями, розпочинається від показника 7 тис. га
та досягає сотен тис. га. Водночас головною характер�
ною особливістю агрохолдингів слід вважати відсутність
офіційного чи реального зв'язку із сільськими громада�
ми окрім процедури передачі земельних паїв у користу�
вання.

Аналізуючи стан аграрного сектору, можна ствер�
джувати, що у різних адміністративних регіонах спос�
терігаються схожі тенденції, які можуть бути зведені
до наступних:

— земля сільськогосподарського призначення кон�
центрується у обробітку вертикально інтегрованих по�
тужних підприємств нового типу;

— соціальні функції великих сільськогосподарських
підприємств холдингового типу є дуже малорозвинени�
ми, в першу чергу по відношенню до сільських громад,
водночас агроформування холдингового типу отриму�
ють значні суми фінансової допомоги з боку держави
на розвиток власної діяльності;

— як наслідок, вищезазначеного та в силу супутніх
факторів, спостерігається загострення проблеми безро�
біття та бідності на селі.

Тенденція зростання масштабів діяльності у в аграр�
ному секторі підприємств холдингового типу ілюстро�
вана у ряді джерел; інформація з цього приводу достат�
ньо різниться. Очевидно, для отримання більш чіткої
інформації є сенс розглядати окремі адміністративні
регіони (табл. 1).

№ ЄДРПОУ Сільськогосподарські підприємства Кількість 
землі 

1 00385661 СВАТ "Браїлівське" 14848,50
2 34657396 ТОВ "Курланд" 10200,00 
3 03377840 ТОВ "Мир"* 1766,00
4 03732886 ПСП "Мрія"* 1783,00
5 34744745 ПП "Кармалюківський аграрій"* 1371,00
6 25496829 ПАФ "Колос" 2825,00
7 34744719 ТОВ "Куриловецьке і К" 1829,00
8 03732979 ТОВ "Платани" 649,58 
9 30802959 ДП "Кастор" ВАТ "Агромаш" 570,00
10 05471922 Чернятинський аграрний коледж ВДАУ 412,70
11 00414368 СВАТ "Федорівське" 211,00
12 33618953 ТОВ "Згар Плюс" 230,50
13 32061855 СП ТОВ "Еннс-Інвест" 206,00 
  Малі незвітуючі підприємства 926,60
  Всього: 37828,88
1 30067263 СФГ "Кравчука В.С." 985,00
2 34020894 ФГ "Жмеринська зернова компанія" 745,00
3 34417014 ФГ "Дзялів" 1020,00
4 20080509 ФГ "Надія" 353,88 
5 34303612 ФГ "Підгурське джерело" 88,00
6 34744771 ФГ "Шарм – ОМ" 215,00
7 30802876 ФГ "Перемога" 140,00
8 35500553 ФГ "Рожепське" 588,00
9 33142966 ФГ "Оксамит МД" 197,84
  Всього: 4332,72 
  Всього по незвітуючих фермерських господарствах: 495,76
  Всього по фермерських господарствах: 4828,48
  Населення 23548,64
  РАЗОМ: 66206,00

Таблиця 1. Типова ситуація щодо масштабів діяльності агрохолдингів
(на прикладі Жмеринського рKну Вінницької обл.,  кількість землі

в обробітку (га) на початок 2010Kх рр.)

Примітка: з огляду на спільних засновників ці підприємства доцільно розг�
лядати загалом.

Джерело: інформація Управління агропромислового розвитку Жмеринсь�
кого р�ну.
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Ці дані підтверджують формування в Україні хол�
дингової інтегрованої аграрної територіальної система,
яка охоплює поле діяльності сукупності інтегрованих
підприємств в межах певної адміністративної території.
Звертає на себе увагу переважання регіонального типу
інтегрованих формувань, тобто ситуації, коли такі
підприємства яскраво локалізовані найчастіше у декіль�
кох адміністративних районах. Що означають такі зміни
по суті: досягнення істотних фінансово�економічних
результатів господарювання за рахунок ефекту масш�
табу виробництва; у агрокорпораціях використовують�
ся достатньо сучасні технології і комплекси машин, си�
стеми захисту, добрива, досягнуто високих врожаїв та
ін. Керівники цих підприємств стверджують про наміри
відновлення у подальшому — за більш сприятливих еко�
номічних умов — тваринництва; не можна ігнорувати
відносно високий рівень фаховості персоналу, заробіт�
ної плати, досягнуті в агрохолдингах порівняно із ста�
ном галузі в цілому.

На нашу думку, питання агрохолдингів — це пере�
дусім комплекс досить традиційних питань інтеграції,
концентрації виробництва в економічному середовищі.
Зважена, економічно обгрунтована інтеграція давно
визнана економічною наукою як вагомий фактор забез�
печення ефективності, при чому у різних типах еконо�
мічних систем. Однак аналіз реальної ситуації свідчить,
що новий тип аграрного бізнесу, який виявився харак�
терним для вітчизняних агрохолдингів, супроводжуєть�
ся множиною значних дисфункцій як суто економічно�
го, так і соціального змісту. Такі дисфункції мають місце
насамперед у відносинах між агрохолдингами і місце�
вими сільськими громадами, де діяльність останніх внас�
лідок такої ситуації характеризується значними і уста�
леними втратами. Так, основні тенденції розвитку в ос�
танні роки свідчать про поширення моделі опортуністич�
ної поведінки з боку ключових гравців ринку, наділе�
них реальною економічною владою. Механізм такої
опортуністичної поведінки грунтується насамперед на
недосконалих контрактних відносинах, що в сукупності
має за наслідок цілу множину негативних соціально�
економічних ефектів — зниження якості життя селян,
руйнацію інфраструктури сільських громад, обмежен�
ня виробничих функцій і т.д.

Споконвіку основною функцією села було забезпе�
чення власної продовольчої безпеки, що означало прак�
тично повну зайнятість працездатного населення у с.�г.
виробництві в межах діючого на конкретній території
підприємства. Нині, за рахунок того, що мешканці сіл
району мігрують в пошуках роботи, відбувається актив�
не формування т. з. "безперспективних сіл", у яких про�
живають переважно пенсіонери. Звідси, окремим питан�
ням є динаміка чисельності працюючих у сільському
господарстві та вплив на цей процес, обумовлений діяль�
ністю агрохолдингів.

Приклади різкого зменшення попиту на робочу силу
по мірі поширення діяльносоі агрохолдингів детально
описані нами [8]. В деяких випадках цей попит зменшу�
вався у 6 та більше разів (на прикладі діяльності ПК

"Поділля" у Крижопільського району Вінницької об�
ласті).

Слід відзначити також, що більшість сучасних інтег�
рованих сільськогосподарських підприємств створені з
використанням "системи участі" у капіталі. Проведений
аналіз показав, що створення інтегрованих структур
відбувається шляхом залучення портфельних (міно�
ритарних) та прямих (ті, що мають контрольну частку
у статутному фонді підприємства і беруть участь в
управлінні) інвесторів. Зазначений ефект детально опи�
саний у попередніх роботах авторів статті [8—10]. Суми
коштів (інвестиційні потоки), які вносяться в статутні
фонди, дуже різняться. Очевидно, це відображає
складні і непрозорі схеми перехресного володіння ак�
тивами підприємств. Незначні внески у фонди новоство�
рених підприємств є скоріше юридично необхідною
формальністю. За будь�якого варіанту мова йде про
організаційні схеми, які непідконтрольні суспільству, що
само по собі вже є підгрунтям для різносторонніх кон�
фліктних ситуацій. Необхідно відзначити, що створен�
ня підприємств у такий спосіб значно ускладнює конт�
роль з боку держави за суб'єктами господарської діяль�
ності, а також створює передумови для здійснення не�
прозорих фінансових операцій. Окрему увагу слід звер�
нути на той факт, що більшість високо прибуткових
підприємств�гігантів холдингового типу створюються на
базі неплатоспроможних підприємств. Формування но�
вих підприємств на базі неплатоспроможних
підприємств відбувається ще до рішення суду про виз�
нання підприємства банкрутом, і такі випадки мають
масовий характер. Досить часто в результаті банкрутств
підприємств вищий менеджмент (директорат) колишніх
неплатоспроможних підприємств успішно очолює нові
агроформування, які входять до складу потужних
підприємств холдингового типу.

Важливо відмітити і факти того, що в рамках одно�
го агрохолдингу на базі фінансово недієздатних
підприємств створюються організаційно�правові фор�
ми господарювання, які успішно функціонують (рис. 1).
Звертає на себе увагу те, що ДП "Почапинецьке" ТОВ
"Кристал" було створено в результаті реформування ко�
лишнього КСП, тобто було його правонаступником, а
його активи надалі, після банкрутства, було фактично
трансформовано у ТОВ "Згар Плюс", що супроводжу�
валося, зокрема, істотним зменшенням кількості праці�
вників (майже у 8 разів).

Загалом слід підкреслити, що, з огляду на обсяги
виробництва, задекларовану рентабельність виробничої
діяльності і стан ринку, саме інтегровані сільськогоспо�
дарські підприємства є найбільш прибутковою органі�
заційною формою господарювання (моделлю) у сучас�
ному вітчизняному аграрному секторі, навіть на фоні
існуючих кризових ситуацій у цьому секторі економі�
ки.

Проте водночас найбільшими підприємствами —
"мінімізаторами" в АПК є великі підприємства холдин�
гового типу. Саме ця категорія підприємств, володіючи
значними фінансовими ресурсами та можливостями,

  

ДП "Почапинецьке" 
ЄДРПОУ: 30802829 

с. Почапинці 
Дата створення: 11.04.2000 р. 

Дата початку ліквідації: 16.08.2007 р. 

ТОВ "Згар Плюс" 
ЄДРПОУ: 33618953 

с. Почапинці 
Дата створення: 25.12.2005 р. 

(успішно функціонує) 

Ресурси 

ТОВ "Кристал" 
ЄДРПОУ: 00371920 

(засновник) 

Рис. 1. Підприємства на території с. Почапинці Жмеринського рKну Вінницької обл.
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впроваджує фінансові схеми, які дозволяють
практично законно мінімізувати сплату по�
датків та зборів. Тому необхідно розробити
механізм, який протидіятиме отриманню при�
бутків з одночасною мінімізацією оподатку�
вання.

Важливо відмітити, що така схема є пря�
мим наслідком ефекту "неспостережуваних
процесів" (рис. 2—3).

Так, "Підприємство А", не виробляючи
продукції, може продавати "чужу" продукцію
(у нашому випадку продукцію "Підприємства
В") і, як наслідок, отримувати податкові пільги.
Подібні по суті спекулятивні операції в межах
кластеру не порушують законодавства.

Узагальнення доступних даних з діяль�
ності сільськогосподарських підприємств
різних організаційних типів на території
Вінницької області впродовж 2010—2014 рр.
дозволило провести окремі порівняння (табл.
2). Ці фрагментарні дані, отримані на конкрет�
них прикладах, дозволяють зробити висновок
про наявність окремих, але суттєвих сприят�
ливих факторів для функціонування та розвит�
ку агрохолдингів.

Якщо повернутися до питання адекватної
реакції регуляторної політики на особливості
діяльності агрохолдингів, то слід зазначити на�
ступне: переосмислення загальної ідеології
державного регулювання в АПК повинно пе�
редбачати активізацію процесів щодо покра�
щення інфраструктури сіл за рахунок сільськогоспо�
дарських підприємств холдингового типу.

Саме діяльність, ефективність функціонування аг�
рокорпорацій повинна розглядатися як основне перс�
пективне джерело фінансових та ресурсних "ін'єкцій" у
економічний та соціальний розвиток сільських громад.
Всі бюджетоутворюючі підприємства повинні знаходи�
тися під жорстким державним контролем, який пови�
нен базуватися на відповідному моніторингу за станом
та соціально�виробничими функціями сучасного вітчиз�
няного аграрного бізнесу.

Конкретними представляються наступні
пропозиції:

1. У випадку наявності чітко вираженої деп�
ресивної конкретної території (тобто наявності
особливо гострих соціально�економічних про�
блем конкретного села) бізнес (підприємства),
що здійснюють господарську діяльність на цій
території, повинні надавати більш змістовну
інформацію про свою діяльність. Це надасть
більш адекватну картину щодо стану підприє�
мства та його соціальних функціях по відно�
шенню до місцевої громади.

2. Введення оподаткування агрохолдингів
за принципом консолідованої звітності (за ана�
логом: Директиви Ради ЄЕС від 13.06.1983 р.,
унітарного принципу у США, системи "інтег�
рованих платників податків" у Франції, консо�
лідованої звітності для корпорацій у Японії,
введеної в дію 01.04.2002 р. та ін.).

3. Приведення параметрів економічних
відносин у землекористуванні — насамперед
плати за землю — для всіх форм виробництва
повинні бути приведені до рівня світових ана�
логів.

4. Реорганізація аграрної політики у на�
прямку підтримки великого аграрного бізнесу
лише у стимулюванні експортних операцій. На�
томість зосередження процесів регулювання/
підтримання лише стосовно сільських тери�
торій. Останнє передбачає перехід до стимулю�
вальних моделей формування місцевих бю�
джетів сільських територій із кардинальним

розширенням прав і регулятивних можливостей
сільських громад.

ВИСНОВКИ
Агрохолдинги мають величезний потенціал і на да�

ний час, і на майбутнє. Розвиток крупно�товарного, ек�
спортно�орієнтованого сільськогосподарського вироб�
ництва в Україні буде і надалі визначатися розвитком
саме цього типу господарювання. Водночас роль агро�
холдингів має яскраво виражену суперечливу наслідки

  

Основне підприємство 
(центр кластера) 

продукція

ПДВ

Підприємство А* 

 

пр
од
ук
ці
я 

Підприємство Б** 

 

Підприємство В* 

 

ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ ПДВ 

Примітки:
1)  — напрямок фінансових потоків;
2)  — спільні засновники або/ та вищий менеджмент ( прихована

форма відносин);
3) * — виробник сільськогосподарської продукції;
4) ** — переробне підприємство.

Рис. 2. Схема (модель) "мінімізації" податків шляхом створення
кластерів в АПК

Джерело: власні дослідження.

Інтегроване 
підприємство 

холдингового типу - 
"мінімізатор"* 

 
Сільськогосподарське 

підприємство*  

 
Переробне 

підприємство** 

 
Підприємство      
торгівлі** 

ФСП*** 

Рис. 3. Схема створення інтегрованого підприємства —
"мінімізатора" в аграрному секторі

* — платник фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП);
** — платник за звичайною системою оподаткування;
*** — з 01.01.2015 р. фіксований сільськогосподарський податок замі�

нено на Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податко�
вий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Примітка: за схожою схемою були створені такі відомі у Вінницькій
області сільськогосподарські підприємства, як ТОВ "Новофастівське"
(ЄДРПОУ: 32581540, Погребищенський район), ТОВ "Агрокомплекс "Зеле�
на долина" (ЄДРПОУ: 32721857, Томашпільський район), ТОВ "Продоволь�
ча компанія "Зоря Поділля" (ЄДРПОУ: 34009446, Гайсинський район) та ін.

Джерело: власні дослідження.
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для галузі, українського села, економіки країни в ціло�
му.

Так, структура побудови агрохолдингів значною
мірою перешкоджає проведенню якісного контролю з
боку держави за діяльністю цих підприємств. Саме ця
форма підприємств на даний час в Україні здатна най�
більшою мірою використовувати механізми мінімізації
оподаткування, трансфертних цін, офшорів, контракт�
ного і договірного права (оренди обладнання, при�
міщень та ін.), політичних факторів, корупційних схем,
у т. ч. опортуністичної діяльності та ін. Відповідно, мо�
дель впливу сучасних агрохоолдингів на розвиток
вітчизняного аграрного сектору обумовлений наявністю
наступних детермінантних факторів: 1) наявністю істот�
них пільг, насамперед податкових; 2) відсутністю істот�
них соціальних функцій, в першу чергу по відношенню
до сільських територій, де здійснюється виробнича
діяльність і — звіди — відносно низьких трансакційних
витрат в цілому; 3) ефекту масштабу; 4) наявністю гли�
боко ешелонованих схем "тінізації" участі у реальному
капіталі та — в наслідок цього — активних і результа�
тивних інвестиційних схем; 5) низькій частці витрат на
оплату праці і т.д.

Загалом же ефективність функціонування агрохол�
дингів обумовлена скоріше сприятливими кон'юнктур�
ними умовами і має суто економічний зміст, локалізо�
вані на рівні окремого підприємства. Загальна — со�
ціально�економічна — ефективність даного типу госпо�
дарювання на макроекономічному і суспільному рівнях
є значно меншою для аналогів мережі підприємств ма�
лого бізнесу, насамперед за показниками зайнятості,
розвитку сільських територій, податковому наванта�
женню, результативністю використання державної до�
помоги і т. д.

Однак слід підкреслити, що самим негативним у цій
ситуації є посилення монополістичних переваг агрохол�
дингів у порівнянні із іншими типами і формами госпо�
дарювання на селі через згортання обсягів останніх.
Тому корегування державної регуляторної політики у
цьому секторі економіки представляється об'єктивною
необхідністю.
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Показники Агрохолдинги Малі підприємства
Рентабельність основної 
діяльності (фінансовий 
результат), % 

від 30% 10-20% 

Плата за використання землі, 
грн./га 

16-22 6-17

Допомога з боку держави, 
грн./га (у прямій та 
опосередкованій формі) 

2000-4000 650-1050

Валовий дохід, грн./га 16500-20200 18000-25000
Кількість працівників, осіб 
всього на 10 000 г 

95-165 380-600

Рівень податкового 
навантаження, % 

0,30 1,28

Рівень податкового 
навантаження по ПДВ, % 

0,16 2,25 

Таблиця 2. Порівняльні характеристики ефективності
господарювання підприємств різних організаційних форм*

Примітки: *Вихідні параметри — на 10 000 га с.�г. угідь та 3 се�
редніх сільських населених пунктів на цій території з чисельністю
600—1000 осіб із часткою працездатного населення в межах 29—
40%.

Джерело: за результатами діяльності 17 сільськогосподарсь�
ких підприємств підприємств Вінницької області, у т.ч. холдинго�
вого типу — ПрАТ "ПК"Поділля" (29357,7 га), ТОВ"Концерн
"Сімекс� Агро" (10617,6 га), ПАТ "Браїлівське" (9208,0 га).
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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Серед головних проблем, з якими стикаються банківські

установи різних країн, виділяють нерівномірність та неефек�
тивність формування і регулювання грошових потоків інве�
стиційної діяльності банку. Сучасні фінансові інструменти
і технології включають актуальні адаптивні механізми мон�
іторингу та регулювання грошових потоків, тому їх засто�
сування особливо актуально в сучасних умовах функціону�
вання банків. Управління грошовими потоками входить до
складу ризик�менеджменту та здійснюється в рамках фінан�
сової політики сучасного банку, що розуміється як загаль�
на фінансова ідеологія, якої дотримується банк для досяг�
нення стратегічної мети діяльності. Варто зазначити, що
навіть у банківських установах, які успішно працюють на
ринку та генерують достатню величину прибутку, порушен�
ня платіжної дисципліни, зниження ліквідності або платос�
проможності може виникати внаслідок незбалансованості
різних видів грошових потоків у часі та сумах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В економічній науці існує та проаналізовано чимало

публікацій, присвячених вивченню механізмів і інструментів
моніторингу та контролінгу за структурою і динамікою гро�
шових потоків, з яких можна виділити наступні: Гончарен�
ко Л.П. [4], Филин С.А., Димитриади Г.Г. [5], Коваленко В.В.
[6], Лаврушин О.И. [8], Усоскин В.М. [9].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення взаємозв'язків між ресурсними

та системними параметрами організаційної гнучкості, вико�
ристання механізмів контролю і регулювання руху грошових
потоків від інвестиційної діяльності ПАТ КБ "ПриватБанку".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
За сучасних умов діяльності управління грошовими пото�

ками є важливим чинником прискорення руху капіталу, що
відбувається за рахунок скорочення тривалості операційного
циклу деяких банківських продуктів, більш ощадливого вико�
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ристання грошових ресурсів і зниження ризиків. Слід зазна�
чити, що ефективність роботи банку залежить від організації
системи управління грошовими потоками. Дана система уп�
равляння створюється для забезпечення виконання коротко�
строкових і стратегічних планів, збереження платоспромож�
ності і фінансової стабільності, більш раціонального викорис�
тання активів і джерел фінансування, а також мінімізації вит�
рат на фінансування операційної діяльності. Тобто грошовий
потік — це кошти, під якими розуміються депозитні рахунки
та готівкові кошти, що одержуються банком від усіх видів
діяльності, та витрачаються на забезпечення подальшої діяль�
ності. Крім того, до розрахунків коштів можуть включатися
короткострокові високоліквідні цінні папери, наприклад, дер�
жавні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати,
внески в інвестиційні фонди відкритого типу та привілейовані
акції із плаваючої відсотковою ставкою [2, с. 155—159; 6, с. 3].

Головним фактором формування грошового потоку є оп�
лата клієнтами вартості отриманої послуги. Вихідні показники
для розрахунків грошових надходжень — це валовий дохід та
прибуток від продажів. Обидва показника мають велике зна�
чення для оцінки фінансового стану банку [9, с. 123—126]. Саме
наявність або відсутність грошових ресурсів визначає: можли�
вості та напрями розвитку банку; перевищення грошових над�
ходжень над платежами забезпечує можливість вкладення гро�
шових коштів з метою одержання додаткового прибутку. Од�
нак зазначимо, що банку необхідно дотримуватись нормативів
готівкого ліміту коштів. Проте відзначимо, що поняття грошо�
вого потоку досить широке і охоплює всі види діяльності банків,
адже будь�яка операція неодмінно супроводжується рухом
коштів. Тому поняттю грошового потоку можна надати лише
загальне тлумачення, але для кожного банку воно буде мати
свою специфіку, яка залежатиме від таких факторів, як тип влас�
ності, вид діяльності, особливості розрахунків, облікової пол�
ітики тощо. З метою забезпечення ефективного цілеспрямова�
ного управління грошовими потоками виникає необхідність пев�
ної їх класифікації та в залежності від неї потреби своєчасно
здійснювати облік, аналіз, регулювання та планування грошо�
вих потоків різних видів. Головні складові грошового обігу: го�
тівково�грошовий та безготівковий обіг.

Таким чином, грошові потоки банку мають різну приро�
ду, іноді різноспрямовану [1, с. 357—363]. Аналіз, регулюван�
ня та контроль руху грошових потоків — це визначення мо�
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ментів і величин припливів і відтоків готівкових
коштів. Головною метою аналізу та контролю
грошових потоків є аналіз фінансової стабіль�
ності та прибутковості банку. До основних еле�
ментів системи управління грошовими потока�
ми належать фінансові методи та інструменти,
нормативно�правове, інформаційне і програм�
не забезпечення [7, с 134—145]. Серед фінан�
сових методів, що виявляють безпосередній
вплив на організацію, динаміку та структуру
грошових потоків банку, можна виділити такі
як систему розрахунків з дебіторами та креди�
торами; взаємини із засновниками (акціонера�
ми), контрагентами, державними органами уп�
равління та надзору; контрагентів кредитуван�
ня; фінансування; фондоутворення; інвестуван�
ня; страхування; оподатковування. Фінансові
інструменти поєднують грошові та кредитні
кошти, податкові інструменти, започатковані
форми розрахунків, інвестиційні кошти, інстру�
менти цінової політики, вексельні розрахунки
та інші інструменти фондового ринку, норми
амортизації, дивідендну політику, депозитарні
та інші інструменти, склад яких визначається
особливостями організації фінансів банку.
Нормативно�правове забезпечення банку складається із сис�
теми державних законодавчо�нормативних актів, внутрішніх
норм і нормативів банку, статуту господарюючого суб'єкта,
наказів і розпоряджень, юридично розробленої системи до�
говірної бази. Важливою частиною фінансового планування в
економічних умовах сьогодення є формування прогнозних сце�
наріїв та резервних варіантів руху грошових коштів.

Ми вважаємо, що існує два можливих напрями подібно�
го планування для руху грошових коштів в інвестиційній
діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк":

1. Відмова від орієнтації портфеля корпоративних
цінних паперів виключно на цінні папери підприємств базо�
вих галузей промисловості (енергетичної, металургійної,
нафтохімічної) і включення до портфелю акцій компаній
інших галузей, які демонструють високі показники ефектив�
ності фінансово�господарської діяльності і які є більш ціка�
вими з точки зору портфельного інвестування.

2. Погляд банку буде доцільним збільшити в портфелі
цінних паперів частку облігацій внутрішньої державної по�
зики (ОВДП), а також збільшити присутність в портфелі
зовнішніх боргових зобов'язань держави.

Необхідність диверсифікувати портфель корпоративних
цінних паперів у ПАТ КБ "ПриватБанк" викликана декілько�
ма факторами: по�перше, цінні папери багатьох підприємств
традиційних галузей промисловості зараз поступово втрача�
ють ліквідність та по ним спостерігається падіння курсових
вартостей; по�друге — дивідендні виплати по акціям цих ком�
паній не забезпечують достатнього рівня прибутковості; по�
третє — така галузева структура портфеля банку робить його
менш стійким до кон'юнктурних коливань; по�четверте — в
портфелі замало цінних паперів, по яким можливо було б оч�
ікувати стрімкого зростання. За результатами аналізу вид�
но, що зараз виникла об'єктивна необхідність у включенні до
портфеля акцій нових підприємств, що ставить перед управ�
лінням фінансових інвестицій ПАТ КБ "Приватбанку" про�
блему вибору найбільш перспективних з них.

В якості стратегічних альтернатив розвитку інвести�
ційної діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк" можна запропо�
нуватинаступні (табл. 1).

ВИСНОВКИ
Отже, за результати дослідження слід відзначити, що

ПАТ КБ "ПриватБанк" для більш ефективного управління
грошовими потоками в інвестиційній діяльності необхідно
збільшити частку державних позики (ОВДП) та зовнішніх
державних зобов'язань (в євро), і відповідно зменшити част�
ку більш ризикованих інструментів — векселів, корпоратив�
них акцій та облігацій. Збільшення в структурі портфелю бан�
ку надійних інструментів приведе до досить консервативної
стратегії управління інвестиційним портфелем, орієнтуючись
головним чином на забезпечення надійності вкладень.

Таким чином, управління грошовими потоками — най�
важливіший елемент фінансової політики банку, оскільки
пронизує всю систему фінансового управління банку. Важ�
ливість і значення управління грошовими потоками в банку
важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності
залежить не тільки стабільність банку в конкретний період

часу, але й здатність до подальшого розвитку, досягнення
фінансового успіху у довгостроковій перспективі.
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Таблиця 1. Стратегічні альтернативи розвитку інвестиційної діяльності
ПАТ КБ "ПриватБанк"

SO-стратегія ST-стратегія
1. Розширення участі на ринку банківських 
інвестиційних послуг. 
2. Залучення уваги клієнтів до послуга, що 
надаються банком.  
3. Розширення послуг з використання мережі 
Інтернет - доступ в банк з будь-якої точки світу.  
4. Розширення масштабів роботи з 
приватними особами і корпоративними 
клієнтами.  
5. Проведення інноваційних рішень в даній 
області 

1 . Утримати клієнтів від переходу до 
конкурента, проінформувавши їх про 
високу якість і прийнятну ціну 
інвестиційних послуг банку.  
2. Використання головних переваг по 
відношенню до конкурентів: досвід 
роботи і висока репутація.  
3. Зниження ризикованості операцій 
шляхом використання в роботі обширної 
інформаційної бази по клієнтах 

WO-стратегія WT-стратегія
1. Більш активна робота відділу маркетингу 
по інформованості потенційних клієнтів про 
інвестиційні послуги банку.  
2. Зниження відсотків по інвестиційному 
кредиту за рахунок зниження вартості 
ресурсів. 
3. Зниження вимог до операційно- касових 
працівників 

1. Вдосконалення системи управління, її 
динамічності і гнучкості, зберігаючи при 
цьому можливість зниження ризиків за 
рахунок масштабних ресурсів. 
2. Шляхом підвищення зарплати і 
поліпшення соціального забезпечення 
залучити більше професійних кадрів у 
сфері інвестицій 
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У статті аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на принципи макроекономічного реJ

гулювання, які вивчають основи, захищені законом про макроекономічні принципи регулювання в УкJ

раїні, включені до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про

Державне Прогнозування і розробка програм для економічного і соціального розвитку України". Аналіз

існуючої системи макроекономічного регулювання показав, що більшість принципів має теоретичний та

фіскальний характер. Висвітлено ряд нових принципів таких, як: принцип доцільності, принцип раціоJ

нального розподілу ресурсів і принцип пріоритету. Тільки прагматичний підхід до вирішення проблем

соціальноJекономічного розвитку України, так само як і реалізація стратегічних напрямів розвитку, шляJ

хом систематичного здійснення всіх принципів, дозволить знайти збалансований підхід до вирішення

соціальних та економічних проблем, забезпечення сталого розвитку України.

The article analyzes the views of domestic and foreign scholars on the principles of macroeconomic regulation,

studies the framework reserved by law regarding macroeconomic regulation principles in Ukraine, which are

incorporated in the Budget Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine and the Law of Ukraine "The State

Forecasting and Establishment of Programs for Economic and Social Development of Ukraine". The analysis of

the present system of macroeconomic regulation showed that most principles are theoretical and of fiscal nature.

There is a range of new principles: the principle of expediency, the principle of rational distribution of resources

and the principle of priority. Only a pragmatic approach to solving problems of social and economic development

of Ukraine, as well as the implementation of the strategic directions of development through systematic

implementation of all principles will enable a balanced approach to solving social and economic problems and

ensure sustainable development of Ukraine.

Ключові слова: макроекономічне регулювання, соціальне благополуччя, національна економіка, бюджет,
оподаткування, закон.

Key words: macroeconomic regulation, social wellbeing, national economic, budget, taxation, law.

А.Блангард стверджує, що принципи макроекономічно�
го регулювання, можна розглядати як такі, що засно�
вані на практичному досвіді у сфері державного управ�
ління і на досягненнях економічної науки [11]. Ми згодні
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з цією думкою, але вважаємо, що макроекономічне ре�
гулювання в Україні засноване на практичному досвіді
радянського часу, який вже вичерпано, в той же час,
ігноруючи ряд нових підходів до формування макроеко�
номічної політики. В українській макроекономічній по�
літиці є ситуаційні підходи, невідповідність деяких ад�
міністративних дій і відсутність фундаментальних пара�
дигм, які визначатимуть основну мету соціально�еконо�
мічного розвитку в сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню функціонування макроекономічної по�

літики в Україні у своїх дослідженнях приділяли увагу
багато українських вчених, наприклад, Міщенко В.І.,
Мельник П.В., Мороз А.М., Михайленко В.С., Базиле�
вич В.Д., Клиновий Д.В. та ін. Однак залишається мало
дослідженим питання подальшого спрямування макро�
економічної політики в Україні. У галузях економіки і
теорії державного управління проблеми макроеконом�
ічного регулювання в умовах глобальних змін у світо�
вому господарстві та Україні та їх окремі аспекти до�
сить повно відображені в працях таких відомих украї�
нських учених, як О.М.Алимов, Ю.С. Архангельський,
Ю.М. Бажал, В.Д. Бакуменко, О.Г. Белорус, Л.К. Без�
часний, В.Г. Бодров, П.П. Борщевський, Л.І. Воротіна,
В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, В.І.Голіков, В.А. Голов�
ко, А.А. Гриценко, Б.В. Губський, С.І. Данилишин,
С.Д. Дзюбик, С.І. Дорогунцов, П.С. Єщенко, Л.О. Кані�
щенко, Б.Є. Кваснюк, Г.Н. Климко, В.І. Луговий, І.І. Лук�
інов, І.О. Лютий, І.Р. Михасюк, О.Г. Мордвінов, Г.І. Мо�

стовий, Н.Р. Нижник, Ю.В. Ніколенко, О.І. Осауленко,
Ю.М. Пахомов, А.К. Покритан, В.М. Рижих, І.В. Роз�
путенко, А.П. Румянцев, С.І. Соколенко, В.О. Степанен�
ко, А.С. Філіпенко, В.К. Черняк, А.А. Чухно, І.С. Яст�
ремський.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сьогодні в Україні загальновизнаною є об'єктивна

необхідність переходу до регульованого ринку, однак
чітко не визначено форми, принципи й засоби держав�
ного регулювання. Мета цієї статті полягає у вивченні
того, як принципи макроекономічного регулювання за�
хищені законом України, у аналізі поглядів вітчизняних
і зарубіжних вчених на принципах макроекономічного
регулювання, які лягли в основу соціально�економічно�
го розвитку. Економічну політику слід реалізовувати
лише через державне регулювання економічних про�
цесів в умовах ринкової економіки. Для цього Україна
має великий арсенал випробуваних світовою та вітчиз�
няною практикою економічних, правових та адмініст�
ративних важелів — ціни, податки, державний контракт,
субсидії, субвенції та ін. Ефективність державного ре�
гулювання залежить від того, наскільки розумно й ви�
важено використовуються ці важелі у процесі реалізації
економічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Багато економічних проблем спричинені фундамен�
тальними принципами макроекономічного регулюван�

Таблиця 1. Припущення прогнозу на 2013—2015 роки

Припущення прогнозу на 2013–2015 роки
Зовнішні припущення

Зростання світового ВВП на рівні 5% у рік 
Сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура на товари традиційного українського експорту 

Найбільшу роль для металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів відіграватиме зовнішній попит, розширення якого 
можливе за рахунок диверсифікації ринків. Зростання очікується завдяки переорієнтації на ринки Європи Близького Сходу та Північної Африки, 

а також збільшення обсягів споживання металопродукції на внутрішньому ринку. На зовнішній ринок працюватиме і значна кількість 
підприємств хімічної і нафтохімічної галузі Прогнозується збільшення випуску мінеральних добрив, полімерних матеріалів і пластмас, 

лакофарбової продукції, миючих засобів, автомобільних шин, а також прискорення темпів зростання експорту хімічної продукції. Одночасно 
галузь продовжуватиме модернізацію виробництва з метою зменшення залежності від природного газу 

Внутрішні припущення
Наближення фактичного ВВП до його потенційного значення за рахунок сукупної факторної продуктивності 

Тарифна політика 
Зростання тарифів на комунальні послуги для населення

Пристосування внутрішньої економіки до світових цін на енергоносії
Монетарна та валютна політика

Уряд зможе отримати зовнішнє фінансування на додаток до кредитів МВФ і Світового банку 
Рекапіталізація приватних банків державою буде здійснена в обсязі не менш ніж 10 млрд грн., але не більше 20 млрд грн. 

Відкриється доступ українських компаній до зовнішнього фінансування залишиться вкрай обмеженим як мінімум до кінця 2010 року
Іноземні банки будуть підтримувати свої дочірні структури в Україні

НБУ продовжить активно впливати на ситуацію на валютному ринку, як шляхом валютних інтервенцій, так і адміністративними методами
Також буде обмежувати рух капіталу і за необхідності обмежувати доступ до міжбанківського валютного ринку до відновлення стабільного 

притоку валюти 
Відновлення довіри до банківської системи, очікується поступове збільшення депозитних вкладів, що надасть можливість розширити

інвестиційні можливості банків 
Скорочення банківських ставок за кредитами, що позитивно вплине на реальний сектор економіки 

Соціальна політика
Випереджаюче зростання реальних доходів населення відносно ВВП 

Забезпечення зайнятості населення та скорочення безробіття
Розширення кредитно-страхових засад фінансування видатків на отримання освіти, придбання житла 

Поетапна заміну пільг, що виконують функцію соціальної підтримки вразливих верств населення, адресною соціальною допомогою –
монетизація пільг 

Фіскальна та боргова політика 
Паритет між соціальною та інвестиційною політикою в межах бюджетних витрат 

Відбуватиметься концентрація бюджетних капітальних ресурсів на виконання пріоритетних інвестиційних програм, в тому числі видатків на 
розвиток підприємств обробної промисловості, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу 

Ставки основних податків (ПДВ, податок на прибуток, прибутковий податок) залишаться без змін) 
Інвестиційна політика 

Розширення інвестиційної діяльності буде пов’язано з необхідністю залучення товаровиробниками коштів для впровадження енергозберігаючих 
технологій, оновлення основних фондів та модернізацію і введення в дію нових технологій з метою виробництва конкурентоспроможної 

продукції, в умовах більш жорстокої конкуренції, чому сприятиме стимулююча державна інвестиційно-інноваційна політика та збільшення 
притоку іноземного капіталу 

У 2013–2015 рр. концентрація ресурсів для реалізації пріоритетів наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку, зокрема капітальних 
видатків бюджету, на створення інформаційно-комунікаційної, транспортної та комунальної інфраструктури 
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ня. В наукових роботах ще не висвітлена їх чітка дета�
лізація. До ключових чинників сталого економічного
розвитку, а тим більше макроекономічних зрушень, яких
потребують країни під час суспільно�економічних
трансформацій, належить ефективне державне регулю�
вання економіки, яким потрібно називати цілеспрямо�
ваний вплив, що здійснює держава у сфері управління
економікою з метою надання економічним процесам
певної спрямованості відповідно до цілей, завдань та
інтересів країни. Практичні та теоретичні аспекти дер�
жавного регулювання економіки України досліджують�
ся чисельними науковими установами: Національним
інститутом стратегічних досліджень, Міжнародним цен�
тром перспективних досліджень, Інститутом еволюцій�
ної економіки, Інститутом економіки та прогнозуван�
ня НАН України, вищими навчальними закладами,
фахівці яких вивчають і розвивають економічну теорію.

Іноземна література пропонує нам тлумачення фун�
даментальних проблем макроекономічного регулюван�
ня по результатам практичих досягнень. Таке регулю�
вання розглядається як рішення кризової ситуації. Зок�

рема, Б.Сноудон стверджує, що базові принципи мак�
роекономічного регулювання повинні включати ранні
результати кризи, термінові рішення, адекватне реагу�
вання, повне використання ресурсів для подолання кри�
зи [15]. Цей підхід є досить утилітарним; він унемож�
ливлює вирішення стратегічного завдання макроеконо�
мічного регулювання в довгостроковій перспективі.

Розвиток ситуації в економіці України 2010 року
засвідчує перманентне наростання ризиків, пов'язаних
з кризовими процесами [3, с. 30]. На вітчизняну еконо�
міку продовжують негативно впливати як стагнація
світової економіки, так і макроекономічні та валютно�
фінансові дисбаланси, які сформувалися в останньому
кварталі 2008 року. В Україні чітко сформувався комп�
лекс викликів, пов'язаних із:

— глибокою депресією основних секторів економі�
ки, викликаною, насамперед, різким звуженням
зовнішніх ринків збуту;

— втратою стабільності банківської системи через
наростання кризи ліквідності в умовах відсутності дієвої
політики підтримання останньої;

Таблиця 2. Система резервування принципів макроекономічного регулювання законом України

Податковий кодекс
 Принцип Пояснення 
1 Загальна тривалість оподаткування Кожна людина зобов'язаний сплачувати податки і збори, що стягуються 
2 Рівність усіх платників перед правом без 

будь-якої дискримінації 
Забезпечення рівного ставлення до всіх платників податків, незалежно від соціальної, 
расової, національної, релігійної приналежності, володіння юридичної особи, 
громадянства фізичної особи та оригінальності капіталу 

3 Неминучість Неминучість відповідальності у разі порушення податкового законодавства 
4 Презумпція законності  Презумпція законності дій платника податків, якщо закон або інші нормативні актами 

містять елементи, які можуть бути витлумачені по-різному до прав і зобов'язань 
платників податків і контролюючих органів, що дозволяє вирішити справу на користь 
обох частин 

5 Фіскальна достатність Введення податків, щоб бюджет був збалансованим
6 Соціальна справедливість Впровадження податків відповідно зі швидкістю платоспроможності платників податків
7 Ефективне оподаткування Податкові надходження повинні перевищувати витрати, призначені для стягнення
8 Нейтралітет оподаткування Накладання податків, незалежно від конкурентоспроможності платника податків 
9 Стабільність Всі елементи податків не можуть бути змінені за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду. Податки не можуть бути змінені протягом бюджетного року 
10 Однорідність і зручність при оплаті Існують терміни для сплати податків, які враховують інтереси держави і платників 

податків 
11 Єдиний підхід до призначення податків  Всі обов'язкові податки захищені законом

Бюджетний кодекс
1 Єдність бюджетної системи Бюджетна система України гарантує єдність законодавства, валютної системи, правил 

бюджетних витрат і доходів, класифікації бюджету, бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності 

2 Балансування Бюджетні витрати повинні бути узгоджені з доходами за певний бюджетний період
3 Незалежність Державний бюджет та місцеві бюджети є самостійними
4 Повнота Всі витрати і доходи включаються до бюджету
5 Обгрунтування Рамки бюджетного прогнозування макроекономічних показників і заплановані витрати і 

доходи, розраховані у відповідності з особливою методологією 
6 Ефективність та результативність При бюджетування, всі учасники повинні переслідувати цілі у відповідності з 

національними цінностями і завданнями інноваційного розвитку і звести до мінімуму 
бюджет, досягнення максимальних результатів 

7 Субсидіарність Витрати між центральним бюджетом та місцевими бюджетами розподіляються 
відповідно до максимальної близькості гарантованих державних послуг до кінцевого 
споживача 

8 Цільове використання бюджетів Бюджети використовуються тільки для завдань, визначених в якості бюджетних 
асигнувань і цілей 

9 Справедливість і неупередженість Існує справедливість у розподілі суспільного благополуччя серед територіальних громад 
та всіх громадян 

10 Прозорість і відкритість Місцева громада повинна бути поінформована про всі етапи бюджетного процесу
Закон України про ««Державне Прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» 

1 Цілісність Надання взаємних стратегічних документів економічного і соціального розвитку України, 
а також окремих галузей і регіонів в коротко- і довгостроковій перспективі 

2 Об'єктивність  Стратегічні документи розробляються з використанням даних Центрального 
статистичного органу, Центрального органу з економічних питань, інших центральних та 
місцевих органів влади та Національного банку України 

3 Науковий підхід Стратегічні документи мають наукову основу з використанням кращих закордонних 
практик в галузі прогнозування 

4 Реклама Стратегічні документи відкриті для членів громади
5 Незалежність Місцевий уряд несе відповідальність за розробку і реалізацію стратегічних програм для 

своїх регіонів. Він забезпечує координацію всіх стратегічних програм 
6 Рівність Інтереси місцевого самоврядування та юридичних осіб повинні бути збалансовані 
7 Домінування державних інтересів Центральні органи влади і місцеві органи влади повинні розробити стратегічні програми 

для регіонів відповідно до загальної політики держави та її економічної безпеки 
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— нестабільністю курсу гривні у зв'язку з дисбалан�
сом попиту та пропозиції на валютному ринку та висо�
ким рівнем девальваційних очікувань економічних
суб'єктів;

— утрудненням фінансування бюджетних видатків
через значно більше, ніж прогнозоване, падіння макро�
економічних показників;

— постійною втратою дієвості політики держави че�
рез глибоку політичну кризу та розбалансування діяль�
ності гілок законодавчої, виконавчої та монетарної
влад.

Мають бути закладені основи для забезпечення по�
дальшого стійкого розвитку економіки та спрямування
інвестиційного вектору на зростання (табл. 1).

Дж. Боуман відносить до принципів макроекономі�
чного регулювання право і обов'язок органів держав�
ної влади в самостійному збалансуванні своїх бюджетів,
принцип ефективних бюджетних коштів та принцип зба�
лансованого бюджету [12]. Національна наука тради�
ційно стверджує, що основні принципи макроекономі�
чного регулювання є принципами бюджетування і про�
гнозування фінансового впливу на економіку. Зокрема,
це стверджували М. Азарова, В. Копилов, Л. Воронов,
В. Опарін, Л. Лисяк та інші. Рівень законодавства, відпо�
відно до сучасної наукової традиції, відносить принци�
пи макроекономічного регулювання до Бюджетного
кодексу України, до Податкового кодексу України та
Закону України про "Державне Прогнозування та роз�
роблення програм економічного і соціального розвит�
ку України" (табл. 2).

Вищевказані принципи макроекономічного регулю�
вання є досить декларативними і теоретичними, хоча
відображають сучасні погляди на управління соціаль�
ними та економічними процесами. Крім того, всі ці прин�
ципи призначені для забезпечення, ймовірно, найваж�
ливіших принципів макроекономічної політики в Україні
— добробут населення від економічного зростання. Цей
принцип декларується у багатьох нормативних актах.
Зокрема, Стаття 11 Закону України "Основи внутріш�
ньої і зовнішньої політики" передбачає, що однією з го�
ловних цілей державної політики є забезпечення доб�
робуту людей для економічного розвитку та інтеграції
України у світову економічну систему [6]. Враховуючи
той факт, що в Україні є багато прихильників "соціаль�
ної людино�орієнтованої економіки", уряд піднімає пи�
тання про цілі і завдання державної політики для спри�
яння суспільному добробуту.

Американський дослідник Ді Нітто зазначає, що
принцип суспільного добробуту включає в себе ряд по�
літичних питань (заходів) для бідних і тих, хто на межі
бідності, і небідних. Межі цієї політики є неясними. У
широкому сенсі, ця політика включає в себе майже всю
політику уряду — від оподаткування, забезпечення обо�
рони країни і енергоефективності в галузі охорони здо�
ров'я, житлової політики та програм соціальної допо�
моги. У вузькому сенсі, це державна політика, яка без�
посередньо впливає на доходи фізичних осіб і послуг, а
також можливості вразливих верств населення (пенсі�
онери, бідні, інваліди, хворі, і т.д.) [13]. Ці основні по�
зиції розділяє американський філософ Д. Белл, який
говорить: "Якщо індустріальне суспільство визначаєть�
ся кількістю товарів, що вказує на рівень життя, пост�
індустріальне суспільство, залежить від якості життя,
яке вимірюється послугами — охорона здоров'я, осві�
та, відпочинок і розвиток мистецтва ... " [2, с. 52]. Це
твердження стосується зміни поняття "соціально�еко�
номічний розвиток" на виключно "соціальний розвиток",
який автоматично порушує фундаментальні принципи
макроекономічної рівноваги. У свою чергу, П.Потапов
підкреслює, що поліпшення добробуту населення ого�
лошується українською політичною пріоритетністю, і
відповідно до Є. Шуратівського і Є.Лібанова, соціаль�
но�економічна політика повинна бути заснована на
трьох основних принципах: пріоритет питань соціаль�

ного захисту населення; підвищення ролі особистого
доходу для задоволення соціальних, культурних і по�
бутових потреб, усунення залежності; організація но�
вого механізму фінансування соціальної сфери, тобто
перехід від державного патерналізму до соціального
партнерства.

Підхід до цього досить спірного питання знайшов
Т. Фертиков, який свідчить, що засадами збалансованих
компонентів соціально�економічного розвитку є:

— Розвиток гуманітарного сектора (охорона здо�
ров'я, освіта, наука) та соціальної політики з розвитку
інститутів та культурної інфраструктури.

— Реалізація державної релігійної політики.
— Соціальний розвиток (соціальні відносини, без�

пека, соціальне партнерство і соціальний діалог).
— Забезпечення соціальної безпеки (соціальний за�

хист, соціальне страхування, соціальна допомога та
соціальна робота).

С. Василюк висловив думку про те, що ж є квінтесен�
цією по відношенню до сучасних підходів макроеконо�
мічного регулювання, підкресливши, що будь�яке су�
спільство в світі складається з двох основних частин —
економічної і соціальної. У той же час, економічне зро�
стання і соціальний прогрес повинні розглядатися у
взаємозв'язку і єдності. З одного боку, економіка ство�
рює умови для розвитку людського потенціалу та підви�
щення якості життя, з іншого — людина є найважливі�
шим ресурсом зростання і соціального розвитку, ефек�
тивним чинником відтворення. Слід розуміти соціальну
спрямованість економічної політики і підпорядкування
цілей економічного зростання соціального розвитку,
завдання досягнення добробуту громадян. Цей підхід
довели західні економісти. Зокрема, відповідно до прин�
ципів

Дж. Боумена, макроекономічне регулювання узгод�
жується з соціальною політикою та економічними реа�
ліями. Економічне зростання зважують на основі стра�
тегічних планів і підпорядкування інтересів окремих
осіб. У той же час, загальні принципи макроекономіч�
ного регулювання повинні бути пов'язані з принципами
планування соціально�економічного розвитку. Таким
чином, відповідно до Статті 2 Закону України "Про дер�
жавне стратегічне планування", вона заснована на прин�
ципах чесності, наукової обгрунтованості, прозорості,
рівності та партнерства і т.д. [5]. На нашу думку, перелік
принципів повинен бути доповнений принципом доціль�
ності, принципом раціонального розподілу ресурсів і
принципом пріоритету у відповідності зі стратегічними
напрямками соціально�економічного розвитку, врахо�
вуючи поточну економічну ситуацію. Дотримання та
систематичне здійснення всіх принципів дозволить
здійснити збалансований підхід до вирішення соціаль�
них та економічних проблем, сприяти формуванню су�
часної системи макроекономічного регулювання, соці�
альних і економічних процесів в Україні.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Принципи макроекономічного управління є фунда�

ментальними. Наукові положення в основному захищені
законом, відповідно до якого працює система держав�
ного регулювання. Аналіз існуючої системи макроеко�
номічного регулювання показує, що її принципи мають
теоретичний характер (принцип науки, принцип об'єк�
тивності, принцип цілісності, і т.д.). У той же час,
фіскальний характер пов'язаний з такими принципами
макроекономічного управління: фінансової достатності,
універсальності та ефективності оподаткування ним.
Соціально орієнтовані принципи: принцип відкритості
та прозорості, справедливості та неупередженості прин�
ципів, принцип рівності. Вони запобігають будь�яким
актам податкової дискримінації, є підставою до єдино�
го підходу створення податків і зборів, однорідності і
простоти сплати. Сучасні тенденції соціально�економі�
чної системи держави вказують на необхідність зміни�
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ти підхід до макроекономічної політики, з метою забез�
печення стійкості в поведінці макроекономічної систе�
ми. Тільки прагматичний підхід до вирішення проблем
соціально�економічного розвитку України, реалізація
стратегічних напрямів розвитку через фокус на людину
і системи реалізації всіх принципів, дозволить збалан�
сований підхід до вирішення соціальних та економічних
проблем, та забезпечення сталого соціально�економіч�
ного розвитку України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток інфраструктури постійно стикається з серйоз�

ними фінансовими проблемами. На ці цілі щорічно виділяєть�
ся не більше 500 млн дол. США. У той час як для виконання
намічених програмою розвитку залізничного транспорту
планів необхідно виділення не менше 1 млрд дол. США.

У даний час компанія "Іранські залізниці" експлуатує 9,5
тис. км залізничних ліній доріг, має близько 400 локомотивів,
23 тис. вантажних вагонів і 1 тис. пасажирських вагонів [1].

Особливістю розвитку транспортної системи в Ірані є
те, що на кожні 100 км шосейних у країні будувалося тільки
5 км залізниць, хоча в розвинених країнах частка залізниць
в цій пропорції доходить до 30 км. У результаті протяжність
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STUDY FOR THE CONSTRUCTION OF RAILWAYS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

У статті визначено особливості розвитку транспортної системи в Ірані. Багато років керівництво країни не приJ
діляло належної уваги питанням розвитку залізничного транспорту. В результаті стан залізничного транспорту в
Ірані не відповідає рівню економічного розвитку країни, що створює додаткове навантаження на автомобільний трансJ
порт.

У даний час залізничний транспорт країни гостро потребує сучасних швидкісних локомотивів і пасажирських
вагонів. Крім того, для забезпечення приміських пасажирських перевезень терміново необхідно збільшити кількість
самохідних швидкісних поїздів і залізничних автобусів. Ця проблема може бути вирішена тільки за рахунок залуJ
чення великих приватних інвестицій.

Задля розвитку залізничного транспорту в Ірані вкрай необхідно: електрифікувати основні залізничні магістJ
ралі, побудувати швидкісні залізниці і суттєво збільшити частку залізничного транспорту у вантажних і пасажирсьJ
ких перевезеннях, а також створити Компанію приміського залізничного сполучення.

Автори вважають, що одним із найбільш перспективних напрямів співробітництва між Україною та Іраном в
економічній сфері є транспорт. У транспортній сфері Україна та Іран можуть співпрацювати за наступними напряJ
мами: проектування залізничних магістралей, ремонт вагонів, локомотивів тощо; електрифікація залізниць; надання
інженерних послуг; підготовка іранських фахівців у галузі залізничного транспорту. В цьому можуть бути задіяні
провідні у транспортній сфері українські компанії: "Азовмаш", Крюківській вагонобудівний завод, ДніпропетровсьJ
кий стрілочний завод, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна та інші.

In the article the features of the transport system in Iran. Many years of leadership not paid adequate attention to the
development of railway transport. As a result, the state rail transport in Iran is not the level of economic development, creating
an additional burden on road transport.

Currently, the railways of the country in dire need of modern highJspeed locomotives and carriages. In addition, for
commuter passenger services is urgently needed to increase the number of selfJpropelled speed trains and rail buses. This
problem can only be solved by attracting largeJscale private investment.

For development of rail transport in Iran is essential: to electrify the main rail lines, build highJspeed railways and
substantially increase the share of rail transport in freight and passenger traffic, and create a company commuter rail service.

The authors believe that one of the most promising areas of cooperation between Ukraine and Iran in the economic sector
is transport. In transportation, Ukraine and Iran can cooperate in the following areas: designing railways, repair wagons,
locomotives etc.; electrification of railways; provision of engineering services; training of Iranian specialists of railway transport.
This may be involved in the transport sector leading Ukrainian company: "Azovmash", Kryukov Wagon Works, Dnepropetrovsk
Switch Works, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan and others.
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залізниць в Ірані не відповідає сучасним економічним ви�
могам, і основну частину вантажів у країні перевозить ав�
томобільний транспорт.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальними поняттями зовнішньоекономічних

відносин між Україною та країнами Персії займалися такі
вчені, як: М.М. Абумуфрех, І.А. Александров, В.С. Будкін,
І.М. Грабинський, С.С. Нагорний, В.І. Сидоров, П.П. Черник [6].

Але в їхніх працях більше уваги зосереджено на роз�
витку транзитного потенціалу країн, а автори звертають
увагу на необхідність подальшої розбудови залізничної ме�
режі Ірану.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в огляді нинішнього положення за�

лізничної галузі в Ірані та обгрунтування необхідності буд�
івництва нових залізничних ліній.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ
Залізниці в Ірані почали будувати достатньо пізно —

першу лінію було відкрито у 1914 році. Вона з'єднувала
Тебріз з Джульфой, яка знаходиться на кордоні з Росією.
Через два роки у країні було прокладено ще одну залізнич�
ну вітку на території провінції Систан. А вже в 1939 році
була побудована Транс�іранська залізниця сполученням
Шапур�Торкеман.

Загальна протяжність колії складає близько 10 тис. км.
Найбільш протяжними лініями є Тегеран — Бендер�Хомейні
(928 км), Гермсар — Мешхед (812 км), Кум — Зеренда (847
км), Тегеран — Тебріз (736 км), Ісфахан — Шираз (506 км),
Бафк — Бендер�Аббас (626 км).

Велика частина іранських поїздів обслуговується ди�
зельними локомотивами, так як електрифіковано лише 148
кілометрів залізниць країни. Всі вони припадають на гілку
Джульфа — Тебріз [7].

Є ще одна проблема. Більша частина залізничних ліній
є одноколійні, тому в даний час активно ведуться роботи з
модернізації залізничної мережі Ірану, що включають в себе
прокладку додаткових колій.

Щорічно в Ірані залізничним транспортом перевозить�
ся близько 45 млн тонн вантажів плюс 2—3 млн тонн тран�
зитних вантажів і приблизно 33 млн пасажирів. пасажирські
перевезення здійснюються за напрямками: Тебріз — Теге�
ран — Мешхед, Тегеран — Кум — Ісфахан, Тегеран — Кум
— Йезд — Керман, Тегеран — Кум — Йезд — Бендер�Аб�
бас, Тегеран — Кум — Арак — Ахваз — Абадан.

В основному, експлуатують локомотиви німецького вироб�
ництва, проте було розпочато виробництво національних ди�
зелів. Цікаво, що Ісламська Республіка є єдиною мусульмансь�
кою державою, що випускає двигуни. Виробляє Іран і власні
вагони. Цим займається державна компанія "Вагон Парс".

Незважаючи на те, що з початку історії Ісламської Рес�
публіки Іран залізниці, а також вся пов'язана з ними інфра�
структура належала державі і управлялася компанією
"Іранські залізниці", в останні роки приватний бізнес актив�
но проникає в цю галузь економіки.

На даний момент приблизно 97% вантажних вагонів
приватизовано. Що стосується пасажирських перевезень,
то зараз приватному сектору там належить 48% рухомого
складу. Рештою володіє державна компанія "Раджа" [8].

Розвиток залізничного транспорту в Ірані йде швидки�
ми темпами. За останні 10 років були побудовані такі гілки,
як Бафк — Мешхед і Керман — Бам. Крім державних ком�
паній та місцевих підприємців, Іран приваблює і іноземних
інвесторів. Заплановано співпрацю з південнокорейськими
фірмами у будівництві швидкісної залізниці Ісфахан — Кум
— Мешхед, а з індійськими — у зведенні транзитного кори�
дору на ділянках Захедан — Мешхед і Чабахар — Захедан.
Росія та Іран спільно будують лінію Решт — Астара, покли�
кану зв'язати Іран з Азербайджаном. Також у даному про�
екті бере участь ЗАТ "Азербайджанські залізниці" [2].

Багато років керівництво країни не приділяло належ�
ної уваги питанням розвитку залізничного транспорту. В
результаті стан залізничного транспорту в Ірані не відпові�
дає рівню економічного розвитку країни, що створює до�
даткове навантаження на автомобільний транспорт.

У даний час залізничний транспорт країни гостро по�
требує сучасних швидкісних локомотивів і пасажирських
вагонів. Крім того, для забезпечення приміських пасажирсь�
ких перевезень терміново необхідно збільшити кількість
самохідних швидкісних поїздів і залізничних автобусів. Ця
проблема може бути вирішена тільки за рахунок залучення
великих приватних інвестицій.

Великою проблемою залишається мала протяжність основ�
них і допоміжних, а також електрифікованих залізниць. До не�
давнього часу в країні щорічно будувалося тільки близько 300
км залізниць. Це пояснювалося відсутністю налагодженого се�
рійного виробництва рейок, залізничних стрілок та іншого за�
лізничного обладнання, недостатніми інвестиціями і т.д.

Це положення різко змінилося після зміни позиції Уряду
Ірану з питань розвитку залізничного транспорту. Значне
збільшення державних інвестицій в залізничне будівництво і
посилення контролю виробництва рухомого складу призвели
до великих позитивних змін у цій транспортній галузі. Тепер
мова йде про щорічне збільшення в 2—3 рази інвестицій і про

будівництво 1200 км залізниць в рік. Передбачається, що до
2025 року в країні буде побудовано 20 тис. км залізниць.

У галузі залізничного транспорту керівництво Ірану ак�
тивізувало свою діяльність на міжнародному напрямку. Ос�
новним проектом стало створення тристороннього ірано�
азербайджано�російського консорціуму з будівництва та ек�
сплуатації залізничної гілки Казвін — Решт — Астара. Було
прийнято рішення про створення спільного підприємства для
реалізації даного проекту, вартість якого складе 200 млн до�
ларів США. Здійснення цього будівництва дозволить з'єдна�
ти залізничні мережі Ірану, Азербайджану та Росії [9].

Іншою проблемою, з якою зіткнулося іранське ке�
рівництво, є дорожнеча залізничного транспорту Іану, по�
в'язана з переважною переважанням в його структурі дизель�
ної тяги. У цьому зв'язку проведені тендери на електрифіка�
цію основних залізничних ліній Ірану. Так, були визначені
компанії, які візьмуть на себе проекти з електрифікації залі�
зниць Тегеран — Мешхед і Бафк — Бендер — Аббас.

Планами передбачено будівництво понад 3,7 тис. кіло�
метрів залізничних колій в рамках семи державних проектів.
Найбільш пріоритетними Тегеран вважає залізничні на�
прямки Захедан — Мешхед, Казвін — Решт�Ензелі — Аста�
ра, Керманшах — Хосраві, Керманшах — Сенандедж. Очі�
кується, що загальні витрати по створенню необхідної
інфраструктури складуть близько 7 млрд євро.

Тільки власних коштів Ірану на ці цілі не вистачить, тому
керівництво країни вживає заходів щодо залучення інозем�
них інвестицій. Ведуться переговори з фінансування про�
ектів електрифікації гілки Мешхед — Боджнурд, створен�
ня швидкісного поїзда Тегеран — Мешхед та будівництва
гілки Горган — Етрек (Туркменістан). На проект залізнич�
ної гілки Чахбахар — Мешхед довжиною 1500 кілометрів
планується витратити більше 500 млн євро. Іншим великим
проектом у цій сфері є дорога Тегеран — Кум — Ісфахан,
вартість якої складе близько 1 млрд євро. Крім того, перед�
бачено будівництво гілки Мераге — Урміє довжиною 180
кілометрів і вартістю 280 млн євро, а також Хамадан — Се�
нандедж протяжністю 425 кілометрів, витрати на яку скла�
дуть близько 600 млн євро.

Керівництво Ісламської Республіки Іран одним з основ�
них напрямків розвитку транспортної галузі країни виділяє
залучення транзитних вантажопотоків. Так, в минулому
році загальний обсяг транзиту перевищив 5 700 000 тонн і
його вартість склала близько 19 млрд дол. США.

Основним напрямком транзитного вантажопотоку є
напрям "Бендер — Аббас" (Перська затока) — "Серахс"
(ірано�туркменська кордон). На даному напрямку щорічно
обробляють понад 1,2 млн тонн транзитних вантажів, що
складає близько 18% від загального обсягу транзиту.

Іншим важливим напрямком транзиту є митний пост
"Базарган" (турецько�іранський кордон) — "Лотфі Абад"
(ірано�туркменський кордон). Обсяг транзиту по даному
маршруту за минулий рік склав близько 800 тис. тонн або
15% від загального обсягу транзиту.

Кінцевими країнами призначення транзитних вантажів, що
прямують територією Ірану, в основному є країни СНД (За�
кавказзя і Середня Азія), на частку яких припадає близько 37%
від усього обсягу транзиту, що складає понад 2 млн тонн.

Загальний обсяг вантажів, перевезених по території
Ірану, для країн Євросоюзу складає близько 21 тис. тонн
(0,39%) на рік, а транзитний вантажопотік основних країн�
учасниць МТК "Північ — Південь" і особливо Росії та Індії
— близько 400 тис. тонн.

Іранці зацікавлені в розвитку маршрутів МТК "Північ
— Південь". При цьому уряд має намір активізувати будів�
ництво лінії Казвін — Решт — Астара (основний залізнич�
ний маршрут МТК). Реалізація даного проекту займе не
менше 3—4 років.

Головними перешкодами для реалізації планів у цьому
контексті є високі транзитні тарифи і слабка розвиненість
російських портів на Каспії, обладнаних застарілою і такою,
що не відповідає сучасним вимогам, технікою.

Вже відзначається падіння обсягів міжнародних пере�
везень та, як наслідок, зниження транспортування вантажів
територією Ірану на 8—10% [3].

ВИСНОВКИ
Уряд Ірану надає підтримку розвитку залізничного

транспорту і щорічно виділяє суму, еквівалентну 250 млн
дол., на ремонт залізничних колій, розвиток інфраструктури
і поповнення рухомого складу; крім того, близько 700 млн
дол. виділяються на проекти з реконструкції галузі.
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У відповідності із 20�річною Програмою соціально�еко�
номічного розвитку Ірану залізничному транспорту відводить�
ся важлива роль. У ній вказується на необхідність вдоскона�
лення транспортної системи, підвищення безпеки і швидкості
руху транспорту, забезпечення захисту навколишнього сере�
довища, використання нових технологій, встановлення кон�
курентоспроможних транспортних зв'язків з країнами регіо�
ну і розвитку регіональних транспортних коридорів.

На жаль, поки що на частку залізничного транспорту
припадає 10% вантажних і менше 4% пасажирських переве�
зень країни, що не відповідає її економічним потребам і на�
багато менше, ніж в економічно розвинених європейських
країнах (35—50%).

Збільшити цей показник могла б зміна джерел фінансу�
вання галузі. Серйозна нестача коштів буде гальмувати ви�
конання Програми розвитку залізничного транспорту,
згідно з якою через 20 років протяжність основних заліз�
ниць країни повинна бути збільшена до 25—28 тис. км. Для
цього необхідно щорічно будувати не менше 1 тис. км заліз�
ниць, що буде обходитися приблизно в 1625 млн дол.

Задля розвитку залізничного транспорту в Ірані вкрай
необхідно: електрифікувати основні залізничні магістралі,
побудувати швидкісні залізниці і суттєво збільшити частку
залізничного транспорту у вантажних і пасажирських пере�
везеннях, а також створити Компанію приміського залізнич�
ного сполучення. Також необхідно, щоб приватним секто�
ром для поповнення рухомого складу країни було закупле�
но приблизно 600 вантажних локомотивів, майже 30 тис. ван�
тажних вагонів та 2 тис. пасажирських вагонів. При цьому
державним сектором має бути придбано приблизно 200 ма�
неврових локомотивів, 200 пасажирських локомотивів, 1000
швидкісних залізничних складу і 650 приміських поїздів.

У такому випадку до 2021 року кількість перевезених
залізничним транспортом пасажирів має зрости до 64 млн
осіб на рік. При цьому частка залізничного транспорту у
вантажних перевезеннях повинна скласти 30% і в паса�
жирських перевезеннях — 18% [4].

Підсумуємо, що серед пріоритетних напрямків компанії
ДП "Залізниці Ірану" — будівництво залізниць. Нова залізни�
ця сполученням Міане — Тебріз складатиметься з дев'яти
станцій, семи тунелів та двадцять одного моста. Іранці очіку�
ють, що пропускна спроможність нової залізниці становити�
ме приблизно 3 млн тонн вантажів та 4,5 млн пасажирів на рік.

Перевозити іранцям буде що, адже за прогнозами, в
наступному році власне виробництво золота зросте до 10
тис. кг на рік, залізної руди — до 40 млн тонн, сталі — до 55
млн тонн, алюмінію до 1 млн тонн, міді до 500 тысяч тонн.

Планує Іран і збільшення пасажиропотоку. Не остан�
ню роль в цьому зіграє очікуваний розвиток туристичної
галузі. Іран хоче повернутися на великий туристичний ри�
нок. Міжнародні угоди, досягнуті нещодавно з іранської
ядерної програми, спричинили за собою зняття ряду бага�
торічних заборон на відвідування Ірану і зростання інтере�
су до туризму в цій країні. У найближчі роки країна розра�
ховує на збільшення туристичного потоку, в першу чергу,
за рахунок туристів з Європи, Великобританії та США.

Потрібно відзначити, що навіть перебуваючи під санкц�
іями, Іран приймав 4—5 млн іноземних туристів на рік [10].

Задля залучення додаткового пасажиропотоку туристів
вже зроблені перші кроки. Так, тривалість терміну дії тури�
стичної візи збільшена з 15 днів до одного місяця, в країні
будуються 200 нових готелів, анонсовано будівництво го�
ночної траси "Формули�1" на острові Кіш, розташованому
в Перській затоці. За даними Всесвітньої ради з подорожей
і туризму, до 2024 року Іран планує збільшити внесок тури�
стичної галузі у ВВП країни до 8,9 млрд доларів США [5].

Інтереси України щодо співробітництва з Іраном зна�
ходяться у площині вигідного економічного партнерства.

Одним із найбільш перспективних напрямів співробіт�
ництва між Україною та Іраном в економічній сфері є транс�
порт. У транспортній сфері Україна та Іран можуть співпра�
цювати по наступних напрямках: проектування залізничних
магістралей, ремонт вагонів, локомотивів тощо; електрифі�
кація залізниць; надання інженерних послуг; підготовка
іранських фахівців у галузі залізничного транспорту. В цьо�
му можуть бути задіяні провідні у транспортній сфері ук�
раїнські компанії: "Азовмаш", Крюківській вагонобудівний
завод, Дніпропетровський стрілочний завод, Дніпропет�
ровський національний університет залізничного транспор�
ту імені академіка В. Лазаряна та інші.

Подальший розвиток українсько�іранських відносин
відбуватиметься як шляхом реалізації міждержавних угод,

так і в напрямі співробітництва на рівні приватних струк�
тур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан науково�технічного прогресу характери�

зується стрімким розвитком техніки та технологій. У зв'яз�
ку з цим постійно з'являються нові (або модернізовані, удос�
коналені) матеріали, продукція, послуги. В свою чергу це
стає причиною появи нових потреб споживачів або нових
форм задоволення старих потреб. Підприємства в таких
умовах повинні миттєво реагувати для задоволення потреб
споживачів та суспільства. Як кінцевий результат таких змін,
відбувається зростання фінансових показників діяльності
підприємства. Паралельно з цим зростає лояльність спожи�
вачів та персоналу до такого підприємства. А це стає пере�
вагою в конкурентній боротьбі на ринку за кінцевого спо�
живача.

Сучасне конкурентне середовище характеризується
доступністю будь�яких ресурсів, тому для підприємства стає
достатньо складним питання відрізнення від конкурентів
чимось особливим та неповторним. Теоретики та практики
сучасної економічної науки знаходяться в постійному по�
шуку можливих резервів підприємства, які могли б стати
перевагами по відношенню до конкурентів. Сучасний менед�
жмент не тільки розвинених країн Америки та Західної
Європи, але й вітчизняний, український давно вже визнали,
що найважливішим капіталом будь�якого підприємства є
його персонал, так званий кадровий капітал.

Науково�технічний прогрес та зміна кадрової парадиг�
ми стають підставою для постійного перегляду та підвищен�
ню вимог до працівників підприємств — їх освіти, рівня ква�
ліфікації. Для служб персоналу сучасних підприємств на
передній план виступає достатньо складний, але дуже важ�
ливий напрям роботи — розвиток персоналу.
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DEVELOPMENT OF PERSONNEL — MODERN ASPECTS

Стаття присвячена проблемі визначення структури процесу розвитку персоналу підприємства. ПроJ

блема, на нашу думку, полягає в нехтуванні деякими чинниками, які повинні входити в структуру проJ

цесу розвитку персоналу. Крім того, більшість авторів, що досліджували визначену проблему, нехтують

важливою складовою розвитку персоналу — особистісним розвитком.

The article deals with the problem of determining the structure of development personnel. The problem, in

our opinion, is to disregard certain factors that should be included in the structure of the development staff.

Moreover, most authors examined a particular problem, ignore an important part of staff development — personal

development.
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Саме в розвитку персоналу вбачають можливий прорив
підприємств на ринку у порівнянні з конкурентами. Серед
всіх різновидів ресурсів, які використовує підприємство для
отримання конкурентної переваги над конкурентами, саме
персонал має той необмежений та важко оцінюваний по�
тенціал. Завдання працівників підрозділів, що займаються
управлінням персоналом підприємства полягає в тому, щоб
максимально розкрити потенціал працівника та використа�
ти всі його можливості та переваги для досягнення цілей,
що ставить перед собою керівництво підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням оптимізації процесу розвитку персоналу

підприємства приділяло увагу багато теоретиків та прак�
тиків закордонного менеджменту — Г. Беккер, В. Вебер, Ф.
Хедоури та інші. Цим питанням займалися й вітчизняні вчені
— Грішньова А.О., Журавльова П.В., Кібанова А.Я., Савчен�
ка В.А., Крамаренка В.І. і багато інших [1; 4; 5]. В наукових
дослідженнях цих науковців розкриваються питання умов
формування та розвитку персоналу, окремі економічні та
психологічні аспекти розвитку персоналу, проблеми раціо�
нального розвитку персоналу та їх зв'язок із зростанням
конкурентоспроможності підприємства, питання оцінки
рівня розвитку персоналу, методи, форми та види розвитку
персоналу.

Серед вчених на сьогодні так і немає порозуміння навіть
у визначенні самого поняття "розвиток персоналу". І. Бес�
палов вважає, що "Розвиток персоналу — це комплекс за�
ходів, спрямованих на підвищення професійної та управлі�
нської компетентності персоналу підприємства для більш
ефективного досягнення цілей та задач організації". А.П.
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Єгоршин визначав "розвиток персоналу — це
комплексний та безперервний процес всебічного
розвитку особистості працівника організації з
метою підвищення ефективності його роботи". На
думку П. Шлендера, "розвиток персоналу — це
система заходів, спрямованих на підтримку
здібності до навчання працівників, розповсюд�
ження знань та передового досвіду, навчання мо�
лодих співробітників". Р Харрисон вважав, що
"розвиток персоналу — це чітка уява про здіб�
ності та потенціал, які працюють в стратегічній
структурі бізнесу". Г.В. Полухіна вважає, що роз�
виток персоналу, це процес поєднання плануван�
ня трудової кар'єри, виробничої адаптації, сти�
мулювання персоналу та його професійного на�
вчання.

Згідно з даними робіт І. Беспавлова, Г.В. По�
лухіної, Р. Марра та Г. Шмідта, складовими процесу роз�
витку персоналу вважаються: стимулювання персоналу,
планування та побудова кар'єри працівника, виробнича
адаптація та його професійне навчання. Схематично струк�
туру розвитку персоналу підприємства за даними цих ав�
торів можна зобразити таким чином (рис. 1).

Ми вже не беремо до уваги думки деяких дослідників,
що вважають основною сутністю процесу розвитку персо�
налу є навчання та професійне просування з підвищенням
їх кваліфікації.

Але й обмеження процесу розвитку персоналу чотир�
ма складовими ми також вважаємо не достатньо актуаль�
ними на сучасний момент розвитку бізнесу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведеного дослідження є систематизація да�

них про структуру процесу розвитку персоналу підприєм�
ства. Для досягнення поставленої мети вирішувалися на�
ступні завдання:

— дослідження сучасного стану досліджень щодо роз�
витку персоналу;

— визначення поняття "розвиток персоналу";
— дослідження сучасних поглядів на структуру проце�

су розвитку персоналу;
— розробка пропозицій щодо оптимізації структури

процесу розвитку персоналу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Недоліками розглянутої точки зору ми вважаємо, по�

перше, той факт, що в процес розвитку персоналу більшість
авторів включають тільки чинники, притаманні внутрішнь�
ому середовищу підприємства. Не береться до уваги той
беззаперечний факт, що для розвитку персоналу підприєм�
ства слід використовувати всі можливі сильні якості сере�
довища, що оточує підприємство.

Крім того, більшістю теоретиками та практиками менед�
жменту не береться до уваги можливість використати для
розвитку персоналу результати періодичної оцінки праців�
ників. Саме це може дати безцінну інформацію щодо
необхідності, та напрямку розвитку персоналу
підприємства взагалі, та кожного з працівників окре�
мо [3, с. 15—24; 4 — 6].

На сьогодні в практиці управління персоналом
підприємства майже не береться до уваги інформація
про те, що середньо статистично приблизно 23% пра�
цівників отримували свою освіти під впливом зовнішніх
чинників наполягання батьків, знайомих, родичів,
друзів. Велика кількість молодих людей вступають до
навчання у вища навчальні заклади не за власним по�
кликом, а через певні зовнішні причини: продовження
родинної династії, переваги фінансового характери
певних спеціальностей, можливість вступу на гостро
дефіцитні спеціальності поза конкурсом, можливість
гарантованого вступу на спеціальності де відсутній
конкурс, вступ за компанію з однокласниками, знайо�
мими, близькими друзями тощо. Саме ця група праці�
вників підприємства є достатньо проблемною щодо їх
професійного та особистісного розвитку через
відсутність рушійної мотивації досягнення максималь�
ного успіху.

Як вже зазначалось вище, переважна більшість до�
сліджень щодо розвитку персоналу обмежувало цей
процес професійними питаннями. Але дослідження та�
ких авторів, як Н.В. Коврига, Д. Гоулман, И.Н. Андре�
ева [2, с. 24—26] свідчать про те, що така складова ус�

пішного функціонування будь�якого працівника, як емо�
ційний інтелект, суттєво впливає на кінцевий результат як в
кількісному, так і в якісному плані. Тому доцільно було б
враховувати в процесі розвитку персоналу емоційний стан
працівника, його особистісні характеристики. На них, в свою
чергу, впливає такий чинник, як морально�психологічний
клімат у виробничому колективі, який може як покращува�
ти показники роботи працівника, так і звести всі професійні
зусилля працівника на нуля.

Таким чином, ми вважаємо необхідним запропонувати
нову структуру процесу розвитку персоналу підприємства
(рис. 2).

При прийнятті запропонованої нами структури процес
розвитку персоналу підприємства може набути нових яко�
стей та більш глибоко та всебічно визначити необхідність
його використання в практиці управління персоналом.

Розвиток персоналу повинен починатися з якісно по�
будованого пошуку та відбору персоналу для підприємства.
Переваг у цьому напрямку роботи відділу персоналу для
реалізації програми розвитку багато. По�перше, це сприяє
потраплянню до підприємства нових працівників двох дуже
важливих категорій. Перша категорія — висококваліфіко�
вані працівники з досвідом роботи на інших підприємствах.
Вони завжди є носіями нових підходів, шляхів оптимізації
виробничих процесів, носіями або навіть керівниками но�
вих шкіл та вчень. Друга категорія працівників — це випус�
кники навчальних закладів. Вони привносять до підприєм�
ства нові наукові підходи, нові бачення, принципи управлі�
ння виробничими процесами. Молоді працівники, крім того,
мають велику жагу до самореалізації та прояву своїх знань
та навичок. Тому вони працюватимуть довше та інтенсивні�
ше, ніж висококваліфіковані, при цьому — за значно меншу
заробітну плату. По�друге, при прийнятті до підприємства
висококваліфікованих працівників стає більш гострою кон�
куренція за зайняття вищих посад. А боротьба за ці посади
так чи інакше сприяє розвитку і тих, хто конкурує, і всього
підприємства в цілому. По�третє, пошук та підбір персона�
лу до підприємства свідчить про стабільний стан його, ос�
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кільки відкриваються все нові та нові посади, а це і є показ�
ником розвитку підприємства. Такий розвиток, відповідно,
вимагає від працівників підприємства активного розвитку
щоб не залишитися серед тих, хто відстає в своєму профес�
ійному розвитку.

Обов'язковим вважаємо додати до структури процесу
розвитку персоналу такий напрям роботи відділу персона�
лу, як оцінка та атестація персоналу. Одне з головних зав�
дань цього процесу — визначення відповідності кількості та
якості працівників тим, завданням, що поставлені перед
підрозділом та підприємством в цілому. Таким чином, атес�
тація реалізує відразу декілька позитивних переваг щодо
розвитку персоналу.

1. Якщо за результатами атестації визначаються праців�
ники, що мають суттєві недоліки та не відповідають займаній
посаді — такі, зазвичай, підлягають звільненню. Через це
звільняється посада для пошуку та прийому відповідного пра�
цівника, це стимулює працівників, що залишаються на само�
розвиток на навчання, прагнення максимальної відповідності
своїй посаді, а це і є розвиток персоналу підприємства.

2. Якщо за результатами атестації визначаються прац�
івники, що вже "переросли" свої посади, таких працівників
призначають на вищі посади для максимальної реалізації їх
можливостей та потенціалу. Це сприяє прагненню й інших
працівників розвиватися професійно та особистісно для
можливого кар'єрного просування.

3. Достатньо часто за результатами атестації ви�
значаються працівники, що мають не суттєві відхилення від
стандартів, яким вони повинні були відповідати. Це є пря�
мим показанням для спрямування таких працівників на на�
вчання, підвищення кваліфікації. Результати такого навчан�
ня, зазвичай, сприяє певному ривку підприємства по відно�
шенню до конкурентів.

4. Практично завжди результати проведеної атестації
стають основою для залучення певної частини працівників,
які отримали високі оцінки, до складу кадрового резерву
підприємства. Склад кадрового резерву проходить навчан�
ня та підвищення кваліфікації. При чому це не тільки суто
професійна навчання. До навчальної програми в цій групі
працівників практично завжди включають тематику з менед�
жменту процесів та персоналу, розвитку управлінських яко�
стей, особливостей планування, контролю, стимулювання
персоналу.

5. Не так часто, але за результатами атестації іноді відбу�
вається горизонтальне переміщення працівників на іншу по�
саду того ж рівня підпорядкування та відповідальності. Таке
трапляється, коли атестаційна комісія вважає, що працівни�
ка краще використовувати на іншій дільниці виробничого
процесу. Це сприяє розвитку не тільки в підрозділі, куди пе�
реміщений працівник, але й підрозділі звідки він був пере�
міщений але неефективно використовувався.

На сьогодні дуже мало уваги приділяють на вітчизняних
підприємствах такому напрямку роботи відділу персоналу,
як профорієнтаційна робота з персоналом підприємства.
Така робота проводиться для визначення цілей и прагнень
працівників, їх професійно�психологічній спрямованості. Ця
робота дозволяє визначити тих працівників, які отримали
професійну освіту, що не відповідає їх психологічним особи�
стісним характеристикам. А це, в свою чергу не сприяє їх
максимальній професійній самореалізації. Завдання відділу
персоналу є виявлення таких працівників та розробка про�
грами щодо їх кращого професійного використання.

Серед теоретиків та практиків менеджменту практично
завжди, коли йдеться про розвиток персоналу підприємства
мається на увазі розвиток суто професійний. При цьому
часто забувають, що одним із напрямів розвитку є розви�
ток особистісний. Реалізувати цей напрям можливо через
оптимізації морально�психологічного клімату в колективі
підприємства. Робота в цьому напрямі може мати декілька
складових. По�перше, це виявлення конліктних ситуацій та
конфліктогенних працівників. Робота в цій ситуації може
полягати або у виховній роботі, а при її неможливості або
неефективності в усуненні конфліктогенів через їх звільнен�
ня. По�друге, це покращення психолгічної атмосфери в ко�
елективі. Зазвичай цьому сприяють колективні заходи, особ�
ливо якщо в їх планування, організації та проведенні беруть
участь максимальна кількість працівників підприємства. За
спостереженнями практиків менедмженту, таких колектив�
них заходів повинно бути на кожному підприємстві не менш
чотирьох. Приводів для цього достатньо — наприклад, свят�
кування Нового року, Восьмого березня (міжнародний
жіночий день, день народження підприємства, галузеве свя�

то, день випуску юбілейноє одиниці продукції або обслуго�
вування юбілейного клієнта тощо). Покращенню морально�
психологічного клімату часто сприяють заходи з покращен�
ня побутових умов на робочому місці, некоштовні соціальні
програми такі, як: безкоштовні або частково оплачувані
обіди, безкоштовні кава, чай, цукор, рпоїзні квитки на
міський транспорт, забезпечення якісною питною водою,
кулером тощо.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити певні виснов�

ки.
1. На сучасному етапі розвитку економіки та менедж�

менту серед дослідників немає єдиної думки щодо визна�
чення поняття "розвиток персоналу.

2. Переважна більшість авторів, що досліджували про�
блему розвитку персоналу підприємства, обмежують це
поняття суто професійним розвитком — підвищенням ква�
ліфікації та набуття нових професійних знань та навичок.

3. Практично всі автори вважають складовими струк�
тури процесу розвитку персоналу такі чинники — стиму�
лювання персоналу, професійне навчання, планування тру�
дової кар'єри, виробнича адаптація персоналу.

4. На нашу думку, представлена структура процесу роз�
витку персоналу неповноцінною, і повинна бути доповнена
такими чинниками, як пошук та підбір персоналу, оцінка та
атестація персоналу, професійна орієнтація працівників
підприємства та оптимізація морально�психологічного
клімату на підприємстві.

5. Представлений матеріал є дискусійним і потребує по�
дальшого та більш глибокого та детального дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головним індикатором стану держави є бюджетна сис�

тема країни. Від того на скільки правильно її побудовано,
значною мірою залежить ефективне функціонування всієї
національної економіки країни, оскільки успіх структурних
перебудов, спрямованих на відновлення поступального еко�
номічного зростання, веде до підвищення добробуту гро�
мадян. Структура та зміст нового Бюджетного кодексу
свідчать про те, що уряд більшою мірою зосередився на
удосконаленні попереднього варіанту документу, однак він
вносить відчутні зміни до бюджетної системи України, які
відкривають нові можливості для підвищення ефективності
функціонування бюджетного механізму, хоча і створює
серйозні ризики. Одним із його важелів, який сприяє підви�
щенню ефективності використання бюджетних коштів, в
умовах забезпечення стабільності динаміки економічного
розвитку є видатки бюджету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних і прикладних аспектів фор�

мування, управління та забезпечення ефективності бюджет�
них видатків присвячені наукові розробки: Беня Т.Г., Джай
К. Шим, Джойл Г.В., Лисяка Л.В., Підгорного А.З., Опаріна В.Л.
та інших. Обгрунтування касових та фактичних видатків
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THEORETICAL ASPECTS OF CAPITAL EXPENDITURES IN THE BUDGETING OF HIGHER
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Проаналізовано структуру бюджетних видатків як складової бюджетного регулювання. Досліджено

суть капітальних видатків та розглянуто процеси бюджетування вищих навчальних закладів з можлиJ

вими шляхами покращення планування доходів та видатків. Обгрунтовано необхідність впровадження

у вищі навчальні заклади нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного

дефіциту. Наведено економічну класифікацію видатків, розглянуто методи фінансування закладів освіJ

ти державної або комунальної форми власності, наведено основні етапи обгрунтування потреби у капіJ

тальних видатках та критерії їх ефективності, розглянуто інтегральну оцінку ефективності видатків бюдJ

жету ВНЗ, яка дає змогу достовірно визначити стан матеріальноJтехнічної бази, профільне використанJ

ня площ, ділову та фінансову активність ВНЗ; робити висновки про рівень ефективності використання

державної власності ВНЗ загалом, за напрямами діяльності, за окремими видами майна; приймати

відповідні управлінські рішення на рівні керівництва ВНЗ, їхніх структурних підрозділів.

The structure expenditure as part of fiscal adjustment. The essence of capital expenditures and the processes

of budgeting higher education institutions with possible ways to improve revenue and expenditure planning.

The necessity of introduction of new concepts of university financial management in the budget deficit. Present

economic classification of expenditure considered methods of financing educational institutions of state or

municipal ownership, are the main stages of the study need capital expenditures and criteria of efficiency,

considered integral assessment of the effectiveness of budget expenditures university, which allows us to

accurately determine the status of logistics, profile usage space, business and financial activity of the university;

to draw conclusions about the level of efficiency of state owned universities in general, for activities, for certain

types of property; make appropriate management decisions at the level of universities and their departments.

Ключові слова: капітальні видатки, бюджетна система, механізм бюджетного регулювання, поточні ви�
датки, вищий навчальний заклад.

Key words: capital expenditure budget system, budget management mechanism, current spending, higher
educational establishment.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Динамічні зміни останніх років зумовлюють не�

обхідність перегляду чинних положень бюджетної політи�
ки. Наданий час залишається чимало проблемних питань,
які потребують належного теоретичного, методичного і
практичного вирішення, зокрема необхідність виявлення
імовірних ризиків та обгрунтування напрямів підвищення
результативності використання бюджетних коштів.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є поглиблення теоретико�ме�

тодологічних засад та надання пропозицій щодо удоскона�
лення напрямів підвищення ефективності використання ка�
пітальних видатків бюджету на основі удосконалення ме�
ханізму управління наявними фінансовими ресурсами ви�
щих навчальних закладів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Видатки бюджету мають як кількісну, так і якісну ха�

рактеристику. Кількісне визначення пов'язане з величиною
виділених бюджетних коштів, а якісне дає уяву про еконо�
мічну природу і суспільне призначення кожного виду бюд�
жетних видатків. У видатках бюджету знаходить свій про�
яв фінансова політика держави у сфері державного регу�
лювання і стимулювання виробництва, фінансового забез�
печення соціального захисту населення, розвитку науково�
технічного прогресу, зовнішньополітичної діяльності. Тому
перелік витрат, їх склад і структура постійно змінюється
залежно від конкретної економічної ситуації [10, c. 34].

Розмежування видатків за економічними ознаками
(рис.1), з точки зору впливу державних видатків на рух су�
купного продукту і процес розширеного відтворення, ба�
зується на визначенні поточних видатків і капітальних ви�
датків та кредитування за вирахуванням погашення, склад
яких визначається Міністерством фінансів України [3].

Капітальні видатки (видатки розвитку) — це видатки на
фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зок�
рема: 1) фінансування капітальних вкладень виробничого і
невиробничого призначення; 2) фінансування структурної
перебудови національної економіки; 3) субсидії, субвенції
та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. Та�
кож до капітальних можна віднести видатки [5, c. 62].

Метою здійснення бюджетних видатків є надання на�
лежного обсягу передбачених суспільно корисних послуг
відповідної якості, важливе значення має забезпечення об�
'єктивної потреби в інвестиційних ресурсах бюджетних ус�
танов. Останнім надана можливість у процесі підготовки
бюджетного запиту щорічно інформувати про потребу в ка�
пітальних видатках розпорядників вищого рівня. В Україні
відсутня нормативно�правова база, яка б чітко регламенту�
вала процедуру заявлення і обгрунтування бюджетною ус�
тановою потреби в капітальних видатках, а також розподіл
бюджетних асигнувань інвестиційного характеру розпоряд�
ником коштів вищого рівня [2, c. 112].

Капітальні видатки забезпечують умови для структур�
ної перебудови і переоснащення не лише економіки, роз�
витку інфраструктури, а й усієї суспільної системи. Визна�
чальним чинником ефективності бюджетних видатків є
інституційне забезпечення. Регламентуючи систему бюд�
жетних потоків, інституційне середовище виступає регуля�
тором відносин між суб'єктами бюджетної системи і може
як стимулювати, так і стримувати вплив бюджетного регу�
лювання на динаміку соціально�економічного розвитку. На
сучасному етапі в Україні система інститутів визначається
як авторитарна (помірно авторитарна або кланово�автори�
тарна), що актуалізує питання якості інститутів бюджетної
політики як складових інституційного середовища. Резуль�
тати досліджень зв'язку між показниками економічного зро�
стання та якістю інституційного забезпечення
доводять позитивний його характер: чим вищи�
ми є індикатори інституційного забезпечення,
тим вищими та стабільними є показники соціаль�
но�економічної динаміки [1, с. 393—397].

Заклади освіти державної або комунальної
форми власності фінансуються за кошторисно�
бюджетним методом. Тобто діяльність держав�
ного вищого навчального закладу здійснюється
на підставі кошторису, який надає йому повно�
важення щодо отримання доходів і здійснення
видатків, визначає обсяг і спрямування коштів
для виконання своїх функцій та досягнення
цілей. Як свідчить вітчизняний та зарубіжний
досвід, наразі не вироблено чітких принципів та
методів оцінки впливу механізму управління
фінансовими ресурсами ВНЗ на результа�
тивність їх освітньої діяльності. Тому виникає
необхідність у розробці основ формування та
розвитку такої системи управління фінансови�
ми ресурсами ВНЗ яка спроможна реагувати на
поточні та стратегічні цілі державної освітньої
політики з огляду на потреби споживачів освітніх
послуг [2, c. 87].

Система бюджетування відносно новий засіб
управління фінансами в системі вищої освіти
України. Цим пояснюється той факт, що не існує
єдиного визначення як змісту та завдань його
впровадження, так і оцінки його результатив�
ності. Для бухгалтера бюджетування асоціюєть�
ся з обліком по нарахуванню поділом рахунків

за поточними та капітальними операціями з відособленим
обліком оборотних коштів та використанням специфічних
технологій обліку" [2, с. 80—81].

Бюджетування — це процес розробки і формування
планових бюджетів, які об'єднують плани керівництва
підприємств і в першу чергу виробничі, маркетингові і фінан�
сові плани. Бюджети являються інструментом фінансового
планування (прогнозування) і контролю за діяльністю ком�
панії та її структурних підрозділів. Метою бюджетування є
[8, c. 30]:

— здійснення періодичного планування;
— забезпечення координації, кооперації та комунікації;
— кількісне обгрунтування планів;
— створення основи для оцінки та контролю виконан�

ня планів;
— мотивація працівників через орієнтацію на досягнен�

ня мети організації;
— виконання вимог законів та контрактів.
Як і будь�який економічний інструмент, бюджетування

неможливе поза принципами його застосування, серед яких
принципи повноти, участі, обгрунтованості бюджетів, гнуч�
кості, інтегрованості та економічності [2, c. 82].

У загальній системі бюджетів виділяють основний (кон�
солідований) і локальні бюджети. Основний бюджет — це
фінансове, кількісно визначене виявлення маркетингових і
виробничих планів, необхідних для досягнення поставленої
мети, а локальні бюджети, у свою чергу, являються вихід�
ною інформаційною базою для розробки основного бюдже�
ту [8, c. 30].

Концепція Державної програми розвитку освіти однією
з основних проблем визначила обмежене фінансування ос�
віти і науки з державного й місцевих бюджетів, що призве�
ло до погіршення стану матеріально�технічної бази навчаль�
них закладів, їхньої соціальної інфраструктури та гальмує
впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів
навчання. Об'єктивна тенденція розвитку вищої освіти по�
лягає у постійному зростанні потреби у фінансових ресур�
сах. Тому автором встановлено основні джерела фінансо�
вих ресурсів і чинники впливу на них (рис. 2).

Для досягнення вказаної мети та розв'язання фінансо�
вих проблем вищої освіти необхідно: визначити фінансуван�
ня освіти як пріоритетний напрямок бюджетних видатків;
сформувати багатоканальну систему фінансового забезпе�
чення освіти, стимулювати інвестиції юридичних та фізич�
них осіб у її розвиток; створити адекватну сучасним умо�
вам систему нормування й оплати праці у галузі освіти; виз�
начити пріоритетні напрямки фінансування освіти і скон�
центрувати фінансові ресурси для їхньої реалізації, забез�
печити ефективне використання коштів на функціонування
та розвиток освіти. Розроблення стратегії і тактики еконо�
мічного розвитку ВНЗ неможливе без аналізу показників

Рис. 1. Економічна класифікація видатків

Джерело: складено автором на основі [1].

Економічна класифікація видатків 

Поточні видатки 

1) видатки на товари і 
послуги (оплата праці 
працівників бюджетних 

установ, нарахування на ЗП, 
придбання предметів 

постачання і матеріалів, 
видатки на відрядження, 
інвентар, матеріали, 
будівництво та заходи 

спецпризначення, оплата 
комунальних послуг та 

енергоносіїв); 
2) виплати процентів 

(доходу) за зобов’язаннями; 
3) субсидії і поточні 

трансферти

Капітальні видатки 

1) придбання основного 
капіталу (придбання 

обладнання і предметів 
довгострокового 

користування, капітальне 
будівництво, капітальний 
ремонт, реконструкція, 

реставрація); 
2) створення державних 

запасів і резервів; 
3) придбання землі і 

нематеріальних активів; 
4) капітальні трансферти 

Кредит
ування за вирахуванням погаш

ення



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201582

фінансово�господарської діяльності, їхнього порівняння,
дослідження динаміки зміни цих показників. Діяльність дер�
жавного ВНЗ — це окрема галузь господарювання, для дос�
лідження якої необхідно використовувати спеціальну ме�
тодику, тому вона повинна базуватися на класичному аналізі
фінансово�господарської діяльності суб'єктів господарю�
вання з використанням аспектів, що враховують характерні
риси вищої школи.

Фінансування ВНЗ здійснюється за допомогою коштів
державного бюджету на умовах державного замовлення на
оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково�
педагогічних кадрів та інших джерел незаборонених зако�
нодавством. Кошторис ВНЗ обов'язково включає витрати
пов'язані з розвитком матеріально�технічної і лаборатор�
ної бази.

З 1 січня 2010 р. за кодом економіної класифікації "Оп�
лата послуг (крім комунальних)" були встановлені видатки
на оплату послуг для забезпечення потреб навчального зак�
ладу, а саме: витрати на поточний ремонт, оплата профе�
сійних послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та
суб'єктів підприємницької діяльності); плата за оренду при�
міщень, оплата послуг з установки лічильників води, при�
родного газу, теплової енергії; оплата послуг з технічного
обслуговування та адміністрування програмного забезпе�
чення; оплата послуг закладів побутового обслуговування
(у тому числі пральні, хімчистки); оплата послуг із страху�
вання власних та орендованих приміщень, страхування
транспортних засобів, страхування обладнання та іншого
майна, цивільно�правової відповідальності власників транс�
портних засобів, страхування водіїв відповідно до законо�
давства тощо. По даному коду повинно проводитися деталь�
не обгрунтування і розрахунок по кожному виду витрат,
виходячи з обсягу фактичного споживання у попередніх
роках та необхідності їх проведення у наступному році. Вит�
рати по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв здійс�
нюється згідно з натуральними показниками споживання
енергоносіїв в розрізі їх найменування, встановлених лімітів
на підставі енергетичних паспортів.

Власні надходження державних і комунальних вищих
навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати
за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та
навчально�виробничою діяльністю, благодійні внески та
гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою
вищого навчального закладу, наукової установи, зарахо�
вуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в те�
риторіальному органі центрального органу виконавчої вла�
ди у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки
установ державних банків. Зазначені доходи, а також
відсотки, отримані від розміщення коштів вищого навчаль�
ного закладу, наукової установи на вкладних (депозитних)
рахунках в установах державних банків, включаються до
фінансового плану (кошторису) вищого навчального закла�
ду, наукової установи і можуть використовуватися на прид�
бання майна і його використання, капітальне будівництво

та ремонт приміщень, поліпшення матері�
ально�технічного, навчально�лабораторно�
го, навчально�методичного забезпечення
освітнього процесу тощо в межах статутної
діяльності вищого навчального закладу, на�
укової установи [10].

На виконання норм Бюджетного кодек�
су наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року № 57 "Про затверд�
ження документів, що застосовуються у
процесі виконання бюджету" затверджено
такі форми документів [7]:

— кошторис;
— план асигнувань із загального фонду;
— лімітна довідка про бюджетні асигну�

вання;
— штатний розпис бюджетної устано�

ви;
— зведений кошторис;
— зведений план асигнувань;
— зведення показників спеціального

фонду кошторису;
— план використання бюджетних

коштів.
Окрім того, Інструкцією про складання

і виконання розпису Державного бюджету
України, затвердженою наказом Міністер�

ства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про зат�
вердження документів, що застосовуються в процесі вико�
нання бюджету", затверджено форми таких довідок [7]:

— про зміни річного розпису бюджету (кошторису);
— про зміни помісячного розпису асигнувань загального

фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду);
— про зміни до щомісячного розпису повернення кре�

дитів до загального фонду бюджету;
— про зміни до щомісячного розпису доходів загально�

го фонду бюджету;
— про зміни до щомісячного розпису фінансування за�

гального фонду бюджету;
— про зміни до щомісячного розпису спеціального фон�

ду бюджету;
— реєстр довідок про внесення змін до розпису Дер�

жавного бюджету України;
— про підтвердження надходжень на спеціальні реєст�

раційні рахунки, відкриті в органах Державного казначей�
ства.

Алгоритм обгрунтування потреби у капітальних видат�
ках передбачає такі основні операції: визначення складу
центрів витрат і структури їх витрат; визначення правил роз�
поділу витрат; виділення із загальних витрат ВНЗ (за раху�
нок коштів з різних джерел фінансування) витрат на підго�
товку за навчальними програмами; визначення кількісних
параметрів для розподілу витрат; розподіл витрат; визна�
чення витрат на перебування навчальних груп в аудиторіях
під час занять; визначення витрат на навчальний процес з
групою по навчальним розкладом; визначення загально�сту�
дентських витрат; визначення загальних витрат на навчаль�
ну групу; визначення підсумкових витрат на підготовку фа�
хівця [4, c. 157].

Якщо узагальнити практику відбору проектів бюджет�
них установ освіти для фінансування, то можна виділити
кілька типових стадій і отриманий таким чином порядок
розгляду проекту або алгоритм прийняття рішення (етап
оцінки життєздатності проекту на схемі виділено пункти�
ром) [9, с. 81]: ТЕО проекту фінансування; експертна оцін�
ка проекту; розрахунок інтегрального показника успішної
реалізації проекту; визначення показників ефективності без
аналізу фактора часу; якісний аналіз проектного ризику;
визначення порогових показників; аналіз чутливості проек�
ту; оцінка ефективності заходів щодо зниження ризику; ух�
валення про рішення фінансування проекту.

При плануванні капітальних видатків необхідно розро�
бити обгрунтовані пояснення щодо необхідності їх прове�
дення та кошториси щодо їх виконання, зокрема: розраху�
нок витрат на придбання обладнання і предметів довгост�
рокового користування повинен базуватись на необхідності
його оновлення, виходячи з існуючих норм забезпечення,
фактичної наявності, терміну служби обладнання та ціни і
очікуваного ефекту від його впровадження. Основні етапи
(структурні елементи) обгрунтування потреби у капіталь�
них видатках та критерії ефективності наведено у таблиці
1.

Рис. 2. Характеристика фінансових ресурсів ВНЗ

Джерело: власна розробка автора.
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Розробка індикаторів ефективності вико�
ристання фінансових ресурсів ВНЗ є дуже
складним завданням. Тому в бюджетних зак�
ладах вищої школи доцільно визначати показ�
ники ефективності використання фінансових
ресурсів на основі співвідношення часток дер�
жавного фінансування освітніх послуг та до�
ходів однойменних послуг від комерційної
діяльності у загальному обсязі надходжень [8,
с. 2].

Такі показники можуть бути структуро�
вані за такими групами і використовуватися
на усіх рівнях бюджету навчального закладу
з різною деталізацією:

— фінансові та економічні показники, які включають
відхилення фактичного виконання бюджету, частку креди�
торської або дебіторської заборгованості у фонді заробіт�
ної плати, ефективність капітальних вкладень;

— кадрові показники, які характеризують якість кад�
рової політики: плинність кадрів, оновлення кадрів, продук�
тивність праці;

— галузеві показники, що призначені для безпосеред�
ньої оцінки проектів та програм, які здійснюються ВНЗ;

— соціальні показники, що відображає якість надання
освітніх послуг.

Для розрахунку інтегрованого показника ефективності
використання коштів бюджету застосовують показник ва�
гомості для кожної визначеної групи, який визначається
шляхом залучення як внутрішніх, так й зовнішніх експертів.
Таким чином, інтегральна оцінка ефективності видатків
бюджету ВНЗ буде визначатися за формулою:

(1),

де f
1
, f

2
, f

3
, f

4
 — вагові коефіцієнти блоків; k, l, m, n —

кількість показників у вказаному блоці; y
n
 — розрахункове

значення показника.
Аналіз наведених показників дає змогу: достовірно виз�

начити стан матеріально�технічної бази, профільне викори�
стання площ, ділову та фінансову активність ВНЗ; робити
висновки про рівень ефективності використання державної
власності ВНЗ загалом, за напрямами діяльності, за окре�
мими видами майна; приймати відповідні управлінські рішен�
ня на рівні керівництва ВНЗ, їхніх структурних підрозділів.
Структуризація механізму управління капітальними видат�
ками є важливим завданням, вирішення якого сприятиме
підвищенню ефективності державного впливу на матеріаль�
но�технічну базу та соціально�економічний розвиток.

ВИСНОВКИ
З метою визначення ефективності використання фінан�

сових ресурсів перед головними розпорядниками бюджет�
них коштів та ВНЗ, що підпорядковані їм, постає не�
обхідність формування комплексної методики оцінки ефек�
тивності використання фінансових ресурсів та державної
власності. При визначенні шляхів вдосконалення діючих
форм бюджетного фінансування до них не може бути зас�
тосований єдиний підхід, перспективи розвитку якого по�
винні пов'язуватися з цілями, які можуть бути розподілені
на загальні і спеціальні. Що стосується капітальних видатків,
то вони становлять ту частку бюджету, яку держава витра�
чає на забезпечення фундаментальних основ соціально�еко�
номічного розвитку, тому важливим кроком для забезпе�
чення стабільної динаміки економічного розвитку є
збільшення обсягів бюджетних інвестицій з подальшою ста�
білізацією державних фінансів.
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Таблиця 1. Основні етапи (структурні елементи) обгрунтування потреби у
капітальних видатках та критерії ефективності

№ пп Обгрунтування потреби у видатках Критерії ефективності
1 Техніко-економічне обгрунтування видатків Фінансово-економічні 

індикатори 
 

1.1 Видатки на будівничо-монтажні роботи
1.2 Видатки на придбання основних фондів
1.3 Видатки на НДКРР
1.4 Проектні роботи Галузеві індикатори
2 Інституційно-трудове обгрунтування видатків Кадрові індикатори
3 Маркетингове обгрунтування видатків
4 Соціальне обгрунтування видатків Cоціальні індикатори 

ефективності 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ І ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ

Формування адаптованих до сучасних умов ме�
ханізмів управління органами державної влади, промис�
ловими підприємствами та комерційними структурами
різних форм власності неможливе без ефективної кад�
рової політики. Для оцінки ступеню ефективності, перш
за все, необхідне комплексне і системне дослідження і
визначення самого поняття "кадрова політика", струк�
турних елементів і характеру взаємодії між ними. При
цьому кадровий потенціал держави варто розглядати не
тільки як здатність формувати кадрову політику, ство�
рювати умови для розвитку економіки, управляти кон�
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кретними підприємствами і галузями промисловості чи
сільського господарства але і як систему, що синтезує
динамічне зростання такої здатності. По суті, мова йде
про визначення меж кадрово�відтворюваних процесів у
державі, в галузі або регіоні, на підприємствах, про умо�
ви реалізації певних стратегічних установок, у межах
яких кадрова політика на будь�якому із названих рівней
не втрачає своєї цілісності.

Про актуальність висвітленої теми і наявність в Ук�
раїні проблеми з підбором, призначенням кадрів, що
відповідають необхідним вимогам, навіть на рівні ви�
щих посадових осіб у Верховній Раді, Кабінеті
Міністрів, обласних і районних державних адміністра�
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ціях свідчать факти масового звільнення і заміни на
нових держслужбовців в зазначені органи влади. Кад�
ровий голод щодо професійних фахівців відчувається
майже в усіх сферах економіки України, в малих і ве�
ликих підприємствах, організаціях, фірмах і т.д. різно�
го профілю.

Досвід України свідчить, що в останнє двадцяти�
річчя кадрову політику в державі не можна визнати
успішною і навіть задовільною. Причини і наслідки
цього будуть розглянуті нижче на конкретних при�
кладах. Про незадовільну ситуацію в державі з кад�
ровою політикою свідчить внесення до статті 2 Ука�
зу Президента України від 14.07.2014р. №592 "питан�
ня Адміністрації Президента України" (зі змінами і
доповненнями) такої зміни: 1) "Головний департа�
мент регіональної політики" замінити абзацом тако�
го змісту: "головний департамент регіональної та
кадрової політики". Таким чином, проблема незадо�
вільного кадрового забезпечення держави, дослід�
ження цієї проблеми, аналіз фактів і причин, що їх
обумовили, визначення шляхів та розробка рекомен�
дацій і рішень, направлених на подолання виявлених
негативних явищ в кадровій політиці є актуальним
завданням для України.

МЕТА ТА ЦІЛІ СТАТТІ
Мета даної роботи полягає у розробці і викори�

станні обгрунтованих підходів до оцінки стану справ
у сфері кадрової політики в умовах нинішньої сусп�
ільно�політичної та економічної ситуації в Україні.
Намагання реалізації цієї  мети обумовило не�
обхідність вирішення наступних задач: узагальнити
теоретичні, законодавчі та науково�методичні підхо�
ди до комплексної оцінки кадрової політики, кадро�
вого забезпечення і кадрового потенціалу України в
різних сферах; виявити місце і роль кадрової політи�
ки у процесі відтворення освітнього і кадрового по�
тенціалу; дослідити проблеми кадрової політики в
державі на конкретних прикладах; запропонувати
напрямки побудови довгострокової кадрової політи�
ки і її взаємовідносин із стратегічними та тактични�
ми цілями розвитку України; розробити рекомен�
дації щодо удосконалення організаційно�економіч�
ного механізму відтворення і підвищення кадрового
потенціалу держави.

Об'єктом дослідження є кадрова політика і кадро�
вий потенціал в державі та організаційний механізм їх
забезпечення.

Предметом дослідження є процеси, що відбувають�
ся в державі стосовно формування, розвитку та ефек�
тивного використання кадрової політики та кадрового
потенціалу як факторів стратегічного розвитку Украї�
ни в напрямі її євроінтеграції.

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ, ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ КАДРОВІЙ

ПОЛІТИЦІ В УКРАЇНІ
Згідно з енциклопедичними трактуваннями кадро�

ва політика — це сукупність правил і норм, цілей і уяв�
лень, які визначають напрямок і зміст роботи з персо�
налом. Поняття кадрової політики відносно органів дер�
жавної влади або будь�якого підприємства має прямий
і зворотній зв'язки з поняттям кадрового потенціалу,
який слід розуміти як спроможність конкретного су�
б'єкта (системи, держави, об'єднання, підприємства и
т.п.) наростити, посилити кількість трудових ресурсів
певної спеціалізації і, головне, якість їх професійної,
фахової підготовки.

Кадрова політика в сучасності спирається на на�
явні кадри, їх потенціал. При цьому вона повинна пе�
редбачати еволюцію кадрового потенціалу і заходи
щодо його посилення. Кадрова політика має в повній
мірі залучати і ефективно використовувати наявний
кадровий, трудовий ресурс. Зі свого боку кадровий

потенціал держави дієво впливає і формує її кадрову
політику.

За великим рахунком кадровий потенціал є підсис�
темою економічного потенціалу підприємства, органі�
зації чи держави в цілому. Складовими елементами цієї
підсистеми є індивідуальний потенціал працівників. В
державних органах — це потенціал держслужбовців,
демографічний, етнокультурний та освітній потенціа�
ли.

Кадровий потенціал держави складається із еле�
ментів, які пов'язані між собою і постійно змінюють�
ся. В нинішніх умовах переорієнтації України на
євроінтеграційний напрям розвитку кадровий потен�
ціал окремих підприємств, установ, регіонів, країни
слід розглядати як поелементно, так і в цілому, вра�
ховуючи постійну міграцію кадрів між названими
рівнями і вплив цього фактору на сутність та зміст
кадрової політики.

Сутність поняття "кадрова політика", його основ�
ний зміст, цілі, принципи формування, характеристи�
ки, критерії оцінки ефективності кадрової політики
розглядалися у працях багатьох вітчизняних вчених.
Деякі з них названі і достатньо глибоко проаналізо�
вані в науковій доповіді [1]. Повторювати, дублювати
висновки усіх опублікованих праць немає можливості
і сенсу. Аналіз літературних джерел свідчить, що
термін "кадрова політика" відповідно до цілей дослід�
ження визначається і розглядається по�різному. В ши�
рокому сенсі — це система сформульованих принципів
і норм, які призводять людські ресурси суб'єкта (дер�
жави, організації, підприємства) у відповідь зі страте�
гією і тактикою його політичної, економічної і т.д.
діяльності. При цьому робота з кадрами (відбір, атес�
тація, навчання, просування по службі) планується
згідно з цілями і завданнями організації. У вузькому
розумінні поняття кадрової політики скорочується до
набору конкретних правил підбору персоналій для ви�
конання поточної діяльності підприємства чи органі�
зації. Далі, кадрову політику підрозділяють по видам
на пасивну, реактивну, превентивну, активну, раціо�
нальну. Реактивна і превентивна кадрові політики є
найбільш розвинутими, бо передбачають контроль за
симптомами погіршення ситуації в роботі з персона�
лом, наприклад відтік кваліфікованої робочої сили або
зниження мотивації до праці, та відповідне реагуван�
ня на негативні тенденції. Але, якщо реактивна кадро�
ва політика не прогнозує і не планує розвиток персо�
налу, то більш розвинена превентивна політика має
програми і завдання по розвитку персоналу. Очевид�
но, що кожен суб'єкт має проводити прогресивну кад�
рову політику. В літературі підкреслюється, що понят�
тя "кадрова політика" є однією із складових більш шир�
шого поняття "управління персоналом" і ці два понят�
тя не слід ототожнювати.

Головний висновок, що витікає із дослідження
опублікованих праць, полягає в тому, що зусиллями
українських вчених і фахівців установ державних
органів влади розроблені теоретичні основи і страте�
гія державної кадрової політики України, яка була
затверджена Указом Президента України [2]. Питан�
ня кадрової політики сформульовані також в ряді за�
конів і постанов Кабінету Міністрів України. В нор�
мативних документах детально опрацьовані принци�
пи, підходи, напрямки, організаційні питання роботи
кадрових підрозділів і служб органів державної вла�
ди.

Аналіз зазначеної нормативно�правової бази дає
підстави стверджувати, що вона в цілому відповідає
європейським стандартам. Але, незважаючи на грун�
товне наукове опрацювання і фундаментальний ха�
рактер нормативної бази, проблеми кадрової політи�
ки в державі ще залишаються і потребують додатко�
вого висвітлення, систематизації і опрацювання. Для
розуміння сучасної кадрової політики в державі, перш
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за все, потрібен скурпульозний аналіз інформації
щодо причин масової зміни персоналій на посадах
голів районних, місцевих, обласних державних адмі�
ністрацій, керівників органів виконавчої влади, зас�
тупників міністрів та інших посадовців. Задача поля�
гає в тому, щоб напрацьовані теоретичні постулати та
висновки були реалізовані на практиці. Саме тому
недоліки кадрової політики в державі і шляхи їх по�
долання будемо розглядати на показових конкретних
прикладах.

Невирішені частини загальної проблеми кадрової
політики в Україні.

Система освіти в Україні як складова кадрової по�
літики. Для подолання спаду в економіці, освоєння
проривних технологій та реалізації інноваційних
рішень як в промисловості, так і в сільському госпо�
дарстві необхідні висококваліфіковані кадри для всіх
сфер виробництва, що повинно забезпечуватись кад�
ровою політикою в державі. Першорядну роль у вирі�
шенні стратегічних завдань кадрової політики грає ре�
алізуємая в державі система освіти та рівень розвитку
науки. Підкреслимо, що українська нація відзначаєть�
ся здібністю до отримання освіти і спроможністю до�
сягати найвищих результатів у вирішенні найскладні�
ших наукових та технічних задач. Підтвердженням цієї
тези є, наприклад, досягнення України в космічній га�
лузі.

Питання освіти має вирішальне значення як для ви�
бору стратегії розвитку держави, так і перспектив кож�
ної української сім'ї. Рівень освіти членів сім'ї визначає
вектор її інтересів і матеріального благополуччя на ба�
гато років вперед. Тому кадрова політика в освіті по�
винна, перш за все, бути зорієнтованою на забезпечен�
ня роботою випускників українських вишів. Але в цьо�
му питанні є очевидні проблеми. Так, згідно із резуль�
татами доповіді на Парламентських слуханнях у Вер�
ховній Раді України 30.09.2015р. радника Міністра осві�
ти і науки В. Валєєва) тільки 36% українців працюють за
обраною спеціальністю, а 44% змінили професію. З на�
званих 36% приблизно 20% визнають, що їх робота лише
частково пов'язана з отриманою спеціальністю. До зміни
професії працівників службової сфери, так званих
"білих комірців", спонукають проблеми з пошуками ро�
боти (43%), низька заробітна плата (38%), відсутність
кар'єрних перспектив.

В Україні витрати на вищу освіту вдвічі перевищу�
ють витрати на інші види освіти. При цьому структу�
ра безробіття в країні свідчить, що найбільше безро�
біття охоплює молодших спеціалістів, далі за цим по�
казником йдуть спеціалісти, бакалаври, магістри. За
напрямком освіти найбільше безробіття має місце се�
ред фахівців в сфері економіки, комерції та підприє�
мництва. На другому місці по цьому показнику зна�
ходиться інженерія. Найменше безробіття в сільсько�
му господарстві. Безробіття спостерігається серед
спеціалістів в області права, гуманітарних наук, серед
освітян і медиків. В той же час є значний попит на
ринку праці на менеджерів продажу, директорів, бух�
галтерів, адміністраторів. При цьому найбільша
кількість студентів навчаються за такими напрямами
освіти, як право, економіка та підприємництво, гума�
нітарні науки, природничі науки, що не корелюється
з попитом на ринку праці. І є небезпідставні побою�
вання в тому, що значна кількість випускників вишів
за цими спеціальностями опиняться на лаві безробіт�
них.

Наведені дані опосередковано свідчать про те, що
підготовка кадрів з вищою освітою не відповідає за�
питу ринку праці в державі. Перекіс напряму освіти в
бік гуманітарної, юридичної, економічної освіти за

рахунок технічної, інженерної, що фіксується в ос�
танні роки, явно не відповідає перспективам розвит�
ку економіки держави, як країни з високотехнологі�
чною промисловістю і передовою наукою. В резуль�
таті в Україні з'явився дефіцит висококваліфікованих
інженерів, технологів, конструкторів, працівників се�
редньої ланки виробничих професій. Заробітна плата
досвідченого токаря чи фрезерувальника сьогодні в
два — три і більше разів вища, ніж у інженера. На рин�
ку праці зростає дефіцит працівників цих професій.
Старше покоління виходить на пенсію, а молодих ро�
бітничих кадрів такого профілю готують в недо�
статній кількості. Не кажучи вже про якість їх підго�
товки.

 Напрями підготовки кадрів визначаються рівнем
державного фінансування різних сфер освіти, розпо�
ділом виділених на освіту видатків бюджету. Оскільки
промисловість, а саме гірничо�металургійний комплекс
і сільське господарство дають найбільшу частку націо�
нального валового продукту і валютних надходжень в
державу та мають величезну перспективу розвитку, то,
відповідно, на підготовку фахівців для цих галузей еко�
номіки необхідно спрямовувати і більшість бюджетних
коштів. Слід рішуче скоротити державні витрати на
підготовку юристів, фінансистів1, маркетологів, гума�
нітаріїв, інших незатребуваних ринком праці фахівців.
Не виключено, що доцільно переглянути розподіл об�
сягів державного фінансування між закладами вищої і
середньо�технічної освіти. Можна з впевненістю очі�
кувати, що такі заходи стосовно удосконалення кад�
рової політики в сфері освіти зменшать безробіття в
державі.

 Те, що наявність вищої освіти допомагає у працев�
лаштуванні є позитивним фактом. Але при цьому украї�
нське суспільство і ринок праці проявляє категоричне
неприйняття різкого зниження фахової підготовки ви�
пускників багатьох вишів. Одна з причин такого стано�
вища полягає у тому, що після отримання Україною не�
залежності в державі катастрофічно поширилась
кількість навчальних закладів, метою яких є виманюван�
ня грошей у населення, а не надання якісної вищої осві�
ти.

 Що держава в рамках удосконалення кадрової по�
літики повинна протиставити цій негативній тенденції?
Перш за все вжити рішучі заходи в напрямі кардиналь�
ного скорочення чисельності українських вишів, при�
наймні до показника радянських часів. Доцільно також
скоротити кількість студентів, що навчаються за напря�
мами, на які майже не існує попиту на ринку праці. Далі
провести переатестацію вишів, у процесі якої скасува�
ти ліцензії і дозволи на право навчати студентів на не�
профільних для конкретного ВНЗ спеціальностях. Оче�
видно, що якість підготовки юристів, наприклад, у Киї�
вському національному університеті культури і мистецтв
апріорі не може порівнюватись з отриманою освітою в
Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевчен�
ка. Одним із механізмів скорочення кількості вишів
може бути об'єднання декількох ВНЗ однакового проф�
ілю в єдиний потужний університет, що забезпечить
підготовку випускників на рівні світових стандартів.
Ефективна кадрова політика має передбачати держав�
не фінансування лише передових ВНЗ і лише таким зак�
ладам надавати дозвіл видавати дипломи про вищу ос�
віту державного зразка.

 І ще один, схоже, небезпечний для держави напря�
мок — це орієнтація української молоді на отримання
вищої освіти за кордоном. Десятки фірм в Україні рек�
ламують навчання, наприклад в Польщі, і пропонують
свою допомогу у вирішенні цього питання. Головний
пропагандистський аргумент, яким заманюють укра�
їнців, — можливість отримання в Польщі диплома, який
дійсний в країнах Європейського Союзу.

 При детальному аналізі цієї пропозиції виявляєть�
ся, що вона зовсім не відповідає, по�перше, державній

_____________________________________
1 http://www.itukraine.org.ua/news/viktor�valyeyev�vystupyv�
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кадровій політиці, а, по�друге, інтересам самих ук�
раїнців. Так, виїжджаючи на навчання до Польщі, наші
студенти прямо та опосередковано фінансують еконо�
міку і систему освіти чужої держави. Крім того, Украї�
на з багатьма країнами ЄС має договори про визнання
українських дипломів про вищу освіту. Тобто дипломи
провідних українських університетів мають такий же
статус, як і дипломи польських вишів. При цьому слід
зауважити, що в країнах ЄС для отримання роботи на
новій посаді додатково до диплому про освіту обов'яз�
ково необхідно отримати спеціальну ліцензію, для чого
треба пройти навчання на відповідних курсах. Диплом
польського вишу зовсім не гарантує отримання в Європі
роботи за спеціальністю. Ніяк не ображаючи систему
освіти Польщі, чи будь�якої іншої країни, слід пам'ята�
ти, що рівень освіти, рівень підготовки кадрів в класич�
них українських університетах завжди був вищий, ніж
в більшості тих держав, куди заманюють на навчання
наших випускників шкіл. Важливо також пам'ятати, що
деяка частина молоді, приблизно 10%, яка навчається
за кордоном, там і залишається працювати, не повер�
тається в Україну. А це для держави погано з усіх точок
зору. Відтік молоді з України негативно позначається
на процесі відтворювання кадрів.

 Торкаючись кадрової політики, неможливо обійти
і питання вивчення іноземних мов в школах та викорис�
тання іноземної мови при навчанні студентів. Безумов�
но знання англійської мови поширює можливості пра�
цевлаштування випускників вишів, в тому числі і за кор�
доном. Але держава фінансує освіту своїх громадян
зовсім не для того, щоб стимулювати їх виїзд працюва�
ти в інші країни. Кадрова політика в державі повинна
враховувати і цей чинник.

 Очевидно, що при вивченні кадрової політики в дер�
жаві необхідно розглянути також аспекти системи се�
редньої, шкільної освіти. Недоліки цієї системи оче�
видні. Численні дослідження свідчать, що найбільш го�
стрими для середньої освіти є проблеми старіння педа�
гогічних кадрів, низька заробітна плата та зниження
статусу працівника освіти, зростання нерівності різних
верст населення в доступі до якісної освіти, зниження
професійної підготовки педагогічних кадрів та інші. Ця
тема болюча. Вона прямо стосується кадрової політики
в державі. Але її прискіпливий аналіз виходить за межі
даної статті.

На завершення теми слід підкреслити, що кадрова
політика держави в сфері освіти має бути розрахована
на довгостроковий період, бо результати реформ про�
являться тільки через 15—20 років. Кадрова політика
держави зобов'язана свої цілі і завдання визначити на
покоління вперед.

Шляхи поліпшення кваліфікації кадрів. Як позитив�
ний аспект розвитку кадрової політики в державі слід
оцінювати підвищення кваліфікації працівників, котрі не
мають достатнього досвіду праці на державній службі.
Такий захід є, безумовно, доречним і необхідним, ос�
кільки ефективність роботи керівників органів держав�
ної влади залежить від професійної підготовки держав�
них службовців його апарату.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман
підкреслює2, що "державний службовець не може бути
аматором, він має бути професіоналом…", а критерієм
оцінки роботи державних службовців має бути зростан�
ня економіки та підвищення добробуту людей. На дум�
ку керівника парламенту, відсутність якісної державної
служби породжує безвідповідальність, популізм та ха�
барництво. Слід погодитись з В.Б. Гройсманом, що важ�
ливо унеможливити некомпетентність фахівців, які пра�
цюють в системі державної служби. А тому слід при�
скорити прийняття нового законопроекту про держав�
ну службу, текст якого готується до другого читання. В

новому законі мають бути розділені політичні посади
та посади держслужбовців, які незалежно від змін скла�
ду Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України здатні
забезпечувати на потрібному рівні роботу цих та інших
державних відомств. Така практика притаманна євро�
пейським державам. Новий закон про державну служ�
бу повинен відповідати європейським стандартам. Ця
вимога передбачена Угодою про асоціацію Україна —
ЄС.

Удосконалення кадрової політики в Україні має пе�
редбачати підвищення кваліфікації кадрів не тільки в
апаратах Верховної Ради та Кабінету Міністрів Украї�
ни. Держслужбовці здійснюють правове, наукове,
організаційне, документальне, інформаційне, експерт�
но�аналітичне забезпечення діяльності в усіх міністер�
ствах, відомствах, державних установах. Високого про�
фесійного рівня працівників потребує, наприклад, На�
ціональна комісія, що здійснює державне регулювання
ринків фінансових послуг. Держслужбовці, що задіяні
в сфері фінансових послуг, мають володіти знаннями і
необхідною практичною підготовкою одночасно і як
економісти, і як юристи. Перед працівниками Комісії
стоїть завдання опанувати теми і питання, які виходять
за межі університетських програм, а тому для підвищен�
ня їх кваліфікації необхідно проводити додаткові на�
вчання із залученням досвідчених фахівців. Основний
висновок тут полягає в тому, що в кожній сфері кадро�
ва політика повинна мати свої особливості, враховува�
ти специфіку виконуваємої роботи. Нюанси кадрової
політики в різних сферах, кожній організації, установі
слід ретельно опрацьовувати.

Питання кадрової політики стосовно вищих дер�
жавних службовців. Серед керівних кадрів України
найбільша увага суспільства націлена на вищих держав�
них службовців. Їх робота безпосередньо пов'язана з
формуванням державної політики, законодавчим ре�
гулюванням, вищим державним управлінням. Останнім
часом в Україні на посади міністрів, на інші вищі дер�
жавні посади запрошені громадяни Грузії, Литви,
США, Росії. Такий напрям кадрової політики в державі
викликає занепокоєння громадян внаслідок наступних
причин.

По�перше, немає впевненості у патріотизмі запро�
шених іноземців по відношенню до України, а надання
їм українського громадянства в пожежному порядку,
можливо з недодержанням загальноприйнятої проце�
дури, ставить додаткові питання. По�друге, аналіз по�
переднього послужного списку запрошених, наприклад,
на міністерські посади іноземців свідчить про відсутність
у них досвіду і вагомих результатів в їх попередній
кар'єрі для займання надвисоких посад в органах дер�
жавної влади України. Той факт, що вони знаходяться
в опозиції до нинішньої влади Росії, не є показником їх
професіоналізму. Так, реорганізація економіки Грузії,
що була проведена під гаслами вибору європейського
напрямку розвитку, призвела до зупинки майже всієї
промисловості країни, до збільшення безробіття і зни�
ження рівня життя населення. Не відбулося ніякого сут�
тєвого поліпшення і в системі медичного забезпечення
населення Грузії. Тому є підстави вважати, що запро�
шення екс�Міністра цієї держави, який за освітою є істо�
рик, на посаду Міністра охорони здоров'я України, схо�
же, не було обгрунтованим. Позитиву в сфері охорони
здоров'я населення нашої держави це призначення поки
що не принесло.

Другий приклад. Постійне зниження ВВП держа�
ви, зупинка багатьох промислових підприємств, спад
промислового виробництва щорічно на ~20%, падіння
курсу гривні безумовно пов'язано, в тому числі, з не�
достатнім професіоналізмом призначених у 2014 році
нових урядовців у Міністерство економічного розвит�
ку і торгівлі, у Міністерство фінансів, інші органи
державної влади. Нинішній Міністр економічного роз�
витку і торгівлі та всі його заступники англійськомовні.

_____________________________________
2 За повідомленням прес�служби Верховної Ради України /
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Але цього позитиву, як свідчить практика, зовсім не�
достатньо навіть для просування міністерськими кад�
рами українських товарів на зовнішні ринки, не кажу�
чи вже про підйом економіки держави. Для виправлен�
ня ситуації доцільно залучити в якості радників
міністрів, інших вищих посадовців в державі досвідче�
них і патріотично налаштованих професіоналів, які
раніше працювали в уряді, досконало знають всі галузі
економіки України і готові безкорисно консультувати
нинішніх урядовців.

Україна має потужні промисловість і енергетику,
розвинуте сільське господарство, високий науково�тех�
нічний потенціал. Економіка України в десятки разів
більше економік Грузії, Литви, Латвії, інших постра�
дянських республік. Державне управління економікою
України повинні здійснювати вітчизняні професіонали,
які мають найвищий рівень фахових знань і практичний
досвід розв'язання господарських проблем. Такі кадри
в Україні є і їх значно більше, ніж у названих вище краї�
нах.

Підкреслюємо, що кадрова політика України повин�
на бути спрямована на використання в державних орга�
нах влади виключно вітчизняних кадрів. Запрошення
іноземних фахівців може розглядатися тільки як тим�
часовий захід. Причому припустимо запрошувати тільки
тих спеціалістів, яких за рівнем необхідної кваліфікації
немає в Україні. Елітна якість державного управління в
Україні, здійснюємого виключно вітчизняними кадра�
ми має стати показником ефективності і конкуренто�
спроможності кадрової політики.

Факти масової заміни кадрів в органах державної
влади в 2015 році свідчать про те, що кадрова політика в
Україні, вірогідно, занадто політизована і радика�
лізована. Так, за рік дії Закону "Про очищення влади" в
Україні звільнено понад 700 держслужбовців, ще тися�
ча залишили свої посади згідно поданими заявами ніби�
то "за власним бажанням". Перевірки в 2016 році чека�
ють 700 тисяч осіб. У суспільстві існують побоювання,
що при очищенні органів державної влади від корупці�
онерів, яке необхідно проводити, можуть постраждати
сотні невинних професіоналів, що призведе до послаб�
лення кадрового потенціалу держави. Тому люстрація
повинна відбуватися зважено і цивілізовано, у відпові�
дності з реалізуємою в державі кадровою політикою.
Безпідставний радикалізм в цій справі є неприпустимим,
бо це відчутно шкодить державі.

Шляхи поліпшення кадрової політики в силових
відомствах держави. Уряд розпочав кардинальну модер�
нізацію Збройних сил України. Чим сильніша армія, тим
впевненіше почуває себе держава і її громадяни. Це ак�
сіома. В цьому плані невідкладне реформування відбу�
вається в кадровому складі Збройних сил України.
Змінюється кадрова політика і в інших силових відом�
ствах. Події на сході України надали можливість моло�
дим військовослужбовцям, що проявили себе в бойових
умовах, прийти на зміну кабінетним генералам. Рефор�
мування кадрової політики в оборонному відомстві по�
винно передбачати створення кадрового резерву для
комплектування керівних посад, в якому пріоритет на�
дається учасникам АТО. Призначення на керівні поса�
ди в ЗСУ кращих командирів, які проявили себе в бойо�
вих операціях під час проведення антитерористичної
операції вже відбувається сьогодні. Такий розвиток кад�
рової політики є однозначно позитивним.

Багато проблем в українській армії пов'язані з не�
відповідністю сучасним вимогам кадрів, які працюють
в штабах ЗСУ. Нині українській армії бракує також
фахівців військових, військово�медичних і технічних
спеціальностей. Для виправлення ситуації навчальні
заклади Міністерства оборони України збільшили
кількість факультетів, де готуються фахівці названих
вище та допоміжних тилових спеціальностей. Добре
навчені власні військові кадри замінять некваліфіко�
ваних мобілізованих осіб. Держзамовлення для вищих

навчальних закладів на 2016 рік слід формувати з ог�
ляду на ці потреби. Очевидно, що така кадрова пол�
ітика у Збройних силах України відповідає сучасним
вимогам.

Політичний курс держави, зорієнтований на Євро�
пу, та події на Сході України докорінно змінили підхо�
ди і вимоги до формування кадрової політики не тільки
в Збройних силах, а і в Національній гвардії, поліції,
прокуратурі, судах. Неможливо реформувати, наприк�
лад, судову систему шляхом косметичних змін. Тому
кадрова політика в державі має в найближчій перспек�
тиві здійснити перезавантаження судової гілки влади.
Можливо шляхом звільнення всіх суддів та призначен�
ня нових за відкритим прозорим конкурсом. Сьогодні
так реформують міліцію в поліцію. Створена в Україні
нова поліція отримала кредит довіри від населення і, слід
сподіватись, вона його виправдає. В країні з 45�мільйон�
ним населенням є в достатній кількості чесні і патріо�
тично налаштовані фахівці, в тому числі з фундаменталь�
ною юридичною освітою, для роботи в суддівському та
прокурорському корпусах. Єдине, на що треба зверну�
ти увагу, це на недоцільність обмеження кандидатів на
посади у органах державної влади віком 35 років, бо для
вкрай відповідальної роботи на прокурорських та суд�
дівських посадах потрібен професійний досвід і прак�
тика, набуття яких потребує часу. Фахівці з досвідом
мають певні переваги перед молодими кадрами і в інших
сферах діяльності. Відтворювання, оновлення кадрів
повинно здійснюватись виключно шляхом поступової
трансформації знань від кваліфікованих професіоналів
до здібної освіченої молоді. Саме такий підхід до кад�
рової політики забезпечить збереження інтелектуаль�
ного потенціалу суспільства.

 ВИСНОВКИ
 Успішний розвиток України прямо залежить від

кадрової політики в державі. Ключовими чинниками
успіху в формуванні кадрового потенціалу держави є
людський капітал, а саме компетентні, критично мис�
лячі, активні, відповідальні особистості. Освічена, во�
лодіюча англійською та іншими іноземними мовами мо�
лодь — це той фундамент, на якому повинна базувати�
ся кадрова політика України. При цьому кадрова по�
літика повинна передбачати наступність у розвитку
кадрів, а саме перейняття перспективною молоддю про�
фесійного досвіду працівників старшого віку. Сучасни�
ми символами кадрової політики України є патріотизм,
чесність, антикорупційність. Недоліки полягають у над�
мірній заполітизованості і, можливо, радикалізмі.
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Валютний ринок — це складна підсистема фінансового рин�
ку, економіки, як окремої країни так і світу загалом. Котиру�
вання курсу у свою чергу є своєрідним індикатором, що відоб�
ражає стан економіки країни. Контроль та вибору режиму для
валютного курсу здійснюється з метою стабілізації економіч�
них процесів у країні. З 1997 року в Україні був встановлений
режим "регульованого плаваючого" курсу, який інакше нази�
вається "валютний коридор".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на те, що дослідженню валютного курсу, чин�

ників впливу на його динаміку та його взаємозв'язків з іншими
макроекономічними параметрами приділяється значна увага, до
цього часу не існує універсальної теорії чи моделі валютного
курсоутворення, яка була б правильною для більшості країн за
різних економічних умов.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями в галузі прогнозування валютних курсів та по�

ведінки валютного ринку займались такі іноземні вчені, як: Flood
R. [9], Kim S.[10], Zorzi M., Muck J., Rubaszek M. [11]. Значний вне�
сок у розвиток дослідження валютного ринку зробили і вітчизняні
науковці: В. Геєць [3], О. Черняк [7], А. Ставицький [6], Береславська
О. [2], А. Колдовський [4], О. Сергієнко, М. Татар [5].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є встановлення впливу зміни макро�

економічних факторів на зміну котирування курсу долара США
по відношенню до гривні на валютному ринку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У дослідженні впливу на котирування валютного курсу на

валютному ринку України було обрано наступні фактори: рівень
безробіття у відсотках, витрати населення у млн грн., індекс
S&P500, облікова ставка національного банку України, світові
ціни на нафту у доларах Сполучених Штатів Америки за ба�
рель, індекс "Першої Фондової Торговельної Системи", міжна�
родний індекс долара, золотовалютні резерви Національного
банку України, заощадження населення, грошова маса M0,
прямі іноземні інвестиції, дохід населення, імпорт та експорт
товарів, ціна на золото за грам в доларах США, валовий
внутрішній продукт України, зовнішній борг країни та індекс
споживчих цін.
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У статті досліджено вплив макрофакторів на котирування валютного курсу на валютному ринку України в умовах ваJ
лютного коридору. Побудовано модель із зведенням даних до стаціонарного вигляду за допомогою нормалізації даних. ПроJ
аналізовано числові характеристики моделей та якість самої моделі. Перевірено регресію на гомоскедастичність залишків та
відсутність автокореляції та мультиколінеарності. Побудовано прогноз на три періоди, починаючи з 4 кварталу 2014 року по
2 квартал 2015 року, а також обраховано абсолютну похибку прогнозу у відсотках за формулою MAPE. Розглянуто попередні
праці науковців у сфері прогнозування валютних курсів та економетричного прогнозування на валютному ринку. ДослідJ
жено та проаналізовано перспективи прогнозування валютного курсу на валютному ринку України.

The paper investigates the impact of macroeconomic factors on quotation of the exchange rate on the currency market of Ukraine
in terms of the currency corridor. The model is built with aggregated data are transformed to a stationary form using the normalization
method. The research shows numeric model's characteristics and analyzes quality of the model. The paper tests the model on
Homoscedasticity regression residues and existence of autocorrelation and multicollinearity. The work represents a forecast for three
periods using the model, starting from Q4 2014 to Q2 2015, and absolute forecast error in percentage using MAPE formula. The research
reviews preliminary scientific works in the field of forecasting exchange rates and econometric forecasting the currency market. The
paper investigates and analyzes the prospects of forecasting the exchange rate at the foreign exchange market of Ukraine.
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В результаті дослідження було побудовано регресію із зве�
денням часових економічних рядів до стаціонарних методом
нормалізації даних.

Трансформувати часовий ряд до стаціонарного можна за
допомогою нормалізації за наступною формулою:

(1),
де 

n
tx  — значення часового ряду, перетворене нормаліза�

цією у часі t;
tx  — значення часового ряду, неперетворене у часі t;

x  — середнє значень часового ряду;
SD — стандартне відхилення [1].
У результаті після деяких перетворень та усунення не зна�

чущих змінних отримано регресію вигляду:
 (2),

де у — нормалізоване значення курсу долара,
х

1
 — нормалізоване значення імпорту,

х
2 
— нормалізоване значення грошового агрегату M

0
,

х
3 
— нормоване значення золотовалютних резервів із лагом,

х
4 
— заощадження населення.

Рівняння (2) являє собою нелінійну множинну регресію.
Щільність зв'язку між залежною та незалежними змінними ви�
сока, а незалежні зміні на 89% пояснюють динаміку залежної
змінної y. Стандартна похибка невелика, що сприятливо для
майбутнього прогнозування. Модель адекватна, коефіцієнти
регресії є статистично значимими, відсутня мультиколіне�
арність, залишки регресії розподілені за нормальним законом,
автокореляція відсутня аж до 16 порядку, залишки регресії го�
москедастичні. Проте для прогнозування необхідна стабільність
як в економіці так і політиці у країні, тоді прогнозні значення
будуть найбільш точними та близькими до реальних. Немож�
ливо включити до моделі всі фактори впливу.

Значну роль також відіграє і політика уряду, Центрального
(Національного) банку. Також зазначну роль відіграє і статис�
тичні дані, які використовуються для моделювання та прогно�
зування. Деяку складність являє собою опрацювання та отри�
мання даних, які є недоступними, або неповними, або різнотип�
ними. Тому найкращим рішенням у сфері прогнозування на ва�
лютному ринку України варто використовувати якісний про�
гноз пов'язаний із політикою Національного банку та уряду
країни, попитом та пропозицією на валюту, а також очікування
населення.
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У результаті модель показує, що нормалізоване значення курсу
долара по відношенню до гривні прямо пропорційно залежить від
таких факторів, як: імпорту, грошової маси М

0
, запасу золотова�

лютних резервів попереднього періоду та заощаджень населення.
Збільшення грошової маси в обігу спричинить знецінення націо�
нальної грошової одиниці, а в результаті курс долара зростатиме.
У моделі найвпливовішим фактором є запас золотовалютних ре�
зервів в країні, тому відповідно при зменшенні і надалі золотова�
лютних запасів в державі спричинить до дестабілізації курсу і на�
ціональна валюта буде дешевшати у порівняні з доларом.

Розрахуємо точність прогнозу у відсотках за допомогою
розрахунку середньої абсолютної похибки у відсотках за на�
ступною формулою:

(3),

де   — фактичне значення часового ряду,
  — прогнозне значення часового ряду.

Прогноз є достатньо точним при значенні MAPE до 10%.
Якщо середня абсолютна похибка у відсотках становить 10—20
% тоді прогноз є достатньо хорошим, а при 20—50% вважаєть�
ся допустимим [8, с. 183]. Проте характеристика прогнозу для
різних ринків та прогнозованих часових рядів буде різною. На�
приклад, для стабільного ринку, де коливання цін не є частим
явищем, показник MAPE для прогнозованих значень має бути
менший, ніж для більш динамічних ринків.

Похибка прогнозу складає 16,4 %, при використанні роз�
рахунку за абсолютною похибкою прогнозу у відсотках MAPE.

ВИСНОВОК
Отже, в умовах економічної та політичної нестабільності

можна сказати, що побудована регресія є досить якісною.
Вчені та науковці протягом тривалого часу вивчають та дос�

ліджують явища та процеси на валютних ринках. Також кожен з
них намагається систематизувати та описати поведінку цих явищ
за допомогою різних математичних і теоретичних моделей.

На сьогодні відомо багато способів прогнозування валют�
них курсів за різних валютних режимів. Проте для економетрич�
ного прогнозування необхідно стабільність як в економіці так і
політиці країни. За умови останнього прогноз буде найбільш точ�
ним і справді передбачати майбутнє з мінімальною похибкою.
Крім того, не можливо врахувати всі фактори до моделі, тому
зазвичай модель є обмеженою. Також є якісні фктори впливу як
політичні заходи уряду та Центрального (Національного) банку.

Кількісне прогнозування на валютному ринку на даний мо�
мент не є перспективним, поки країна в економічній та пол�
ітичній кризі.
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2014 кв.4 2071,516499 1444,21
2015 кв.1 2156,606025 2090,28
2015 кв.2 2108,585034 2167,862

Таблиця 1. Прогнозні значення із використанням регресії
із нормалізованими даними та реальні дані

Джерело: розраховано авторами у Eviews та Excel.

Показник Нормалізація 

MAPE  16,4% 

Таблиця 2. Розрахунок похибки прогнозу

Джерело: розраховано авторами за допомогою Excel.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною проблемою, яка супроводжує розвиток інве�

стиційно�інноваційної діяльності протягом всіх років неза�
лежності України, є нестача капітальних вкладень в дану
сферу. Великі ризики та недорозвинутий фінансовий сек�
тор, призвели до того, що фінансові посередники пропону�
ють капітальні ресурси за надзвичайно високими відсотко�
вими ставками. Такі ставки не є прийнятними для іннова�
ційних підприємств, адже переважна більшість їх проектів
розраховані на реалізацію протягом декількох років. Період
окупності даних підприємств також є довготривалим, а тому
здебільшого кредити що пропонуються банками, є неприй�
нятними для інвестиційно�інноваційних підприємств. Все це
створює ситуацію, в якій державне втручання є просто не�
обхідним.

Одним із досить дієвих інструментів активізації інвес�
тиційно�інноваційної діяльності в розвинутих країнах є дер�
жавні гарантії. Аналізуючи можливості позитивного впли�
ву державних гарантій на активізацію інвестиційних про�
цесів, насамперед, слід розглянути підходи до визначення
оптимального розміру та обгрунтованості їх надання для
реалізації певних проектів. Адже неефективне використан�
ня інструменту держаного регулювання негативно впливає
на стан державного боргу, що в кінцевому підсумку, впли�
ває і на всю економіку. Всі ці питання та наявність значного
пласту невирішених проблем зумовили необхідність дослі�
дження даної тематики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика стимулювання інвестиційно�інновацій�

ної галузі з використанням інструменту держаного гаран�
тування, розглядається у роботах як вітчизняних, так і за�
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рубіжних науковців. Серед вітчизняних науковців, такі пи�
тання вивчали: Васильєва Т.А., Захарченко В.І., Козик В.В.,
Кузнєцова А.Я., Трапєзніков В.А., Сазонець І.Л., Хобта В.М.,
та інші. Присвячували даним питанням дослідження і вчені
близького зарубіжжя, зокрема: Грудякова О.С., Дороні�
на Н.Г., Іванова Н.І., Лудінова Ю.В., Савенкова О.В., Теп�
лова Т.В. та інші.

Попри дослідження науковцями окремих проблем по�
в'язаних з ефективністю та обгрунтованістю використання
інструменту державного регулювання, деякі питання зали�
шились поза їх увагою, зокрема: визначення доцільності на�
дання державних гарантій під певні інвестиційно�інноваційні
проекти; розробка підходів що дозволили б визначити
доцільність, чи не доцільність використання даного інстру�
менту для певного проекту; побудова механізму оцінки
ефективності надання державної гарантії інвестиційно�
інноваційним підприємствам тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявити прогалини у існуючому на сьо�

годні механізми надання держаних гарантій та запропону�
вати підходи щодо оптимізації обсягів надання державних
гарантій під інвестиційно�інноваційну діяльність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження питання оптимізації обсягів надання держав�

них гарантій, напряму пов'язане з дією ринкових механізмі і,
на нашу думку, повинне розглядатись у 2�х аспектах:

1) необхідності і доцільності надання державних га�
рантій на певному етапі розвитку економіки;

2) дослідження оцінки доцільності надання державних
гарантій певного проекту.
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Щодо першого аспекту, то в сучасних умовах глибинної
суспільно�економічної кризи, відмова від надання держав�
них гарантій є обгрунтованою, адже наданні нові державні
гарантії можуть стати додатковим тягарем для і без того, нез�
балансованого державного бюджету. Проте, за умови стабі�
лізації ситуації і відновлення економічного зростання, меха�
нізми використання державних гарантій мають бути віднов�
лення. Це пов'язано з тим, що протягом багатьох років на кре�
дитному ринку існують структурні дисбаланси, які негатив�
но вливають на розвиток пріоритетних галузей економіки, в
тому числі, інвестиційно�інноваційної сфери.

Розглядаючи проблематику оптимізації обсягів наданих
державних гарантій у другому аспекті, на нашу думку, слід
запропонувати новітній підхід до процесу відбору потен�
ційних інноваційних проектів, для реалізації яких можуть
бути наданні державні гарантії.

Реалізація такого роду проектів не лише буде сприяти
розвитку інвестиційно�інноваційної сфери, але й у випадку
їх ефективної реалізації впливатиме на зростання ВВП, який
потім, у тому числі, розподіляється і між сторонами, що
приймали участь у його реалізації (державою, фінансови�
ми посередниками, самою компанією, тощо) [1, c. 210].

Всі інвестиційно�інноваційні проекти, які претендують на
отримання коштів під державні гарантії, можна поділити на:
комерційні проекти, соціальні проекти та проекти, що мають
народногосподарське значення. Незважаючи на різноспрямо�
ваність кожного з зазначених видів проектів, на нашу думку,
алгоритм оцінки потенційної ефективності інвестиційно�інно�
ваційної проектів�претендентів на отримання кредитів під дер�
жавні гарантії, має бути єдиним для всіх.

Всі інвестиційно�інноваційні проекти, які намагаються
отримати кошти під державні гарантії, на нашу думку, мають
проходити два етапи оцінки. Поряд з цим, кожен з трьох видів
проектів, що були нами виокремленні раніше (комерційні, соц�
іальні та проекти, що мають народногосподарське значення)
проходять ці етапи паралельно, але з різною кількістю кроків.

З блок�схеми, зображеної на ри�
сунку 1. видно, що на першому етапі
розраховуються показники ефектив�
ності проекту в цілому. Ціль даного
етапу полягає в тому, щоб отримати
агреговану економічну оцінку інвес�
тиційно�інноваційного проекту та
створити умови необхідні для подаль�
шого пошуку кредитора. Спочатку, на
першому етапі, оцінюється суспільна
значимість проекту, яка дозволяє
потім поділити їх за ознаками комер�
ційної, соціальної та народногоспо�
дарської значущості.

Для комерційних інвестиційно�
інноваційних проектів, на першому
етапі, оцінюється комерційна ефек�
тивність. Показники комерційної ефек�
тивності передбачають розрахунок
наслідків від реалізації проекту для
його учасників. Якщо такі розрахунки
дають підстави зробити позитивний
висновок, щодо доцільності реалізації
проекту, то наступним кроком є оцін�
ка ризиків проекту. Проект, що має
прийнятний рівень ризикованості, пе�
реходить на другий етап оцінки. Про�
екти, ризики яких є завеликими, потре�
бують пошуку гарантів, які б знизили
ці ризики. За умови використання дер�
жавної гарантії, ризики знижуються
майже до нульового значення. Поряд з
цим саме на цьому етапі держава як га�
рант повинна детально оцінити ризики
майбутнього проекту. У випадку, якщо
у наданні державної гарантії відмовле�
но, проект не реалізується.

Що стосується проектів, які мають
соціальне і народногосподарське зна�
чення, насамперед, оцінюють їх со�
ціальну ефективність. Показниками
оцінки ефективності реалізації таких
проектів є ті соціально�економічні
ефекти, які можуть бути отримані у
підсумку. Якщо в процесі аналізу було
виявлено їх недостатня соціально�

економічна користь, то державні гарантії не надаються, а сам
проект не буде реалізовано. У випадку, якщо соціально�
економічний ефект від реалізації інвестиційно�інноваційно�
го проекту було доведено, оцінюється їх комерційна ефек�
тивність. Якщо комерційна ефективність проекту також було
доведено, то проект переходить на другий етап оцінки. За
умови недостатньої комерційної ефективності проекту, мо�
жуть розглядатись питання щодо надання державної гарантії.
В цьому випадку проект також переходить на другий етап
оцінки. Якщо ж державна гарантія не надається, то такий
інвестиційно�інноваційний проект не буде реалізовано.

Для переходу на другий етап, необхідно погодити джере�
ла та схеми фінансування. Після цього, остаточно визначають�
ся учасники проекту, а також ефективність участі у проекті, з
боку держави. Це може бути бюджетна ефективність, ефек�
тивність участі від проекту для окремих регіонів, ефективність
участі у запропонованому інвестиційно�інноваційному проекті
окремих підприємств. Основним показником ефективності при
наданні державних гарантій є досягнення бюджетної ефектив�
ності. Саме бюджетна ефективність є основоположним фак�
тором, у відповідності до якого приймається або не приймаєть�
ся рішення про надання державних гарантій [2, c. 35].

На нашу думку, оцінити бюджетну ефективність мож�
на двома шляхами:

1. Через розрахунок різниці, між сумою вирахувань у
бюджет за період реалізації інвестиційного�інноваційного
проекту під який було видано державну гарантію та отри�
маних з державного бюджету коштів:

bEGG = bb CP − (1),
де bEGG  — бюджетна ефективність, у грн.;

bP  — сума відрахувань у бюджет за період, протягом
якого реалізується проект, грн.;

bC  — сума коштів витрачених з державного бюджету,
за період реалізації проекту, грн.
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Рис. 1. БлокKсхема оцінки ефективності інвестиційноKінноваційного проекту
за умови надання державної гарантії



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

93www.economy.in.ua

2. Через розрахунок показника бюджетної ефектив�
ності, в якому враховуються надходження податків та
зборів, які надійшли до державного бюджету, та суми вида�
них державних гарантій:

bEGG = 100

1

1 ⋅

∑

∑

=

=
n

i

n

i
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GG

T
(2),

де bEGG  — бюджетна ефективність, у %;
 

tT  — податкові надходження та обов'язкові платежі, у
грн.;

 GG — загальний обсяг наданих державних гарантій, у
грн.;

і = 1, 2, ..., n.
За допомогою наведеного показника, підприємство, за�

цікавлене в одержані державної гарантії, має довести зна�
чущість проекту, що пропонується, для самої держави. При
цьому, слід відмітити, що показник tT  є узагальнюючим для
всіх можливих ефектів, які проект створює для бюджету.
Якщо підприємство�позичальник зможе довести, що мож�
ливість збільшення бюджетних витрат, по проектам, які
отримали державні гарантії відсутня, а навпаки, з'являють�
ся додаткові джерела поповнення доходної частини бюд�
жету (за рахунок платежів за користування державною га�
рантією), то ймовірність отримати державне гарантування
повернення позички, значно зростає.

Після аналізу бюджетної ефективності та доцільності
надання державної гарантії, досліджуються особливості її
надання, в залежності від того, який це інвестиційно�інно�
ваційний проект: комерційний, соціальний чи проект, що має
народногосподарське значення.

Для комерційних інвестиційно�інноваційні проектів, на
другому етапі, визначається ефективність участі в проекті
окремих підприємств, інвестування в акції таких підприємств
та безпосередню ефективність участі держави у їх реалізації
(через надання державних гарантій).

Щодо проектів, які мають соціальну та народногоспо�
дарську значущість, то насамперед визначається їх суспіль�
на корисність та ефективність. У випадку, якщо вона була
виявлена, подальші розрахунки є аналогічним до розрахунків
за комерційними інвестиційно�інноваційними проектами.

Основоположними принципами, які мають бути не�
змінними протягом всього періоду оцінки ефективності інве�
стиційно�інноваційного проекту, є наступні:

— дослідження проекту протягом всього періоду його
реалізації;

— принцип доходності та максимізації ефекту;
— врахування часового фактору, протягом якого здійс�

нюється проект;
— порівняння одержаної доходності з вкладанням кошті

в альтернативні проекти;
— облік найбільш важливих наслідків проекту;
— багатоетапність оцінювання;
— розрахунок ступеня ризику, з урахуванням зміни

умов та параметрів невизначеності, що супроводжує реалі�
зацію проекту.

Для оцінки загальної ефективності інвестиційно�інно�
ваційного проекту, для якого підприємство залучило фінан�
сові ресурси під державні гарантії, слід розрахувати його
загальноекономічну ефективність. Для цього, при викорис�
танні державної гарантії, слід порівняти планову та фак�
тичну ефективність проекту.

Для розрахунку планової ефективності використання
державних гарантій, можна використовувати планову ве�
личину ефекту для держави та обсяг інвестицій, які залуча�
ються за умови надання державної гарантії. Показник пла�
нової ефективності використання державних гарантій мож�
на розраховується так:
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де pEGG  — планова ефективність використання дер�
жавних гарантій, у %;

PO — плановий результат від використання державних
гарантій, у грн.;

ggI  — обсяг інвестицій, які вдалось залучити за допомо�
гою державних гарантій, у грн.;

(1�P) — коефіцієнт ризику інвестиційно�інноваційного
проекту, у %.

Основною умовою надання державної гарантії для пев�
ного інвестиційно�інноваційного проекту є максимізація
значущості проекту для самої держави. Тобто плановий
результат від використання державних гарантій, який може
бути вираженим через сумарний показник позитивних
впливів на державу, має прагнути до максимуму. Поряд з
цим, закономірно, що і коефіцієнт ризику даного проекту
буде прагнути до максимуму:
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(4),

Бувають випадки, коли державна гарантія не викорис�
товується в повному обсязі. Тоді слід здійснювати оцінку
ефективності виключно у тій частині, в якій вона була вико�
ристана. При цьому, якщо всі складові отриманого в поточ�
ному періоді ефекту, вираженому у грошовому еквіваленті,
визначаються окремо, то збільшення ефекту за рахунок
суми невикористаної частки державних гарантій є спільним
показником для всіх проектів. Виходячи з цього, поточну
ефективність використання державних гарантій можна роз�
рахувати наступним чином:
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де cEGG  — поточна ефективність від використання дер�
жавних гарантій, у %;

CO — поточний показник додатного впливу на держав�
ний бюджет, грн.;

nGG  — обсяг невикористаних державних гарантій, у
грн.;

ggI  — обсяг інвестицій, які вдалось залучити за допомо�
гою державних гарантій, у грн.

Наведене співвідношення повинно бути додатнім. Це
пов'язано з тим, що обсяг невикористаних державних га�
рантій збільшує результат, що очікується від використан�
ня державних гарантій та скорочує витрати, які очікува�
лось здійснити. Якщо ж, у результаті розрахунку, значен�
ня показника виявилось від'ємним, то це свідчити про
значне зниження поточної ефективності від використан�
ня державних гарантій. В такому випадку, на нашу дум�
ку, повинно бути законодавчо закріплено можливість
анулювання державної гарантії або, принаймні, скорочен�
ня її обсягів.

Якщо ж кошти, які мали спрямовуватись на погашення
зобов'язання за державною гарантією, не були викорис�
танні, відбувається автоматичне зростання бюджетного
ефекту. Це пов'язано зі зменшенням бюджетних витрат у
відповідному році. В такому випадку використання держав�
них гарантій визнається повністю ефективним, а тому пе�
ревірка правильності використання позичкових коштів до�
пускається тільки на підставі надання позичальником
звітності, але без подальшої переоцінки. При цьому наступ�
на сума гарантій буде включена у бюджет на наступний рік
[3, с. 14].

Перевірка ефективності використання державних га�
рантій повинна проводитись протягом всього періоду реал�
ізації проекту. Якщо це довготерміновий проект, розрахо�
ваний на декілька років, то перевірку доцільно здійснювати
кожен рік. По закінченню терміну дії державної гарантії,
визначається підсумкова оцінка ефективності її використан�
ня. Для цього можна використовувати наступний коефі�
цієнт:
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де 1EGG , 2EGG , nEGG  — показник ефективності нада�
них державних гарантій за кожен рік;

N — кількість років, на які була надана держана гарантія.
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У випадку високої ефективності реалізації проекту,
може бути прийняте рішення, щодо збільшення строку її дії,
навіть коли державна гарантія була надана на строк мен�
ший, від строку, протягом якого передбачається реалізація
проекту.

Слід відмітити, що оцінка ефективності надання держав�
них гарантій повинна відповідати наступній умові:

pEGG ≤ cEGG ≤ EGG  (7).
Досягнення позитивних результатів, в тому числі бю�

джетної ефективності, не можливе без поетапного контро�
лю над виконанням інвестиційно�інноваційного проекту на
кожному етапі його реалізації.

Загальна ефективність інвестиційно�інноваційного про�
екту має комплексно враховувати комерційну ефективність
та соціально�економічні наслідки здійснення проекту для
суспільства, чи народного господарства в цілому. В тому
числі, мають враховуватись як безпосередні результати та
витрати на реалізацію інвестиційно�інноваційного проекту,
так і зовнішні витрати та результати сумісних секторів еко�
номіки, соціальні, та інші зовнішньоекономічні ефекти.

Показники комерційної ефективності реалізації інвес�
тиційно�інноваційного проекту враховують фінансові на�
слідки його здійснення для учасника, який реалізує проект.
При цьому висувається припущення, що він використовує
для реалізації проекту всі необхідні для цього ресурси та
отримані результати.

Щодо розрахунку загального показника ефективність
від надання державних гарантій, на нашу думку, можна ви�
ділити два підходи:

1) через врахування показників соціальної, економічної
та бюджетної ефективності;

2) шляхом прив'язки до основних бюджетних показ�
ників, зокрема державного боргу.

У відповідності до першого підходу, ефективність дер�
жавних гарантій можна оцінити за допомогою розрахун�
ку бюджетної, соціальної та економічної ефективності від
її надання. Витрачені з державного бюджету кошти бу�
дуть компенсовані при досягненні у більшому обсязі соц�
іального, економічного та бюджетного ефектів. У такому
випадку, повинне виконуватись наступне співвідношен�
ня:

bC ≤ bEGG + sEGG + eEGG (8),
 

bC  — видатки державного бюджету у випадку реалізації
гарантійного зобов'язання;

bEGG  — бюджетна ефективність наданої державної га�
рантії;

sEGG  — соціальна ефективність від надання державної
гарантії;

eEGG  — економічна ефективність від надання держав�
ної гарантії.

Щодо бюджетної ефективності, то може використову�
ватись один з попередньо наведених підходів до розрахун�
ку (1) або (2).

Оцінюючи соціальну ефективність проекту, необхідно
визначити певний соціальний ефект, який планується досяг�
ти при реалізації інвестиційно�інноваційного проекту. У
грошовому вираженні, соціальний ефект від реалізації про�
екту може бути оцінений шляхом розрахунку додаткових
витрат з державного бюджету, які будуть здійсненні у ви�
падку не реалізації проекту. У такому випадку соціальна
ефективність від надання державної гарантії буде відобра�
жатись у співвідношенні зі знаком "мінус".

Показник економічної ефективності від надання дер�
жавних гарантій відображає користь від реалізації тих, чи
інших проектів для народного господарства в цілому. Відбір
інвестиційно�інноваційного проекту, під реалізацію якого
надається державна гарантія, не можливий без інтеграль�
ної оцінки ефективності економічного ефекту від його реа�
лізації, для всього народного господарства. До такого інтег�
рального показника включається:

— виробничі результати від реалізації проекту. Основ�
ним відображенням таких результатів є виручка від реалі�
зації підприємством інноваційної продукції, чи послуг за
вирахуванням витрат на їх виробництво;

— непрямі фінансові результати, які отримують підприє�
мства та територіальні громади, де розташоване підприєм�
ство�позичальник коштів наданих під державні гарантії;

— інші важливі для всього народного господарства ре�
зультати.

Отже, розглянувши особливості оцінки бюджетної, со�
ціальної та економічної ефективності співвідношення (9),
зазнає певних змін:

bC ≤ bEGG + ( )sEGG− + eEGG (9),
У відповідності до другого підходу оцінка загальної

ефективності від надання державних гарантій може
здійснюватись за допомогою розрахунку коефіцієнта за�
гального використання державних гарантій:

ggK  = 
∑

∑

=

=
n

i

n

i
gg

GD

C

1

1
(10),

де ggK  — коефіцієнт загального використання держав�
них гарантій;

ggC  — сума платежів з виконання державою гарантій�
них зобов'язань, грн.;

GD — розмір державного боргу, грн.
Значення даного показника за оптимальних умов повин�

но наближатись до мінімуму.
Підсумовуючи, слід відмітити, що накопичення великих

обсягів заборгованості за наданими державними гарантія�
ми в Україні, було обумовлено відсутністю підходів до оці�
нки ефективності проектів�претендентів на отримання
фінансування. У результаті чого, значна частка підприємств,
що отримували кошти під державні гарантії, не можна вва�
жати стратегічними, адже їх діяльність здебільшого не була
пов'язана зі створенням соціальних благ, чи позитивного
впливу на народне господарство. Крім того, як показують
обсяги накопиченої заборгованості, дані проекту не були
достатньою мірою оцінені і з комерційної точки зору.

ВИСНОВКИ
Дослідження проблематики оптимізації обсягів надан�

ня державних гарантій під інвестиційно�інноваційні проек�
ти дало змогу зробити наступні висновки:

— запропоновано всі інвестиційно�інноваційні проек�
ти, які намагаються отримати кошти під державні гарантії
поділити на комерційні, соціальні та такі, що мають народ�
ногосподарське значення. Це дасть змогу виокремити ті з
них, реалізація яких повинна бути першочерговою для пев�
ного періоду розвитку економіки;

— запропоновано методологічні підходи до оцінки
ефективності надання державної гарантії, в тому числі для
різних видів інвестиційно�інноваційних проектів, які є пре�
тендентами на її отримання. Визначено, що одним з основ�
них показників ефективності надання державної гарантії є
бюджетна ефективність, яку пропонується розраховувати
двома різними методами;

— обгрунтовано доцільність здійснення контролю в про�
цесі реалізації проекту, який отримав кошти під державні
гарантії. Для цього запропоновано здійснювати розрахунок
планової, поточної та загальної ефективності від надання
державних гарантій.
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ВСТУП
Перетворення електроенергетичного ринку України

передбачає формування нового інституційно�правового
забезпечення, розробку організаційно�економічних ме�
ханізмів ефективного та сталого функціонування опто�
вого ринку електроенергії (далі ОРЕ), що поєднує дер�
жавне регулювання з ринковим саморегулюванням. В
іншому випадку перехід до нової моделі ОРЕ може при�
вести до дисбалансу між економічною ефективністю і за�
хистом громадських інтересів, тому що виробники та по�
стачальники електроенергії не несуть ніяких соціальних
зобов'язань.

Дослідження діяльності ОРЕ [1—3] дозволили виявити
проблеми і недоліки, що пов'язані з недообліком наслідків
від переходу до нової моделі ОРЕ. Наприклад, фактичні
показники функціонування окремих ринків США, Німеччи�
ни, Норвегії, Швеції не підтверджують очікування щодо
зниження цін на електроенергію при лібералізації ОРЕ [3].
Подібні помилки мають місце, у тому числі через неповно�
ту і неоперативність інформації про стан і тенденції роз�
витку ринку електроенергії.
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FORMING OF THE MONITORING INFORMATION SYSTEM FOR ELECTRIC POWER MARKET
DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті акцентується важливість впровадження інформаційної системи моніторингу розвитку оптоJ

вого ринку електроенергії, визначено її складові, основні принципи та завдання. Доведено необхідність

розробки програмноJматематичного забезпечення, яке дозволить вирішувати основні завдання ефективJ

ного функціонування ринку електроенергії в режимі реального часу, істотно скорочувати час прийняття

оперативних, вигідних для всіх учасників ринку рішень щодо продажу та розподілу електроенергії в

мережах, а також оптимізувати процес взаєморозрахунків. Представлений короткий огляд економікоJ

математичних моделей ринку електроенергії. Детально розглянуто модель олігополії LSFE і отримані реJ

зультати, що дозволяють зробити ряд висновків про вплив параметра попиту на рівноважну ціну, приJ

буток генеруючих компаній, обсяги електроенергії, запропонованої на ринку електроенергії.

The article emphasizes the importance of implementation of information system of the monitoring

development wholesale electricity market; determines its components, basic principles and objectives. The

necessity to develop software and mathematical software that will allow to solve the basic problem of effective

functioning of the electricity market in real time, significantly reduce operational, beneficial for all market

participants decisions on sale and distribution of electricity in networks, and optimize the process of settling, is

proved. A brief overview of economic and mathematical models of the electricity market is presented. LSFE

oligopoly model is considered in detail and results are obtained that allow to make a number of conclusions

about the impact of demand parameter on equilibrium price, profit generating companies, and the volume of

electricity offered on the electricity market.

Ключові слова: ринок електричної енергії, інформаційна система моніторингу, програмно�математично�
го забезпечення, модель олігополії, функція сукупного попиту, рівноважна ціна електроенергії.

Key words: electricity market, information system of the monitoring, software and mathematical software, oligopoly
model, the function of aggregate demand, the equilibrium price of electricity.

Проте вимагають подальшого впровадження та удоско�
налення інформаційної системи (ІС) моніторингу розвитку
ОРЕ України, що зумовило актуальність дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організаційно�економічний механізм розвитку ОРЕ

слід розглядати з точки зору сполучення економічних інте�
ресів країни, усвідомлення дійсних потреб споживачів, за�
безпечення енергетичної безпеки країни, збалансованого
розвитку підприємств енергетики та запобігання проблем
розвитку. В рамках організаційного механізму з метою
підвищення ефективності функціонування та розвитку но�
вого ОРЕ необхідно, в першу чергу, удосконалити інститу�
ційно�правове забезпечення і упровадити ІС моніторингу
ОРЕ.

Побудова ІС моніторингу розвитку ОРЕ визначає не�
обхідність застосування системного підходу, якій припус�
кає, що будь�яка система — це сукупність взаємопов'яза�
них елементів (об'єктів, явищ, процесів), що має вхід та вихід
із системи, зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний
зв'язок і володіє єдиними для всіх елементів властивостя�
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ми: цілісності, автономності та стійкості.
ІС моніторингу розвитку ОРЕ — це взає�
мопов'язана сукупність інформаційних,
технічних, програмних, математичних,
організаційних, правових, ергономічних,
технологічних та інших засобів, а також
організаційних структур, призначена для
збору, обробки, зберігання, аналізу та
обробки інформації. Вона повинна не
тільки забезпечувати учасників ринку, ре�
гулюючі органи, потенційних інвесторів
та громадськість повноцінною оператив�
ною інформацією, але й включати в себе,
в рамках інформаційних технологій, про�
грамно�математичне забезпечення, що
дозволяє здійснювати комплексну оцін�
ку поточного стану і конкурентного се�
редовища, прогнозувати параметри рин�
ку від доби до декількох років, оптимізу�
вати ціни й обсяги купівлі/продажу елек�
троенергії, виявляти випадки викорис�
тання ринкової сили, зниження ефектив�
ності функціонування оптового ринку,
розробляти пропозиції щодо поліпшення
Правил оптового ринку.

ІС моніторингу розвитку ОРЕ повин�
на з'єднувати в єдину систему основні
складові, а саме: інформаційний банк да�
них, інформаційні технології, функціо�
нальні компоненти, організаційну струк�
туру, що представляє собою взаємодію
учасників ринку, а також регулюючих
органів, громадських організацій (рис. 1).

ІС моніторингу повинна функціону�
вати в рамках чинної нормативно�право�
вої бази, на принципах цілеспрямова�
ності; системності, комплексності, неза�
лежності, наукової обгрунтованості, ба�
лансу інтересів, безперервності спостере�
ження; достовірності і повноти, економі�
чності, адаптивності, відкритості та
інформованості.

Важливо відзначити, що публічне на�
дання інформації основними гравцями
ринку і системним операторам підвищить
прозорість ОРЕ, полегшує виявлення по�
рушень правил ринку, підвищує неза�
лежність регулюючих органів і дозволяє здійснювати нагляд
за системним оператором ринку.

До основних завдань ІС моніторингу ОРЕ слід віднес�
ти:

— формування індикаторів і критеріїв конкурентного
середовища, стану та розвитку ОРЕ;

— комплексна оцінка функціонування ОРЕ за певний
період часу;

— оцінка діяльності системного оператора, оператора
ринку, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу, гаран�
тованого покупця, а також роботи ринку двосторонніх до�
говорів, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, рин�
ку допоміжних послуг, здійснення розподілу пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж;

— ведення комерційного обліку взаєморозрахунків між
учасниками ОРЕ;

— розробка економіко�математичних моделей та про�
грамного забезпечення для оцінки взаємодії учасників рин�
ку, оптимізації заявок і визначення оптимальних обсягів
відпуску та продажу електроенергії на ОРЕ, рівноважних
вузлових цін купівлі електроенергії, оцінки прибутковості
ОРЕ та інвестиційної привабливості;

— розробка економіко�математичних моделей та про�
грамного забезпечення для прогнозування основних інди�
каторів ОРЕ, в першу чергу рівноважних вузлових цін
купівлі електроенергії на добу вперед, на місяць уперед
тощо;

— діагностика порушень правил ринку, проявів ринко�
вої влади, маніпуляції з цінами, порушень договірних зобо�
в'язань, інших негативних явищ;

— діагностика безпеки постачання електричної енергії
(аналіз балансу виробництва�споживання електричної
енергії на ОРЕ; аналіз рівня очікуваного майбутнього по�
питу на електричну енергію та прогнозу потужність, яку має
бути забезпечено за рахунок додаткових генеруючих по�

тужностей; оцінку якості та рівня технічного обслуговуван�
ня електричних мереж; заходи щодо покриття максималь�
ного навантаження та вирішення проблеми дефіциту гене�
руючої потужності);

— розробка сценаріїв ефективного функціонування
ОРЕ та підсумкових звітів.

У рамках ІС моніторингу на базі інформаційних техно�
логій розробляється програмно�математичне забезпечення,
яке дозволить вирішувати основні завдання ефективного
функціонування ОРЕ в режимі реального часу, істотно ско�
рочувати час прийняття оперативних, вигідних для всіх учас�
ників ринку рішень щодо продажу та розподілу електрое�
нергії в мережах, а також оптимізувати процес взаємороз�
рахунків. Математичне моделювання ринку електричної
енергії України дозволяє визначити його рівноважний стан,
при якому ціни на електричну енергію, обсяги продаж, пе�
редачі та споживання електроенергії встановлюються на
такому рівні, при якому кожний з учасників ринку отримає
максимальний прибуток. Аналіз наукових досліджень в об�
ласті моделювання ринків електроенергії дозволив виділи�
ти основні класи моделей, які так чи інакше дозволяють роз�
крити механізми функціонування ОРЕ.

Новий ОРЕ повинен бути орієнтований на активного спо�
живача�регулятора, та надавати споживачам можливість са�
мостійного управління обсягом одержуваної електроенергії
на підставі балансу своїх потреб і можливостей енергосис�
теми, з використанням розширеної інформації про тарифи.
У цьому зв'язку доцільно розробити модель поведінки актив�
ного споживача з метою автоматизації управління попитом,
оптимізації режимів роботи електрообладнання споживача
при використанні многоставочних тарифів [4; 5]. Застосуван�
ня механізмів тарифного регулювання, стимулювання зуст�
річних планів, противитратного механізму на всіх етапах взає�
модії учасників ОРЕ підвищує ефективність функціонуван�
ня енергосистеми в цілому і дозволяє вирішувати такі важ�

Рис. 1. Інформаційна система моніторингу розвитку ОРЕ
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ливі завдання, як точне оперативне прогнозування спожи�
вання електроенергії, гармонізація пікових навантажень,
управління попитом і розподіленої генерацією, співфінансу�
вання інвестицій у розвиток інфраструктури мереж [6].

Агентно�орієнтовані моделі дозволяють проводити
аналіз впливу ринкової сили генерації на кон'юнктуру ОРЕ
та здійснювати пошук найкращої поведінкової стратегії
енергокомпаній на ринку "на добу наперед" у режимі ре�
ального часу. Наприклад, за допомогою системи AMES фор�
мується кілька сценаріїв, основаних на описі механізмів
фінансового вилучення заявок з торговельної системи з
аналізом наслідків від впливу ринкової сили [7, 8].

Моделі прогнозування основних параметрів ринку [9; 10]
— це не менш важливий напрям економіко�математичного мо�
делювання, оскільки від результатів прогнозу залежить ефек�
тивна робота ринку на день вперед і балансуючого ринку. Крім
того, результати прогнозу розвитку ОРЕ важливі як для роз�
робки стратегії ЄЕС України, так і для потенційних інвесторів.

Математичні моделі олігополії [11—13] є свого роду ба�
зисом при розробці досить складних моделей рівноважно�
го стану недосконалого ОРЕ [14]. Баланс сукупного попиту
на електричну енергію дозволяє розробити моделі оліго�
полії, починаючи від простих випадків моделювання та за�
кінчуючи розробкою моделей, що враховують всебічні зв'яз�
ки між учасниками ринку та сукупність великого числа фак�
торів, що впливають на мінливість ОРЕ.

Як приклад, розглянемо модель олігополії LSFE (модель
рівноваги функцій пропозиції). Припустимо, що ринкові
умови визначаються лінійними функціями пропозицій для
кожної k�тої генеруючої компанії (ГК):

(1),
де   — обсяги електроенергії, пропоновані на ринку;

  — ціна, формована ОРЕ в результаті взаємодії його учас�

ників;  ,   — константи, що вибираються компанією.
Крім цього задана функція сукупного попиту:

, (  (2).

Граничні витрати визначимо у виді (3),

де   — відомі параметри.
Безпосередній (залишковий) попит для k�тої компанії

згідно (2) дорівнює

 (4).

Всі компанії надають свої заявки системному операто�
ру (СО) одночасно. СО визначає рівноважну ціну і випуск
для кожної компанії відповідно до умовою рівноваги

 (5).

Якщо рівноважної ціни не існує, фірми нічого не отри�
мують. Отже, компанії повинні вибирати обсяги пропозицій
(тобто підбирати ,  так, щоб виконувалася умова мак�
симізації їхнього прибутку

  (k=1..N) 
Тоді умова максимізації прибутку виконується, якщо

 

Звідки, з урахуванням (1, 2—4), прямують два рівняння:

 (6).

(7).

Підстановка (6) в (7) призводить до умови рівноваги
ринку , тому що інакше   буде залежати від , тоб�
то функція пропозиції не буде лінійною. Таким чином, фун�
кція пропозиції приймає вид:

(8).
Введемо поняття індексу впливу k�тій компанії на стан

ОРЕ, який визначається за формулою:  і характе�

ризує зв'язок зміни обсягів електроенергії даної компанії
на загальний обсяг ОРЕ. За умови рівноваги попиту та про�
позиції з (2) випливає, що

(9).

Порівнюючи (8) і (9), маємо:

(10).

Підставивши (10) в (6), отримаємо індекси впливу ком�
паній

(11).

Таким чином, індекс впливу k�ої компанії залежить від
індексів впливу інших компаній, представлених на ринку.
Вирішуючи систему N нелінійних рівнянь, можна визначи�
ти значення індексів впливу в залежності від с

к
.

Якщо позначити максимальний обсяг електроенергії,
запропонований на ОРЕ через V

K
, то функція пропозиції з

урахуванням (9) має вид:

(12).

З умови рівноваги (5) та (9), отримаємо рівноважну ціну
в даний момент часу:

(13).

Запропонована модель реалізує стратегію, коли після
надання заявки компанія враховує рівноважну ціну, попит і
реакцію конкурентів на зміну ціни та обсягів пропозицій.

 ak,
грн./мВт год. 

ck 
грн./(мВт год)2 

ГК 1 490 0,034 

ГК 2 510 0,040 

ГК 3 500 0,037 

ГК 4 460 0,031 

ГК 5 520 0,042 

Таблиця 1. Основні параметри для розрахунку моделі
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Відзначимо, що при w
k
=1 для всіх компаній з (13) отри�

муємо рівноважну ціну в даний момент часу по моделі Кур�
но. У цьому випадку конкуренція обмежується обсягами
пропозицій, компанії орієнтуються на попит і свої витрати.
Більш складні взаємодії в розрахунок не приймаються. Якщо
розрахунок заявки кожної компанії проводиться за гранич�
ним витратам, а загальна функція пропозиції визначати�
меться через суму обсягів всіх виробників, то ми маємо мо�
дель Вальраса [4].

Як приклад використання моделі рівноваги функцій
пропозиції, розглянемо п'ять генеруючих компаній (ГК)
(табл. 1) та припустимо, що функція попиту має вигляд

 , де  20, 30, 40, 50, 60.
Проведено розрахунок рівноважної ціни, обсягів елек�

троенергії та прибутку генеруючих компаній. В табл. 2 на�
дано порівняння результатів розрахунку з використанням
трьох моделей ОРЕ.

Аналіз результатів показав:
1. При збільшенні параметра попиту γ в 3 рази обсяги

електроенергії, запропоновані на ОРЕ зменшуються, при�
чому чим менше витрати на виробництво (ГК 4), тим менше
темпи зниження. Так, на рисунку 2 досліджуваний показ�
ник знизився в 2,3 рази для ГК 4 і в 3,6 рази для найбільш
витратною компанії ГК 5. Загальний обсяг електроенергії,
запропонований на ОРЕ, знизився на 180%.

2. При збільшенні параметра попиту γ в 3 рази має місце
істотне зниження прибутку, причому для ГК 4 показник
прибутку зменшився в 6 разів, а для найбільш витратною
компанії ГК5 — в 14 разів (рис. 3). Темпи зниження загаль�
ного прибутку склали 750%.

3. При збільшенні параметра попиту γ в 3 рази рівно�
важна ціна знизилася на 24%.

4. Розрахунок рівноважної ціни за граничними витра�
тами (модель Вальраса) знижує цю ціну, збільшує обсяг
електроенергії на ОРЕ, але знижує прибуток компаній.

5. ОРЕ досягає рівноваги на умовах конкуренції лінійних
функцій пропозицій при великих обсягах і більш низьких
цін, ніж на умовах конкуренції Курно. Це вигідно покуп�
цям, незважаючи на те, що кожна компанія отримує мен�
ший прибуток.

6. Збільшення параметрів, що характеризують витрати
однієї з компаній на 10% зменшує її прибуток в два рази, в
той час як інші компанії збільшують свій прибуток на 8%.

Ефективність ОРЕ багато в чому залежить від обсягу
інвестицій в електроенергетичну галузь. Тому інформація
про потенційні інвестиційні можливості має бути макси�
мально повною, оперативною та доступною. Необхідно, за
допомогою використання результатів моніторингу ОРЕ,
сформувати інформаційні паспорти та бюлетені щодо інве�
стиційної привабливості об'єктів електроенергетики. У той
же час будь�який сигнал готовності уряду втрутитися у фун�
кціонування ОРЕ (наприклад, можливе встановлення
верхніх цінових меж), може призвести до відтоку інвестицій
з галузі

ВИСНОВОК
У рамках організаційно�економічного механізму рефор�

мування ОРЕ в Україні повинно починатися зі створення
життєздатної нормативно�правової бази, формування
інституційного забезпечення з чітким розмежуванням по�
вноважень та взаємозв'язків між суб'єктами ринку і регу�
люючими органами. Найважливішою складовою організаці�
йно�економічного механізму є ІС моніторингу розвитку
ОРЕ, яка, може стати основним механізмом ефективного
функціонування ринку та регламентації діяльності його
суб'єктів. Основу ІС моніторингу ОРЕ складають: інформа�

γ=20 Модель Вальраса Модель LSFE Модель Курно 

№ Ціна, 
грн. 

Обсяг, 
мВт 
год 

Прибуток, 
тис. грн. 

Ціна, 
грн. 

Обсяг, 
мВт 
год 

Прибуток, 
тис. грн 

Ціна, 
грн. 

Обсяг, 
мВт 
год 

Прибуток, 
тис. грн. 

ГК1 

723 

6856 799 

774 

6538 1129 

959 

2775 1172 
ГК2 5328 567 5365 840 2368 952 
ГК3 6003 672 5916 972 2565 1057 
ГК4 8488 1117 7737 1501 3248 1459 
ГК5 4836 491 4966 742 2208 867 

Разом 31511 3646  30522 5184  13164 5507 
γ=60 Модель Вальраса Модель LSFE Курно 

 Ціна, 
грн. 

Обсяг, 
мВт 
год 

Прибуток, 
тис. грн. 

Ціна, 
грн. 

Обсяг, 
мВт 
год 

Прибуток, 
тис. грн. 

Ціна, 
грн. 

Обсяг, 
мВт 
год 

Прибуток, 
тис. грн. 

ГК1 

577 

2549 110 

587 

2387 134 

600 

1710 139 
ГК2 1667 56 1655 72 1176 79 
ГК3 2072 79 1996 100 1429 106 
ГК4 3763 220 3368 252 2448 251 
ГК5 1349 38 1381 52 966 58 

Разом 11400 503  10787 610  7729 633 

Таблиця 2. Порівняння основних результатів розрахунку з використанням трьох моделей ОРЕ

0

2000

4000

6000

8000

10000

20 30 40 50 60

мВ
т 
го
д

ГК 1 ГК 2 ГК 3 ГК 4 ГК 5

Рис. 2. Обсяги електроенергії, які запропоновані на ОРЕ, згідно з розрахунками за моделлю LSFE, мВт год
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ційний банк даних, інформаційні технології, функціональні
компоненти, організаційна структура, що представляє со�
бою взаємодію суб'єктів ринку, регулюючих органів, гро�
мадських організацій тощо. Найважливішими елементами
ІС є програмно�математичне забезпечення і автоматизова�
на система комерційного обліку.

Завдяки відкритості інформації ІС моніторингу дає
можливість розробити інвестиційні механізми, що забезпе�
чить гарантоване акумулювання необхідних коштів у нових
умовах роботи ОРЕ; розглянути питання залучення приват�
ного капіталу шляхом створення механізмів державного�
приватного партнерства, спільної власності тощо. У то же
час необхідно в першу чергу враховувати інтереси суспіль�
ства, розробляти заходи щодо захисту населення у випад�
ках необгрунтованого завищення тарифів та обмежень елек�
троенергії, погіршення екологічної обстановки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державна соціальна допомога протягом останніх

років залишається вагомою складовою видатків держа�
ви на соціальний захист населення. В умовах обмеженості
фінансових ресурсів країна вимушена скорочувати обся�
ги соціальної допомоги, що не завжди обгрунтовано.
Адже в умовах зниження життєвого рівня населення,
значної інфляції, у населення виникає потреба у додат�
ковій підтримці від держави. Звідси випливає необхідність
дослідження особливостей та тенденцій надання держав�
ної соціальної допомоги, джерел її фінансування та ви�
явлення перспектив удосконалення за окремими видами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Особливості функціонування та фінансового забезпе�
чення системи соціального захисту населення в цілому та
окремих її елементів досліджувалися Скулиш Ю.І., Фло�
рескул Н.П., Клівіденко Л.М., Савченко Н.Г., Барановою
В.Г., Баранник Л.Б., Пожар Є.П. та ін. Мало дослідженим
залишилося питання надання державної соціальної допо�
моги в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.
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ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ЕЛЕМЕНТ

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ:

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Т. Velyksar,

graduate student, Odessa National Economic University, Odessa

STATE SOCIAL ASSISTANCE AS AN ELEMENT SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION:
REALITIES AND PERSPECTIVES FOR IMPROVEMENT

Автором статті визначено складові елементи системи соціального захисту населення. Доведено

відмінність "соціальної допомоги" від "соціального забезпечення". Уточнено визначення поняття "дерJ

жавна соціальна допомога". Досліджено особливості надання державної соціальної допомоги як складоJ

вого елементу системи соціального захисту населення України. Наведено умови отримання державної

соціальної допомоги. Визначено види державної соціальної допомоги, форми та джерела фінансового

забезпечення. Виявлено основні тенденції у наданні державної соціальної допомоги в Україні. Виділено

проблемні питання та перспективи удосконалення надання окремих видів державної соціальної допоJ

моги в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, зокрема, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги громадяJ

нам, що перебувають у складних життєвих обставинах, субсидій.

The author of the article defines the constituent elements of the social protection system. It is proved the

difference between "social assistance" from the "social security". It is clarified the definition of "state social

assistance". It is researched the features of public social assistance as a constituent element of the social protection

system in Ukraine. It is showed the conditions of state social assistance. It is defined the types of state social

assistance, forms of provision and sources of financial support. It is analyzed the basic trends in the provision of

state social assistance to Ukraine. The author singled problems and perspectives of improvement provision of

certain types of state social assistance in with limited budget resources, assistance to families with children,

assistance to citizens who are in difficult life situations, subsidy.

Ключові слова: система соціального захисту населення, соціальне забезпечення, соціальна допомога, дер�
жавна соціальна допомога, субсидія, фінансове забезпечення.

Key words: system of social protection, social security, social assistance, state social assistance, subsidy, financial
provision.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Ціллю статті є визначення стану та перспектив на�
дання державної соціальної допомоги населенню Украї�
ни на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Досліджуючи функціонування системи соціального

захисту населення, вчені виділяють різну кількість її
складових елементів.

Ми підтримуємо думку Л.Б. Баранник про те, що
складовими елементами сучасної система соціального
захисту є: соціальне забезпечення, соціальна допомо�
га, соціальне страхування [1, с. 13].

Соціальна допомога вважається формою соціально�
го забезпечення [2, с. 721]. Проте ми вважаємо необхід�
ним виділити її як окремий складовий елемент системи
соціального захисту населення. Адже соціальна допо�
мога на відміну від соціального забезпечення надається
не на постійній основі та з перевіркою на нужденність
цих коштів для їх одержувача.

Соціальна допомога — це гарантовані та урегульо�
вані законодавчо грошові виплати та допомога у вигляді
наборів товарів та послуг з метою матеріальної підтрим�
ки населення, що в результаті незалежних від них об�
ставин опинилися в скрутному становищі та потребу�
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ють даної допомоги за результатами перевірки їхнього
доходу та засобів існування.

Аналітичне дослідження показало, що обсяги отри�
маної домогосподарствами соціальної допомоги протя�
гом 2005—2014 років мають тенденцію до спаду (рис. 1).
При зростанні темпів приросту обсягів отриманої до�
помоги у 2005 році на 62,62 %, в 2006 році темп прирос�
ту останньої зменшився до 21,83%, а в 2007 році — 20,74
%. В 2008 році відбулося підвищення темпів приросту
обсягів допомоги до 44,98 %. З 2009 року по 2013 рік
відбувається скорочення темпів приросту отриманої
соціальної допомоги до 7,13 %. В 2014 році обсяги от�
риманої соціальної допомоги зменшилися на 3,67 %.

Джерелами фінансування соціальної допомоги є кош�
ти державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фон�
ду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування від не�
щасних випадків на виробництві та професійних захво�
рювань, Фонду загальнообов'язкового державного соц�
іального страхування на випадок безробіття, кошти ро�
ботодавців на виплату допомоги по соціальному страху�
ванню, що надаються безпосередньо роботодавцями най�
маним працівникам, а також недержавні коштів (благо�
дійних організацій, волонтерських організацій).

У залежності від джерел фінансування соціальну до�
помогу прийнято поділяти на державну та недержавну.

Багато вчених ототожнюють поняття "соціальна
допомога" та "державна соціальна допомога". В украї�
нському законодавстві визначення поняття "державна
соціальна допомога" відсутнє.

Під державною соціальною допомогою розуміють
гарантовану державою матеріальну підтримку осіб, у
яких за певних обставин відбулося погіршення матері�
ального положення до рівня меншого ніж прожитко�
вий мінімум, яка фінансується з бюджету.

Рішення про надання державної соціальної допомо�
ги приймається в залежності від матеріального поло�
ження сім'ї. Виключення в Україні становить соціальна
допомога по народженню дитини, яку надають всім не�
залежно від матеріального становища сім'ї.

В основу визначення розміру державної соціальної
допомоги покладені соціальні стандарти (рівень про�
житкового мінімуму для певної категорії громадян).

В системі соціального захисту населення України
виділяють значну кількість видів державної соціальної
допомоги [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Перелік їх та розмір уточ�
нюється кожного року відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України".

У залежності від виду державної соціальної допо�
моги вони бувають одноразовими та щомісячними.

Надання кожного з видів державної соціальної до�
помоги регулюються окремими законодавчими актами.

Останніми роками перелік видів державної соціаль�
ної допомоги розширюється. У зв'язку з нестабільністю
на певних територіях України з 1 жовтня 2014 року він
поповнився щомісячною адресною допомогою особам,
які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної опе�
рації, для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово�комунальних послуг. Обсяг даного
виду соціальної допомоги в 2014 році склав 3,5 млрд грн.,
а в 2015 році станом на 12 жовтня 2015 року — 2,49 млрд
грн. [4]. Розмір даної допомоги незначний для працез�
датної особи — 442 гривні, для непрацездатної — 884
гривні на місяць. На сьогодні це становить, відповідно,
15% та 41% фактичного розміру прожиткового мініму�
му для відповідної соціально�демографічної групи, об�
рахованого Міністерство соціальної політики у цінах
липня 2015 року [4].

Необхідність фінансування додаткових видів со�
ціальної допомоги та брак коштів у бюджеті спричинив
скорочення обсягів окремих видів соціальної допомо�
ги, що фінансуються з державного та місцевого бюд�
жету. У 2014 році відбулося скорочення обсягів фінан�
сування виплат допомоги при народженні дитини. Про
це свідчать дані діаграми по темпам приросту видатків
на соціальну допомогу при народженні дитини за 2009—
2014 роки (рис. 2). Зменшення темпу приросту видатків
на соціальну допомогу при народженні дитини пов'яза�
но з усереднення виплат на рівні 41208 грн. незалежно
від того, якою по рахунку є ця дитина (перша, друга чи
третя). Таким чином, ці виплати втратили суттєвий сти�
мулюючий характер. Адже, їх обсяги не дають можли�
вості у повній мірі забезпечити народження малюка у
зв'язку з тим, що товари, що купуються при народженні
дитини, як правило, є імпортованими з інших держав та
залежать від курс долару та митної політики держави.
На жаль, це певним чином призвело до скорочення на�
роджуваності у 2014 році на 7,5 %. Крім того, присутня
проблема у вчасності оформлення даного виду допомо�
ги: бюрократія при її оформлені (особливо у сільській
місцевості) призводить до того, що допомогу реципієн�
ти отримують не вчасно та певний час залишаються со�
ціально незахищеними.

Аналогічна тенденція спостерігається за напрямом
"допомога по догляду за дитиною досягнення нею трьох
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Рис. 1. Динаміка отриманої домогосподарствами соціальної допомоги протягом
2005—2014 років

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [3].
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річного віку". В 2010 році обсяги допомоги по догляду
за дитиною досягнення нею трьох річного віку зросли
на 87,97 в.п., а в 2014 році відбулося скорочення на 51,04
в.п., що пояснюється відміною виплати даної допомоги
з 1 липня 2014 року. Хоча обсяги цієї допомоги і не�
значні, проте це негативно вплинуло на підтримання
сімей з дітьми.

З рисунка 2 видно, що відбувається суттєве скоро�
чення обсягів видатків бюджету на соціальну допомогу
на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, до�
помогу при усиновлені дитини. Відбувається також по�
ступове скорочення видатків бюджету на дітей одино�
ким матерям на 8 в.п. У наданні даної соціально допо�
моги є також досить багато проблемних питань. Зокре�
ма, те, що обсяги допомоги на дітей досить низькі. Адже
розмір виплат на дітей залежить від прожиткового
мінімуму для даної категорії осіб. Разом з тим, скоро�
чення видатків відбулося у тому числі й за рахунок
ефективної роботи соціальних інспекторів (неправомі�
рності отримання даної виплати).

Крім грошової форми, державна соціальна допомо�
га надається у натуральній формі. Державна соціальна
допомога громадянам, що перебувають у складних жит�
тєвих обставинах виступає одночасно у двох формах.

Надання державної соціальної допомоги громадя�
нам, що перебувають у складних життєвих обставинах
здійснюється за рахунок місцевого бюджету та поза�
бюджетних коштів. Грошова допомога фінансується
більшою мірою з місцевих бюджетів (табл. 1). Натураль�
на допомога у вигляді гарячих обідів, продовольчих то�

варів, ліків, предметів медичного призначення, промис�
лових товарів, одягу, взуття, інших предметів першої
потреби, предметів побутової хімії та ін. Обсяги її
фінансування протягом 2009—2014 рр. превалювали з
місцевих бюджетів, а в 2014 році вони майже зрівняли�
ся. Значну роль у даному процесі зіграли недержавні
установи, які стали активніше сприяти наданню соціаль�
ної допомоги (у 2014 році гуманітарний штаб Рената
Ахметова став видавати продуктові набори дітям, інва�
лідам, пенсіонерам, що знаходяться у складних обста�
винах). При цьому більшу частку у її фінансуванні все
таки становить місцевий бюджет.

Обсяги видатків на субсидії на придбання скрапле�
ного газу та твердого палива були суттєво скорочені у
2009 році на 55,43 % при одночасному скороченні сімей,
що їх отримали. В 2014 році спостерігається їх скоро�
чення на 8,33 %, що пов'язано з скороченням кількості
сімей, що їх отримали. Така тенденція пояснюється тим,
що їх одержувачами є літні люди сільської місцевості,
які часто не взмозі оформити дану субсидію вчасно.

 Надмірне подорожчання тарифів на комунальні по�
слуги з квітня 2015 року відбулося з одночасним рефор�
муванням надання субсидій. Проте це питання зали�
шається досить актуальним, бо залишилися недоліки у
її оформлені (установи при оформленні субсидій вима�
гають довідки про доходи членів сімей родин пенсіо�
нерів, інвалідів, що суперечить закону, в деяких випад�
ках навіть документи на право власності на житло). Крім
того, змінами, що внесені до порядку надання субсидії
було порушено права людини щодо соціальної справед�
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Рис. 2. Динаміка темпів приросту видатків бюджету на соціальну допомогу сім'ям з дітьми протягом 2010—2014 років

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [5; 6; 7; 8; 9; 10].

Показники Роки
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Допомога всього, млн грн. 197,455 189,286 125,019 140,167 117,969 118,060 
Грошова допомога, млн грн. 68,989 85,485 53,867 65,659 58,020 66,860 
Частка місцевих бюджетів, %  22,86 32,45 31,55 40,30 44,18 52,58 
Частка позабюджетних коштів, % 12,08 12,71 11,53 6,54 5,0 4,05 
Натуральна допомога, млн грн. 128,465 103,801 71,152 74,508 59,948 51,200 
Частка місцевих бюджетів, % 40,24 33,87 25,27 26,83 29,32 21,50 
Частка позабюджетних коштів, 
% 

24,82 20,97 31,64 26,33 21,50 21,87 

Таблиця 1. Показники надання державної соціальної допомоги громадянам, які перебувають в складних життєвих
обставинах протягом 2009—2014 років

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [5; 6; 7; 8; 9; 10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

103www.economy.in.ua

ливості — відміна автоматичного на�
рахування субсидій інвалідам, пен�
сіонерам та членам їх сімей.

Важливо відмітити, що, крім зако�
нодавчо визначеного переліку видів
державної соціальної допомоги, орга�
ни місцевого самоврядування можуть
самостійно встановлювати додаткові
види державної соціальної допомоги
в своєму регіоні. Проте, так як коштів
ледве вистачає на основні соціальні
допомоги, то така практика, як пра�
вило, відсутня [2, с. 722].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Незважаючи на необхідність ско�

рочення видатків бюджету на держав�
ну соціальну допомогу держава, по�
при усі негаразди, намагається сумлі�
нно виконувати соціальні обов'язки.
Разом з тим, скорочення життєвого
рівня населення призводить до зрос�
танні потреби у соціальній допомозі, в тому числі у отри�
манні субсидії. Вирішити дану проблему можна шляхом
підвищення ефективності витрачання коштів на систему
соціальної допомоги та підвищення її адресності.

Подальше дослідження з даного питання буде про�
водитись щодо пошуку додаткових джерел фінансово�
го забезпечення соціальної допомоги як складового
елементу системи соціального захисту населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації світової економіки та ринкової

конкуренції одним з пріоритетів розвитку транспортної га�
лузі будь�якої країни, яка в міжнародній логістичній сис�
темі використовує морський та річковий транспорт, є кон�
тейнерні перевезення. Однак, для України здійснення кон�
тейнерних перевезень з використанням внутрішнього вод�
ного транспорту є досить новим напрямом розвитку, тому
необхідно звернутися до світової практики з метою залу�
чення кращого досвіду їх функціонування в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Висвітленням питань щодо перевезень різноманітних

вантажів з використанням внутрішнього водного транспор�
ту займаються наступні сучасні науковці: Боняр С.М., Ко�
ба В.Г., Ковбатюк М.В., Савєльєва І.В., Садловська І.П., Соб�
кевич О.В., Стрілок І.І., Тимощук О.М.та інші.

УДК 656.621/.626

Н. О. Валявська,
асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича>Сагайдачного, м. Київ

РОЗВИТОК КОНТЕЙНЕРНИХ

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

В МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ

ПОРТАХ СВІТУ

DEVELOPMENT OF CONTAINER CARGO IN SEA AND RIVER PORTS WORLD

N. Valiavska,

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport

named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку контейнерних вантажоперевезень у морських та

річкових портах світу. Представлено динаміку і структуру світових міжнародних контейнерних перевеJ

зень. Розглянуто розподіл контейнерного ринку за міжнародними напрямками. Проаналізовано взаємоJ

дію між країнами Азії та Європи в контейнерних перевезеннях водним транспортом. Досліджено міжнаJ

родний рейтинг лідируючих портів світу. Визначено частку внутрішніх річкових перевезень у загальних

обсягах перевезень у країні. Представлено номенклатуру перевезень у контейнерах з Китаю до порту

Роттердам. Відображено структуру обсягів перевантажень контейнерів в морських та річкових портах

Німеччини. Визначено напрям розкриття потенціалу внутрішніх водних шляхів України.

The article analyzes the current state of containerized cargo in sea and river ports in the world. The dynamics

and structure of the world's international container traffic. Considered container distribution market to

international destinations. Analyzed the interaction between Asia and Europe in container transport water

transport. Studied international ranking of leading ports in the world. Determined share of domestic river transport

in total traffic in the country. Presented range transport in containers from China to the port of Rotterdam.

Displaying Structure of congestion of containers in sea and river ports in Germany. Determined direction

unleashing the potential of inland waterways of Ukraine.

Ключові слова: контейнери, контейнерні перевезення, морські та річкові порти, азіатські, європейські
та середземноморські порти, внутрішні водні шляхи.

Key words: containers, konteynernі transported, morskі that rіchkovі ports, azіatskі, єvropeyskі that
seredzemnomorskі ports, vnutrіshnі vodnі and Roads.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз розвитку контейнерних вантажо�

перевезень у морських та річкових портах світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Транспортування вантажів у контейнерах вперше було
запропоновано Малькольмом Макліном, який втілив ідею
уніфікованої тари для штучних вантажів, з метою уникнен�
ня втрат часу при багаторазових перевантаженнях під час
транспортування вантажу різними видами транспорту. В
1964 році контейнер отримує світове визнання, на сьо�
годнішній день більше 90% перевезень тарно�штучних ван�
тажів здійснюється в контейнерах та єдиний стандарт його
габаритів у футах: 20х8х8,5 та абревіатуру, яка використо�
вується у всьому світі: TEU (Twenty foot Equivalent Unit) [1].
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Найбільш яскравим прикладом сучас�
ного використання контейнерних переве�
зень є азіатські, європейські та середзем�
номорські країни. Результати досліджень
щодо розподілу контейнерного ринку за
міжнародними напрямками представлені в
таблиці 1.

Аналіз динаміки і структури світових
міжнародних контейнерних перевезень
свідчить, що обсяг в період з 2013 по 2014
роки міжнародного ринку контейнерних
перевезень зріс на 5,2% та становить 185,4
млн ТЕU. Основна частка вантажопотоків
сконцентрована на внутрішньорегіональ�
них ринках — 83 млн ТЕU. Найкрупнішим міжрегіональ�
ним сегментом є направлення Схід — Захід, забезпечую�
чи в 2014 році 37% від загального обсягу контейнерних
перевезень у світі. Перевезення між Далеким Сходом та
Північною Америкою складають 18% в загальній струк�
турі розподілу контейнерного ринку за міжнародними
напрямками.

Далекий Схід, а саме азіатські порти є найбільш кон�
курентоспроможними в даному сегменті транспортних
послуг. За оцінкою Containerisation International, яка
здійснюється на підставі офіційних звітів адміністрації
портів світу проводиться міжнародний рейтинг [3]. До
тридцятки лідируючих портів світу віднесені десять ки�
тайських портів (Шанхай, Шеньчжень, Гонконг, Ниньбо�
Жоушань, Циньдао, Гауньчжоу, Тяньжинь, Далянь, Кся�
мень та Йінькоу), десять азіатських (Сінгапур, Пусан,
порт Кланг, Каошунь, Танжунг Пелепас, Лаєм Чабанг,
Танжунг Пріок, Хошимін, Токіо, Маніла) та десятка
північноєвропейських та середземноморських портів за об�
сягами перевалки TEU відносяться наступні: Роттердам,
Гамбург, Антверпен, Бремен/Бременхафен, Альхесірас,
Валенсія, порт�Саїд, Фелікстоу, Пірей та Амбарлі.

Загальний рейтинг найбільших портів світу, через які
відбуваються перевалка контейнерів, наведено на рисунку
1.

Аналіз результатів перевалки в основній 30�ці портів
світу показує тенденцію до збільшення обсягів контейнер�
них перевезень. Так, топ 10 китайських портів показали за�

гальне зростання на 5,5%, наступні 10 на 5,9%, третій деся�
ток портів лідерів перевалки TEU на 4%. З аналізу рисунку
1 можна зробити висновок, що 30�ка найкрупніших контей�
нерних портів світу у 2014 році відобразили різнопланові
результати. Загальне зростання по відношенню до 2013 року
вантажопотоків цих портів становить 17366 тис. TEU (5,3%).

Взаємодія між країнами Азії та Європи здійснюється
водним шляхом на глобальному рівні, тому дані порти роз�
глядаються як основна з'єднуюча ланка різних видів транс�
порту в ланцюгах міжнародних контейнерних перевезень.

Напрямок 

2013 рік 2014 рік
Темп 

росту, % 
Обсяг 

перевезень, 
тис. ТЕU 

Частка, 
% 

Обсяг 
перевезень, 
тис. ТЕU 

Частка, 
% 

Схід-Захід 66748 38 69057 37 3,5 
Далекий Схід - Північна 
Америка 32377 18 33090 18 2,2 

Північна Європа – 
Далекий Схід 16885 9 17690 9 4,8 

Середземне море - 
Далекий Схід 8787 5 8965 5 2 

Північна Європа - 
Північна Америка 5171 3 5465 3 5,7 

Середземне море - 
Північна Америка 3528 3 3755 2 6,4 

Північ - Південь 31152 18 32861 18 5,5 
Внутрішньорегіональні 78400 44 83482 45 6,5 
Загальний обсяг 
світових перевезень 176300 100 185400 100 5,2 

Таблиця 1. Розподіл контейнерного ринку за міжнародними напрямками

Джерело: [7].
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Рис. 1. 30Kка найкрупніших контейнерних портів світу 2014 року, тис.TEU
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Успіх провідних європейських портів світу з обробки кон�
тейнерів відбувається за рахунок ефективного використан�
ня потенціалу внутрішніх водних шляхів.

Поєднання всіх найголовніших внутрішніх водних
шляхів Європи, забезпечує високоефективні перевезення
вантажів у контейнерах за рахунок функціонування єдиної
європейської ринково�конкурентної транспортної системи.

Можливості річкового транспортного сполучен�
ня України з Європою можуть реалізовуватись че�
рез поєднання річок Рейн, Майн, Дунай та Дніпра,
з'єднуючи, тим самим, провідні порти світу. Мож�
ливості річкового транспортного сполучення з
Європою представлені на рисунку 2.

Найбільша частка перевезень внутрішніми
водними шляхами припадає на Нідерланди ( порт
Роттердам) та Німеччини (порт Гамбург).

Нідерланди на заході та півночі омивається
водами Північного моря. Більша частина її тери�
торії розташована в дельті річок Рейн, Маас та
Шельда.

Порт Роттердам є найбільшим портом Нідер�
ландів, який базується в дельті Рейну, маючи гли�
боководний канал, що приймає великі океанські
судна. Унікальність місця розміщення порту по�
лягає в тому, що він знаходиться на перетині
річок, які протікають по територіям різних країн,
та прекрасно підходять для транспортування
вантажів в центральну та  західну частину Євро�
пи, а ландшафтна місцевість зробила можливим
рух автомобільного та залізничного транспорту.
Всього в порту близько 50 басейнів, де одночас�
но можуть оброблятися 300 морських суден. Дов�
жина причального фронту близько 57 км з гли�
биною до 22 м. Через Роттердам проходить по�
над 50% всього зовнішньоторговельного оборо�
ту Голландії, близько 75% всіх вантажопереве�
зень по Рейну. Головною статтею обороту порту
Роттердам є нафта (понад 70%). Крім того, в порт
ввозяться такі вантажі, як руда, вугілля, зерно,
ліс; вивозяться — промислове обладнання, міне�
ральні добрива.

Необхідно відмітити, що річкові перевезення
в Нідерландах взірець використання водного
транспорту як альтернативи ефективного іншим
видам транспорту.

Сучасний Роттердам — перш за все гігантсь�
кий порт і портово�промисловий комплекс, річна

продуктивність якого складає приблизно 500 млн тонн ван�
тажу. На території цього порту щорічно завантажуються і
розвантажуються більше ніж 100 тисяч річкових суден. Його
територія займає 25 500 га і складає 40 км по довжині. Порт
має транспортні зв'язки з іншими портами в різних країнах
Європи і на різних континентах (більше 500 млн споживачів,
більше 1000 портів) [5].
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Стосовно контейнерних перевезень — у Роттердамі інди�
відуальний підхід: порт не має обмежень по осадці і може
приймати найбільші сучасні судна цілодобово, без вихідних;
має спеціалізовані термінали та сучасне обладнання з висо�
кими техніко�експлуатаційними характеристиками; велику
швидкість обслуговування контейнерів (до 150 контейнерів
за 1 годину ) за рахунок використання новітніх технологій
[2]. В найближчому майбутньому політика даного порту буде
спрямована на концентрацію зусиль в переконанні судноп�
лавних контейнерних ліній в перетворенні Роттердаму в порт
першого і останнього суднозаходу до Європи.

На рисунку 3 представлена динаміка перевантаження
контейнерів в порту Роттердам з 1995 року по 2014 рік.

Аналіз свідчить, що починаючи з 1995 по 2004 роки обся�
ги перевантаження контейнерів щорічно зростають у серед�
ньому, (на 6 %). В 2005 та 2012 роках спостерігається незнач�
на затримка в збільшенні загальних обсягів обробки контей�
нерів, що характеризується світовими кризами. Однак вже
наступні роки почали набирати швидкі темпи з переванта�
жування контейнерів в порту. На сьогоднішній день 2014 рік
є піковим за обсягами обробки контейнерів в Роттердамі.

У цілому у 2014 році були вивантажені в порту Роттер�
дам 54 млн тонн вантажів. Майже чверть з цих товарів були
відправлені з Китаю, що і призвело до загального збільшен�
ня показників на 10 % по відношенню до 2013 року. Це
збільшення триває і в 2015 році, згідно з офіційною статис�
тикою Нідерландів [6], незважаючи на загальні зниження в
китайській економіці. Сінгапур та Сполучені Штати Амери�
ки також є основними постачальниками контейнерних ван�
тажів. Загальний обсяг контейнерних надходжень до порту
становить 6 млн тонн вантажів (рис. 4).

На рисунку 5 представлено номенклатуру товарів, що
проходять обробку в порту Роттердам з Китаю. Майже
чверть контейнерів з Китаю містять в собі механізми та об�
ладнання. Хімічні продукти і текстиль, також поставляють�
ся в китайських контейнерах. Продукти харчування та напої
становлять близько 7% усіх контейнерних вантажів, що вво�
зяться до порту. Найбільшу частку у цій категорії займа�
ють риба, фрукти та овочі.

Другим за величиною контейнерним портом у Європі
та світі є німецький Гамбург. Його потужності використо�
вуються в повному обсязі: близько 10000 суднозаходів на
рік, майже 300 причалів уздовж 43�х кілометрової зони при�
чальних стінок для морських суден, понад 1200 вантажних
потягів на тиждень, близько 7300 логістичних фірм в межах
міста — це лише деякі з факторів, що роблять порт Гамбур�
га один з найбільш гнучких, високопродуктивних універ�
сальних портів світу.

2014 року 145,7 млн тонн вантажів перетнули найбіль�
ший морський порт Німеччини. Це близько 9,4 млн стандар�
тних контейнерів (TEU).

В епоху глобалізації і всесвітньої мережі важливо вести
свою функціональну діяльність разом з сильними партнера�
ми. Це стосується навіть найбільшого морського порту Німеч�
чини. Для подальшого розширення своїх позицій в якості по�
тужного і надійного економічного центру, порт Гамбург
підтримує тісні відносини з більш ніж 20 морських портів і
внутрішніх портів у Німеччині та за її межами [4]. Взаємо�
зв'язок німецької мережі внутрішніх водних шляхів
здійснюється через Ельбу і Середньонімецький канал, який є
одним з основних каналів центральної Німеччини. Внутрішні
порти країни є потенційно високоефективні концентратори пе�
ревезень вантажів у контейнерах з очікуваним зростанням у
середньостроковій перспективі. Вони надають регулярні по�
слуги з обробки навалювальних і генеральних вантажів, а та�
кож контейнерів. Функціонування більшості з них базується
на використанні трьохмодальної мережі: залізничниця, водні
шляхи і автобану. Тісна співпраця між портами створює вели�
кий внутрішній потенціал країни та надає можливість морсь�
кому порту Гамбург щорічно збільшувати свої обсяги в кон�
тейнерних перевезеннях. Аналіз експортно�імпортних опе�
рацій з контейнерами представлено на рисунку 6.

2014 рік характеризується приростом контейнерообігу
в порту Гамбург на 5,1% у порівнянні з 2013 роком (9,729
млн стандартних контейнерів 20�фт). Ці показники є вище
середнього для портів Північної Європи. Значне зростання
обсягу пропуску контейнерів в порту, насамперед, пов'яза�
но з приростом на 9,8% контейнерних перевезень з Китаю.

Як показало проведене дослідження за перший квартал
2015 року порт Гамбург переробив 35,6 млн т. різноманіт�
них вантажів, що на 1% більше в порівнянні з таким на пе�
ріод минулого року. Однак контейнерообіг порту знизився
за аналізований період у порівнянні з 2014 роком на 2,3%

(2,3 млн TEU). За свідченнями портової адміністрації порту
Гамбург, така ситуація спричинена зниженням контейнер�
ного трафіку в/з Росії, що пов'язане з існуючими санкціями
введеними ЄС по відношенню до неї [7].

Структура розподілу контейнерообігу між річковими та
морськими портами Німеччини в 2014 році представлена на
рисунку 7.

Даний рисунок свідчить, що переважна більшість пере�
везень вантажів у контейнерах здійснюється внутрішніми
водними шляхами країни та становлять 59,8%. Це пояс�
нюється тим, що вони забезпечують відмінні зв'язки з Євро�
пою і роблять порти Німеччини привабливими для багатьох
світових логістичних компаній.

Потенціал внутрішніх водних шляхів у даній країні ви�
користовується на повну потужність, оскільки жоден інший
вид транспортуне в змозі досягти тієї ж транспортної про�
дуктивності таким екологічно�чистим способом. Порт Гам�
бург є третім за величиною річковим портом Німеччини.

ВИСНОВОК
Провівши детальний аналіз контейнерних вантажопе�

ревезень в морських та річкових портах світу, можна ствер�
джувати, що вони ефективно та уміло використовують свій
потенціал та є конкурентоспроможними у даному сегменті.

Україна, маючи вигідне географічне положення на світо�
вому ринку транспортних перевезень може перейняти прак�
тику провідних країн світу з розвитку контейнерних пере�
везень, навіть незважаючи на те, що це потребує багату часу
та інвестиційних залучень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Проблематика экономического развития занима�

ла и продолжает занимать одно из центральных мест
в экономической науке. Основными вопросами ис�
следования являются причины и условия, за счет ко�
торых экономика страны приобретает состояние ус�
тойчивого развития. Глобализационные трансфор�
мации, набравшие ход на современном этапе разви�
тия, являются с одной стороны угрозами стабильно�
му развитию стран внутри мировой экономики, с дру�
гой стороны, способствуют изменению мирохозяй�
ственной конъюнктуры, смену лидерства, подъему
развивающихся экономик. Анализируя опыт эконо�
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мик, которые смогли за короткий период времени
пройти путь от периферийных до наиболее развитых,
можно выделить те условия, которые способствуют
устойчивому экономическому развитию стран.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Среди экономистов�ученых занимавшихся дан�

ной проблематикой стоит отметить представителей
классической экономической теории А. Смит, Д. Ри�
кардо, Д. Лист, Т. Мальтус [1]. Центральное место
проблематике экономического развития уделяется в
работах ученых как классического кейнсианского
направления (Д.М. Кейнс, Дж. Мид, П. Самуэльсон
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[2; 3]), так и неокейнсианской школы (П. Кругман,
Д. Стиглиц, Н. Рубини [4; 5; 6]). Проблематика раз�
вития экономик в условиях глобализации описыва�
ется в трудах М. Кастельса [7]. Британский эконо�
мист и историк А.Мэдисон специализировался в об�
ласти количественной макроэкономической исто�
рии, в том числе измерением и анализом экономи�
ческого роста и развития стран в исторической рет�
роспективе [8]. Результаты исследования проблема�
тики экономического развития стран в глобальной
экономической системе отображены в работах оте�
чественных ученых, среди которых наиболее выде�
ляются Голиков А.П., Геец В.М., Довгаль Е.А., Фи�
липенко А.С., Дынкина А.А. [9; 10; 11; 12].

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель данного исследования — выделить основ�

ные направления и принципы механизма модерниза�
ции национальной экономики, который был приме�
нен в азиатских странах, что позволило им перейти
из состояния слаборазвитых в состояние наиболее
высокоразвитых.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Для изучения и определения места национальной

экономики в структуре мировой хозяйственной сис�
темы используются метод систематизации стран по
определенным признакам: географическим; эконо�
мическим; организационным; социально�экономи�
ческим [9, c. 75—76].

По экономическим признакам выделяются два
уровня стран. Первый уровень предусматривает си�
стематизацию по доли промышленного и аграрного
секторов в общей доли ВВП страны (промышленно�
развитые, аграрные, промышленно�аграрные, аграр�
но�промышленные). На втором уровне экономичес�
кого принципа структуризации международной эко�
номики выделяют ее составляющие по признаку эко�
номического развития отдельных групп стран мира.
Согласно этому определяют следующие типы стран:

— экономически развитые страны мира;
— новые индустриальные страны�государства,

которые с помощью экономически развитых стран
интенсивно используют современные достижения
научно�технической революции с целью стабилиза�
ции экономики и роста национального хозяйства;

— развивающиеся страны [9, с. 77].
Модернизация экономики страны в основном за�

висит от эффективности выбранной стратегии эко�
номического развития. Приведем примеры страте�
гий, которые с одной стороны эффективно прояви�
ли себя в процессе модернизации определенных на�
циональных экономик, а с другой — давали карди�
нально�противоположные результаты.

Либеральная модель государственного регули�
рования экономики, показавшая свою эффектив�
ность в развитии и подъеме стран Западной Европы
и Северной Америки, в странах развитого мира
(пример Чили в 1970�х и 80�х гг., рисунок 1) не да�
вала того же результата, а порой приводила к зак�

Рис. 1. ВВП на душу население в Чили и странах Латинской Америки,
в долл. США 2000 г.

Источник: составлено автором по [4].

Рис. 2. Темпы роста ВВП (ППС) США в 1970Kх гг.

Источник: составлено автором по [5].
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реплению периферийного статуса государства, в за�
висимости от ресурсно�сырьевого экспорта, увели�
чению социально�экономических проблем внутри
государства.

Протекционистские модели развития, в одних
случаях помогали внутреннему производителю со�
здать необходимый конкурентно�экспортный потен�
циал и, затем, успешно выводит свою продукцию на
внешние рынки, в других же случаях "закрывали"
экономику, усиливая экономическую отсталость
(как правило, в странах командо�административно�
го типа экономики) [3, c. 23—24].

В последнее время, проблематику экономическо�
го развития особенно усложнили глобализационные
процессы. Глобализация, как устойчивая форма со�
временного развития мировой хозяйственной среды,
резко изменила состав и структуру сил внутри ми�
рового хозяйства.

До начала периода широкомасштабных глобали�
зационных процессов, начавшихся в последнюю чет�
верть ХХ века [7, c. 37—38], страны, относящиеся к
развитым, были абсолютными экономическими ли�
дерами, "локомотивами" мировой экономики, на
долю которых приходилась тотальная часть уровня
промышленного производства, инвестиций, торгов�
ли товарами и услугами, резервов. Развитые страны
определяли тренды развития мировой экономичес�
кой системы. Развивающиеся страны в доглобализа�
ционный период составляли абсолютное меньшин�
ство, как правило, служили источником дешевых
природных ресурсов. Однако с постепенным удоро�
жанием и дефицитом основных природных ресурсов
(нефтяной кризис 1973 г.) и соответствующим повы�
шением себестоимости производимых в развитых
странах товаров, уровень прибыльности производи�
телей стал неуклонно снижаться. Фактически стра�
ны "развитого" мира вошли в состояние ощутимого
экономического кризиса, первого столь масштабно�
го со времен Великой депрессии. В первой половине
1970�х гг. нефтяной кризис стал причиной так назы�

ваемой U�образной рецессии в США ("U�shaped
recession"), представленной на рисунке 2.

Эти события вынудили развитые страны искать
новые производственные регионы. Развитые стра�
ны в достаточном количестве обладали тем, что как
раз не хватало развивающимся экономикам для
превращения своего экономического потенциала в
реальное развитие — широкомасштабные инвести�
ционные ресурсы. Такая стратегия к 1970�м годам
уже имела результат в виде "экономического чуда"
в Западной Германии и Японии, которые за корот�
кий период времени послевоенного периода смог�
ли достичь уровня жизни самых развитых стран
(рис. 3).

Галопирующая глобализация усилила рост зна�
чимости экономик развивающихся стран. Несомнен�
но, развивающиеся страны еще не достигли уровня
жизни развитых стран, но уже сейчас большая часть
мирового производства ресурсов и товаров прихо�
дится на развивающиеся страны. По оценке амери�
канского инвестиционного банка Morgan Stanley, в
2014 г. на развивающиеся страны приходится при�
мерно половина мирового ВВП (для сравнения, ра�
нее, в 1997—1998 гг. их доля составляла не более
37%) [6, с. 212], а учитывая темпы роста экономик
развивающихся стран, это соотношение имеет тен�
денцию роста.

Страны, которые за короткий период времени
смогли перейти от периферийно�отсталой экономи�
ки к динамично�развивающейся, принято называть
новыми индустриальными странами (НИС). Так как
экономики достигли высоких темпов экономическо�
го роста с разницей во времени, выделяются следу�
ющие поколения НИС:

— НИС первой волны — четыре "азиатских тиг�
ра": Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Тайвань; ла�
тиноамериканские — Бразилия, Аргентина, Мекси�
ка.

— НИС второй волны — Малайзия, Таиланд,
Чили.

Рис. 3. ВВП на душу населения стран с 1950 по 2008 гг.,
в долл. США 1990 г.

Источник: [8].

Год Всего, млн долл. США Япония Гонконг Германия Великобритания Франция Другие
1985 532,2 364,3 59,9 13,4 11,3 12,3 5,1 65,9 
1990 802,6 317,5 235,9 3 62,3 44,8 22,4 116,6 
1995 1947,2 644,9 418,3 58, 44,6 86,7 35,2 659,5 
2000 15216,7 2922 2448 123 599 84 607 7433,6
2002 9101 4500 1403 234 284 115 111 2454 
2003 6468 1240 541 55 370 871 150 3241 
2004 12787,6 4717,6 2258,1 90,1 487 642 180 4899,8
2005 11563,5 2689,8 1787,8 819,7 704,8 2307,8 85,2 3168,4

Таблица 1. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи

Источник: [16].
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— НИС третьей волны — Индонезия, Турция.
— НИС четвертой волны — Филиппины, Иран

[12, с. 73].
Первыми на путь широкой модернизации стали

азиатские страны. Они же добились на сегодняшний
день наиболее высоких результатов. Уровень жизни
и показатели ВВП на душу населения в них достигли
и даже превышают показатели стран Западной Ев�
ропы. К примеру, в 2014 году ВВП на душу населе�
ния Сингапура составлял по данным МВФ 82762
долл. США на человека (3�е место в мире), Южной
Кореи — 35277 долл. США на человека (сопоставим
с уровнем Италии в 35468 долл.) [13]. Средние тем�
пы роста ВВП стран "азиатских тигров" с 1970�х до
Азиатского финансового кризиса конца 1990�х гг.
составляли от 8 до 14% в год [11, с. 206].

Сингапур и Гонконг — наиболее высокоразвитые
азиатские НИС являются городами�государствами
(Гонконг с 1997 г. входит в состав КНР на правах ши�
рокой автономии) с относительно небольшим коли�
чеством населения (не превышают 10 млн человек).
Основной упор в них был сделан на модернизацию
инфраструктуры и созданию благоприятного инве�
стиционного климата. Налоговое и финансовое за�
конодательства позволяет им занимать наиболее вы�
сокие места в рейтинге экономической свободы, де�
лая их, таким образом, привлекательными для инве�
сторов, превращая в крупные финансовые центры.
Основной источник доходов — сектор финансовых
услуг, инновационные технологии, строительство.
Являясь крупнейшими мировыми центрами морской
торговли и обладая наиболее загруженными порта�
ми, они обладают высокой долей в общемировых эк�
спортно�импортных операциях.

В свою очередь, Южная Корея имеет большую
численность населения (51,413 млн чел. в 2015 г.) и
площадь территории, чем Сингапур или Гонконг.
После опустошительной войны 1950—1953 гг. на Ко�
рейском полуострове, страна экономически относи�
лась к крайне слаборазвитым.  Валовый нацио�
нальный продукт по ППС на душу населения в стра�
не вырос со 100 долл. США в 1963 г. до более чем
35000 долл. США в 2014 г. Преимущественно аграр�
ная страна с нестабильной политической ситуацией,
в 1960—70х гг. сделала упор на массовое производ�
ство продукции легкой промышленности и товаров
широкого народного потребления. В 1980�х годах
была выбрана стратегия перехода к широкому про�
изводству продукции тяжелой машиностроения и ин�
новационной продукции с высокой добавленной сто�
имостью: автомобилестроение, кораблестроение,

промышленное оборудование, электроника. На со�
временном этапе в Южной Корее, как и в развитых
странах, наибольший объем ВВП приходится на сфе�
ру услуг (69,4%), промышленность — 24,2%, сельс�
кое хозяйство — 6,4% (данные за 2011 г.) [14].

Причинами столь серьезных успехов в экономи�
ческом росте являются:

— наличие большого количества дешевой рабо�
чей силы (за последнее десятилетие, в связи с дос�
тижением уровня высокоразвитой экономики, сто�
имость рабочей силы резко выросла, однако усло�
вия, предоставляемые трудовым законодательством,
остаются достаточно жесткими);

— перманентный поток инвестиций в производ�
ственную сферу (табл. 1);

— поддержка положительного уровня торгово�
го баланса (+85,1 млрд долл. США в 2014 г.) и пре�
вышение доходной части бюджета над расходной
(+8,9 млрд долл. США в 2013 г.) [15];

— относительно низкий уровень внешнего долга
(33,7% от ВВП) [15];

— привлекательное законодательство для бизне�
са (табл. 2);

— высокая конкурентоспособность корейских
товаров на внешних рынках (стратегия производства
высокотехнологичных товаров с высокой добавлен�
ной стоимостью по ценам ниже, чем европейские и
японские аналоги, т.е. агрессивная ценовая полити�
ка с целью резкого охвата широкой доли рынка);

— создание и усиление отечественных ТНК по
западной модели ведение бизнеса (южнокорейские
ТНК, называемые Чеболь, (например, такие как
Samsung Group или Hyundai Motor Company) заво�
евали существенные доли на мировых рынках элек�
троники и автомобилестроения соответственно,
напрямую конкурируют с аналогичными ТНК из
ЕС, США и Японии, составляют около 50% от
объема всей промышленной части экономики стра�
ны);

— высокая степень госрегулирования экономи�
ки (правительство Южной Кореи с 1962 по 1996 гг.
проводила политику подобно командно�администра�
тивным системам — использование пятилетних пла�
нов развития национальной экономики, затем в силу
высокого уровня развития от такой практики отка�
зались).

Таким образом, азиатские новые индустриальные
страны, преодолевшие путь от периферийных, сла�
боразвитых экономик к современным развитым ры�
ночным государствам, выбрали эффективную стра�
тегию, которую можно представить на рисунке 4.

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Южная 
Корея 20 19 22 23 15 15 8 8 7 4 

Сингапур 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Тайвань 43 47 58 61 34 24 25 16 16 11 

Гонконг 6 5 4 4 2 2 2 2 2 5 

Таблица 2. Место НИС первой волны в индексе легкости ведения бизнеса в 2006—2015 гг.

Источник: [17].

Рис. 4. Этапы стратегии модернизации национальной экономики
азиатских НИС

Источник: составлено автором.
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ВЫВОДЫ
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что

азиатские новые индустриальные страны прошли
сложный путь развития за относительно короткий
период времени. Опыт азиатских "тигров" демонст�
рирует, что для достижения устойчивого роста на�
циональной экономики и трансформации ее в эко�
номику высокоразвитого типа необходимо выполне�
ние следующих условий:

— массовое привлечение иностранных инвести�
ций;

— совершенствование инфраструктуры (произ�
водственной, транспортной, логистической и т.п.);

— снижение уровня коррупции и непрозрачнос�
ти ведения бизнеса;

— накопление финансовых резервов, создание
стабилизирующих фондов;

— гибкая внутренняя и внешнеэкономическая по�
литика.

Важно добавить, что, несмотря на уже сложив�
шуюся определенную расстановку сил в мире, миро�
вая экономика не постоянна и склона к трансфор�
мации. Экономическая отсталость вполне преодоле�
ваема, а участившие в последние десятилетия кри�
зисные ситуации и ускорение темпов развития в гло�
бализированном мире еще более создают неопреде�
лённость в будущей перспективе.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання вітчизняні підприє�

мства приділяють значну увагу питанням інформаційної
безпеки. Основою для побудови системи управління інфор�
маційною безпекоюєаналіз інформаційних ризиків, що на
практиці зводиться до опису загроз та вразливостей кор�
поративної інформаційної системи (КІС). Розповсюд�
женість такого підходу зумовлена, перш за все, тим, що
підприємства мають схожі загрози безпеці, оскільки у своїй
діяльності використовують однакові операційні системи і
системні механізми, а їх бізнес�додатки побудовані на прин�
ципах подібності. Проте аналіз ризиків для кожного
підприємства має бути індивідуальним та визначати розмір
можливих збитків від інформаційних ризиків.

Чіткої методики кількісного аналізу інформаційних ри�
зиків поки ще не вироблено. Це пов'язано з відсутністю до�
статнього об'єму статистичних даних. На жаль, більшість
довідкових даних спирається на закордонний досвід і тому
не завжди вони можуть бути застосовані до українських
реалій. Тому поширеним залишається якісний аналіз інфор�
маційних ризиків, коли за відсутності точних даних, значен�
ня параметрів встановлює експерт.

Зазвичайоцінюються такі фактори, якімовірність виник�
нення події та величини можливих збитків. Вважається, що
ризик тим більший, чим більша ймовірність виникнення події
та величина збитків. Якщо змінні є кількісними величина�
ми, величина ризику — це оцінювання математичного очі�
кування втрат. Однак дослідження проблеми показують, що
більшість з описаних параметрів оцінюється на основі дум�
ки експерта. Це пов'язано з тим, що кількісна оцінка імовір�
ності реалізації загрози ускладнена, зважаючи на відносну
новизну інформаційних технологій, і, як наслідок, відсут�
ність достатньої кількості статистичних даних.

АНАЛІЗОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Управлінню ризиками приділяється достатньо уваги в

закордонних і вітчизняних публікаціях, зокрема в теорію
управління ризиками значний внесок зробили такі вчені:
В. Вітлінський, П. Верченко, В. Завгородний, Л. Заде,
В. Кульба, В. Ліпаєв, А. Матвійчук, А. Ротштейнта інші. Про�
те залишається невирішеними проблеми, пов'язані з відсут�
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ністю чітких методик кількісного оцінювання інформацій�
них ризиків, що забезпечували б системний підхід до управ�
ління інформаційною безпекою підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне дослідження основних ме�

тодів і засобів аналізу й управління інформаційними ризи�
ками вітчизняних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінням інформаційними ризиками — це система

узгоджених дій, операцій та процедур, що виконуються пер�
соналом КІС з метою мінімізації витрат на протидію
інформаційним ризикам та усунення їх наслідків [2]. Ме�
тою управління інформаційними ризиками є зниження об�
сягів можливих збитків внаслідок реалізації цих ризиків та
мінімізація суми витрат підприємства спрямованих на про�
тидію інформаційним ризикам.

Управління інформаційними ризиками передбачає розв'я�
зання таких задач [2, 4]: 1) аналіз та оцінювання величини ри�
зиків; 2) вироблення політики управління інформаційними ри�
зиками; 3) створення системи управління інформаційними ри�
зиками; 4) уникнення причин і зменшення впливу чинників зна�
чущих ризиків; 5) створення механізмів своєчасного виявлення
та зниження обсягів збитків; 6) зменшення негативного впливу
від ризиків; 7) оцінювання обсягів можливих збитків; 8) своє�
часна ліквідація наслідків несприятливих подій; 9) аналіз дієвості
системи управління інформаційними ризиками; 10) вдоскона�
лення системи управління інформаційними ризиками.

На рисунку 1наведено спрощену структурну схему уп�
равління інформаційними ризиками КІС, на якій стрілками
показані інформаційні та фінансові потоки.

Найважливіший елемент управління інформаційними
ризиками — аудит безпеки, що включає в себе аналіз та оці�
нювання інформаційних ризиків. Слід зазначити, що на сьо�
годнішній день існують різноманітні та складні за своєю
структурою КІС, для яких неможливо дібрати конкретну
методику оцінювання ризиків. Тому для отримання точних
задовільних результатів оцінювання необхідно використо�
вувати комплексний підхід до аналізу та управління інфор�
маційними ризиками.
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КІС є складною людино�машинною чи соціотехнічною
системою, що включає в себе інформаційну систему підприє�
мства. Для дослідження таких систем використовуються
різні типи моделей.

Функціонування КІС здійснюється в умовах протибор�
ства підприємства як соціотехнічної системи, з одного боку,
і конкурентів, зловмисників, негативних впливів природи та
інших об'єктів і явищ, з іншого боку. Моделювання таких
конфліктних ситуацій за участю людини здійснюється за
допомогою теорії ігор. Теорія ігор досить широко викорис�
товується при моделюванні економічних процесів і систем
[1].

Одним з розділів математики, що знайшов широке зас�
тосування в моделюванні складних систем, є теорія множин.
Розширити можливості класичної теорії множин дозволяє
теорія нечітких множин [7]. При моделюванні складних си�
стем доцільно використовувати апарат нечітких множин для
розподілу об'єктів за підмножинами в умовах недостатньої
інформації та випадковості процесів. Методи нечітких мно�
жин та нечіткої логіки дозволяють використовувати як
кількісні, так і якісні оцінки, отримувати інтегральні показ�
ники. Вони найбільшою мірою підходять для роботи з екс�
пертними оцінками.

Великі можливості досліднику складних систем надає
теорія графів [2]. Графи використовуються для опису струк�
тури системи, взаємодії об'єктів системи. Вони мають цілу
низку переваг. Властивості графів можуть описуватися як
в матричній формі, так і аналітичними виразами. Графи доз�
воляють досить просто масштабувати рівні розгляду об'єктів
і процесів та моделювати не тільки статичні системи, але й
динамічні процеси.

Мережі Петрі є одним з найбільш перспективних
розділів теорії графів. Вони володіють низкою властивос�
тей, що дозволяють вважати мережі Петрі придатними для
моделювання процесу управління інформаційними ризика�
ми. Поряд з класичними мережами Петрі розроблені різні
модифікації мереж [3]: мережі Петрі з інгібіторними зв'яз�
ками, імовірнісні, тимчасові та комбіновані.

Доведено, що мережі Петрі з інгібіторними зв'язками
еквівалентні машині Тьюрінга, і з їх допомогою можна за�
дати довільний алгоритм [3]. Головною перевагою імовір�
нісних мереж Петрі є можливість моделювання як технічних,
так і людино�машинних (соціотехнічних) систем. З їх допо�
могою досить просто моделювати як процес передачі інфор�
мації по каналах зв'язку, так і процес подолання зловмис�
ником системи захисту комп'ютерної системи [2]. У мере�
жах Петрі допускається агрегування об'єктів і процесів. Це
дозволяє за необхідності в рамках однієї моделі описувати
різні об'єкти або процеси в різних масштабах.

При роботі з нестатистичною інформацією можуть ви�
користовуватися нечіткі мережі Петрі [3]. Поширення на�

були нечіткі часові мережі Петрі для аналізу динамічних
процесів, а також нечіткі мережі Петрі, що адаптовані до
отримання нечітких висновків.

Пропонуємо розробити механізм отримання оцінок
ризиків, який дозволяв би замінити наближені табличні ме�
тоди грубої оцінки ризиків сучасним математичним інстру�
ментарієм. Формування системи математичних моделей і
методів управління інформаційними ризиками грунтується
на таких концептуальних положеннях:

— розроблення і застосування методів ідентифікації
інформаційних ресурсів (активів) підприємства, які можуть
стати об'єктами інформаційних ризиків та загроз цим ре�
сурсам;

— розроблення і застосування моделей кількісного ана�
лізу й оцінювання чинників (вразливості, дієвості засобів за�
хисту тощо) та загального рівня інформаційних ризиків із
застосуванням інструментарію нечіткої логіки;

 — розроблення математичних моделей щодо економі�
чного обгрунтування ефективності використання механізмів
(засобів) для зниження ступеня інформаційних ризиків, за�
безпечення відповідності функціональним критеріям захи�
щеності інформації (конфіденційності, цілісності, доступ�
ності, спостережності) та зниження пов'язаних з цим втрат
(збитків, шкоди) підприємству на основі нечітких ієрархіч�
них систем та нечітких часових мереж Петрі з інгібіторни�
ми зв'язками.

Розглянемо більш детально питання побудови моделей
кількісного аналізу й оцінювання чинників та загального
рівня інформаційних ризиків із застосуванням інструмен�
тарію нечіткої логіки. Лінгвістичні (нечіткі) описи в струк�
турі методу аналізу складних систем з'являються в зв'язку
із невпевненістю експерта, що виникає в ході різного роду
оцінювання чи класифікацій. Наприклад, експерт не може
чітко провести межу між високим чи середнім, середнім чи
низьким значенням параметру [5].

Експерт утворює лінгвістичну змінну зі своєю терм�мно�
жиною значень. Так, для лінгвістичної змінної "Рівень інфор�
маційного ризику" множина значень може бути сформована з
термів ("Критичний", "Високий", "Середній", "Низький"). Щоб
конструктивно описати лінгвістичну змінну, експерт вибирає
відповідну їй кількісну ознаку — функцію належності — скон�
струйований визначеним чином показник зростання рівня
інформаційного ризику, що приймає значення від 0 до 1. Таким
чином, зміст лінгвістичної змінної X характеризується обраною
мірою — так званою функцією належності  : [0, 1]Uμ → , що
кожному елементу u універсальної множини U ставить у
відповідність значення сумісності цього елемента з X  [5]. Ме�
тою такого опису є введення основних формалізмів, необхід�
них для визначення нечітких баз знань, які є носієм експертної
інформації [6].
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Розглядається об'єкт з   входами та одним виходом виду:
 

1 2( , ,..., )y ny f x x x= (1),
де  y  — вихідна змінна;  1 2, ,..., nx x x  — вхідні змінні.

Змінні  1 2, ,..., nx x x  і  y  можуть бути як кількісним, так і
якісними. Для кількісних змінних покладають відомими об�
ласті зміни:

 , , 1,i i iU x x i n⎡ ⎤= =⎣ ⎦ (2),

 ,Y y y⎡ ⎤= ⎣ ⎦ (3),

де  , ( )i ix x  — нижнє (верхнє) значення вхідних змінних

 , 1,ix i n=   ; ( )y y  — нижнє (верхнє) значення вихідної змінної
y.

Для якісних змінних 1 2, ,..., nx x x  і  y  покладають відомими
множини всіх можливих значень:

 { }1 2, ,..., , 1,iq
i i i iU i nν ν ν= = (4),

 { }1 2, ,..., mqY y y y= (5),
де  1 ( )iq

i iν ν  — бальна оцінка, що відповідає найменшому
(найбільшому) значенню вхідної змінної  ix ; 1 ( )mqy y  — баль�
на оцінка, що відповідає найменшому (найбільшому) значен�
ню вихідної змінної  y ;  , 1,iq i n=  і mq  — потужності множин
(4) та (5) відповідно, причому в загальному випадку
 

1 2 ... n mq q q q≠ ≠ ≠ ≠ .

Нехай * * * *
1 2, ,..., nX x x x=  — вектор фіксованих значень

вхідних змінних об'єкту, який розглядається, де
 * , 1,i ix U i n∈ = . Задача прийняття рішення полягає в тому, щоб
на основі інформації про вектор входів *X  визначити вихід

*y Y∈ . Необхідною умовою формального розв'язку такої
задачі є наявність залежності (1). Для встановлення такої
залежності розглядають вхідні змінні  , 1,ix i n=  та вихідну
змінну  y як лінгвістичні змінні, що задані на універсальних
множинах (2), (3) або (4), (5).

Для оцінювання лінгвістичних змінних , 1,ix i n=  та y ви�
користовують якісні терми з наступних терм�множин:

 { }1 2, ,..., il
i i i iA a a a=  — терм�множина змінної  , 1,ix i n= ;

{ }1 2, ,..., mD d d d=  — терм�множина змінної y;

де  p
ia  —  p�й лінгвістичний терм змінної  , 1, , 1,i ix i n p l= = ;

jd  — j �й лінгвістичний терм змінної  y ;  m  — кількість різних
рішень в області, що розглядається.

Потужності терм�множини , 1,iA i n=  в загальному випад�
ку можуть бути різними, тобто  1 2 ... nl l l≠ ≠ ≠ . Назви окремих
термів  1 2, ,..., il

i i ia a a  можуть відрізнятися для різних лінгвістич�

них змінних  , 1,ix i n= .

Лінгвістичні терми p
i ia A∈  та jd D∈ ,  1, , 1, , 1,ip l i n j m= = =

розглядають як нечіткі множини, що задані на універсальних
множинах  iU  та  Y  та визначені співвідношеннями (2) — (5).

У випадку кількісних змінних , 1,ix i n=  та y , нечіткі мно�
жини p

ia  та jd  визначають співвідношеннями:
 

( ) /
i

p
i

i

x
ap

i i i
x

a x xμ= ∫ (6),

 
( ) /j

d
d

j
d

d d dμ= ∫ (7),

де  ( )
p
ia

ixμ  — функція належності значення вхідної

змінної ,i i ix x x⎡ ⎤∈ ⎣ ⎦  до терму  p
i ia A∈ ,  1, , 1,ip l i n= = ; ( )jd dμ  —

функція належності значення вихідної змінної    ,y y y⎡ ⎤∈ ⎣ ⎦  до

терму�рішення  jd D∈ , 1,j m= .

У випадку якісних , 1,ix i n=  та y , нечіткі множини p
ia  та

jd  визначають наступним чином:
 

1
( ) /

i p
i

q
ap k k

i i i
k

a μ ν ν
=

= ∑ (8),

1

( ) /
m

j
q

d r r
j

r

d y yμ
=

= ∑ (9),

де ( )
p
ia k

iμ ν  — ступінь належності елемента k
i iUν ∈  до тер�

му p
i ia A∈ , 1, ip l= , 1, ik q= , 1,i n= ; ( )jd ryμ  — ступінь належності

елемента ry Y∈  до терму�рішенню   jd D∈ , 1,j m= .
iU  та Y  визначаються співвідношеннями (4) та (5).

Слід зазначити, що у співвідношеннях (6) — (9) знаки
інтегралу і суми означають об'єднання пар  ( ) /u uμ .

Даний етап побудови нечіткої моделі, на якому визна�
чаються лінгвістичні оцінки змінних та необхідні для їх фор�
малізації функції належності, отримав у літературі з не�
чіткої логіки назву "фазифікація змінних".

ВИСНОВКИ
Невід'ємною частиною ефективного управління будь�

яким підприємством є управління інформаційними ризи�
ками, що здійснюється не тільки за наявності статистич�
ної інформації, але і в умовах застосування нестатистич�
ної інформації. Управління інформаційними ризиками має
здійснюватися на основі розроблення та застосування: ме�
тодів ідентифікації інформаційних ресурсів підприємства;
моделей кількісного аналізу й оцінювання чинників та за�
гального рівня інформаційних ризиків із застосуванням
інструментарію нечіткої логіки; математичних моделей
щодо економічного обгрунтування ефективності викори�
стання механізмів для зниження ступеня інформаційних
ризиків, забезпечення відповідності функціональним
критеріям захищеності інформації та зниження пов'яза�
них з цим збитків підприємству на основі нечітких ієрар�
хічних систем та нечітких часових мереж Петрі з інгібітор�
ними зв'язками.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важлива роль у повноцінному економічному роз�

витку країни належить ринку праці .  За умов
макроекономічної нестабільності без впровадження
державою належних стимулів до збалансування рин�
ку праці може відбутися поглиблення кризових
явищ. Існують певні проблеми на ринку праці, такі
як: структурна нерівновага ринку праці; структурні
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У статті досліджено вплив макроекономічних чинників на розвиток ринку праці в умовах нестабільJ

ності та виявлено стимули державного впливу для досягнення збалансованості ринку праці. ВстановлеJ

но та проаналізовано головні проблеми ринку праці такі, як: структурна нерівновага ринку праці; струкJ

турні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці; занижені стандарти оплати праці; слабкість

державного регулювання; неефективні інститути трудового права та визначено важливі причини для

невідкладного реформування таких напрямів: створення нових робочих місць в інноваційних і високоJ

технологічних секторах економіки; реформування професійної підготовки та освіти; реформування інстиJ

туту оплати праці; удосконалення державного регулювання зайнятості; здійснено реформування страJ

тегічного планування, прогнозування та моніторингу. Здійснено аналіз впливу макроекономічної нестаJ

більності на ситуацію, яка склалася на ринку праці та необхідність зміни пріорітетів впровадження перJ

шочергових заходів державної політики задля досягнення збалансованого розвитку ринку праці.

The article describes the impact of macroeconomic factors on the development of the labor market in terms

of instability and state influence incentives to achieve balance in the labor market. Were analyzed the main

problems of the labor market such as the structural imbalance of the labor market; structural imbalances of

supply and demand in the labor market; too low standards of remuneration; the weakness of state regulation;

ineffective institutions of labor law and identifies important reasons for urgent reform of areas: job creation in

innovative and highJtech sectors; reform of professional training and education; reform of remuneration; improve

state regulation of employment; made reform of strategic planning, forecasting and monitoring. Were analysed

the results of the effects of macroeconomic instability on the situation prevailing in the labor market and the

need to change the priorities of implementation of measures for public policy to achieve balanced development

of the labor market.
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диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці;
занижені стандарти оплати праці; слабкість держав�
ного регулювання; неефективні інститути трудово�
го права та ін. Завдання побудови інноваційної еко�
номіки та глобалізація світової економіки, об'єктив�
но зумовлюють необхідність перегляду базових орі�
єнтирів розвитку ринку праці, зміни його якісних
характеристик.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні проблеми ринку праці,
державного регулювання зайнятості та безробіття в
Україні знайшли відображення у працях О. Бажка,
С. Бандура, Л. Безтелесної, В. Васильченка, Т. Головка,
О. Коваля, Г. Кулікова, Л. Ільїча, Е. Лібанової, Л. Лісо�
гор, В. Лича, Н. Лук'янченко, О. Новікової, І. Петрової,
О. Пищуліна, В. Приймака, В. Стадник та багатьох
інших. Серед вчених�економістів і практиків в області
дослідження саме збалансованості ринку праці можна
виокремити А. Колота, Е. Лібанову, Ю. Маршавіна,
І. Маслову. Попри це досить важливим питанням зали�
шається розвиток ринку праці під впливом макроеко�
номічної нестабільності та створення умов покращен�
ня впливу держави на ринок праці для досягнення зба�
лансованості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження впливу макроекономі�
чних чинників на розвиток ринку праці в умовах неста�
більності та виявлення стимулів державного впливу для
досягнення збалансованості ринку праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний ринок праці України є незрілим, розбалан�
сованим і малоефективним. Упродовж усього періоду
після початку економічних реформ держава не змогла
сформулювати цілісну концепцію політики на ринку
праці. Головні зусилля держави щодо ринку праці скон�
центровані переважно на одній складовій — регулюванні
масштабів офіційного безробіття, що в докризові часи
складало 6,4% (2008 р.), а в період розгортання кризо�
вих явищ зросло до 8,1 % (2010 р.), станом на кінець 2014
р. рівень зареєстрованого безробіття складав 9,3 % [2].
Таким чином, сформована модель українського ринку
праці фактично перетворилася на перешкоду для ефек�
тивної реструктуризації зайнятості. Деінституціалізо�
ваний ринок праці супроводжується значними соціаль�
ними втратами, у першу чергу у вигляді високих мігра�
ційних інтенцій, знецінення та декваліфікації робочої
сили тощо. Проблеми, породжені неструктурованим
ринком праці, поглиблюють кризові явища в економіці,
стримують структурні перетворення, перешкоджають
створенню передумов для довгострокової макроеконо�
мічної стабілізації.

Аналізуючи українську модель ринку праці, необ�
хідно виокремлювати проблеми власне ринку праці, його
провідних каналів та проблеми, що мають макроеконо�
мічну природу й детермінують економічні механізми
функціонування ринку.

У цілому, український ринок праці є ліберальним і
саморегульованим. Проте постійне пристосування до
ринкових умов та несформованість інститутів держав�
ного регулювання ринку праці призвело до утворення
певних "інституційних пасток", які пагубно впливають
на ринок праці.

Неврівноважена кон'юнктура українського ринку
поєднує протилежні тенденції: кон'юнктури дефіциту
праці та кон'юнктури надлишку праці. В умовах Украї�
ни це проявляється в існуванні, з одного боку, вимуше�
ної неповної зайнятості, а з іншого — утриманні над�
лишкової зайнятості. Підтримка чисельності зайнятих
на стабільному рівні досягається за рахунок зниження
тривалості та інтенсивності праці. У такому випадку
витрати не концентруються на вузькій групі безробіт�
них, а розподіляються на значне коло осіб, чий потен�
ціал використовується лише частково. Перший шлях
дозволяє забезпечити соціально�політичну стабільність,
проте призводить до погіршення людського капіталу та
консервації неефективних робочих місць, сповільнюю�
чи модернізацію економіки на стадії виходу з кризи.

Причому вимушена неповна зайнятість отримала чітке
інституційне оформлення у вигляді переведення на не�
повний робочий час або адміністративних відпусток.
Причина надлишкової зайнятості полягає в існуванні
формальних та неформальних домовленостей між
підприємствами та владою про відмову від масових ви�
вільнень [7, с. 6—7].

За оцінками Всесвітнього банку, Україна має найб�
ільший неформальний сектор, який сягає 50 % ВВП [6],
що ускладнює "діагностування" економіки. За розрахун�
ками західних фахівців, критичним для країни є 15—35
% ВВП у тіньовому секторі. Експертами встановлено:
якщо обіг тіньового бізнесу перевищує 30 % ВВП, а
кількість працюючих на нього — 40 % зайнятих, еконо�
міка втрачає керованість [7]. За оцінками Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України, у 2008 році
рівень тіньової економіки складав 31,1 %, тобто вийшов
за межі порогового значення (30 % ВВП). На початку
2015 року в умовах поширення цінових та девальвацій�
них шоків, ескалації військового конфлікту спостеріга�
лось подальше суттєве зростання тіньової економіки. За
попередніми розрахунками Мінекономрозвитку у І
кварталі 2015 року рівень тіньової економіки порівня�
но з відповідним періодом 2014 року збільшився ще на 5
в.п. до 47% від обсягу офіційного ВВП [8, с. 3]. Сучасні
інноваційні типи нестандартної зайнятості (дистанцій�
на, аутсорсинг, лізинг персоналу тощо) часто проника�
ють на ринок праці через неформальний сектор. Тому
реакції основних учасників ринку праці призводять до
результатів, що важко передбачити [7, с. 8].

Українському ринку праці властиві значні струк�
турні диспропорції. Він складається з ізольованих сег�
ментів, що слабко пов'язані між собою. При цьому на
кожному з них існують суттєві невідповідності у попиті
та пропозиції на робочу силу.

Негативні прояви трансформації нинішньої струк�
тури випуску фахівців з вищою освітою виявляються в
порівнянні її з відповідними структурами випуску фа�
хівців в інноваційно активних країнах світу. Вони пов'я�
зані з наступним:

— помітним відставанням за часткою випуску фа�
хівців у галузі природничих наук, де генеруються най�
більш важливі сучасні проривні технології;

— тенденцією до істотного скорочення частки ви�
пуску фахівців за гуманітарними та мистецькими спец�
іальностями, які формують культуру людини, — основ�
ної продуктивної сили, а також формують світоглядні
засади розвитку суспільства: за цією часткою Україна
наразі поступається окремим найбільш динамічним в
інноваційному аспекті суспільствам більш, ніж удвічі;

— ще більш виразним скороченням частки випуску
фахівців у галузі медицини та соціальних програм, де
Україна в середньому втричі поступається інноваційно
активним країнам: це стовідсотково корелює з одним з
останніх місць країни у Європі за станом здоров'я і ве�
личезними обсягами бідності та нерозвиненістю цивілі�
зованих норм соціального захисту, поширених у Європі;

— виразною гіпертрофією випуску фахівців у галузі
суспільних наук, бізнесу і права, на які припадає ледь
не половина всіх студентів українських вищих навчаль�
них закладів. Таке становище диктується зовсім не де�
фіцитом фахівців у цих сферах, який дійсно спостері�
гався на початку української незалежності, але давно
вже зник і перетворився на продукування полчищ еко�
номістів і юристів — часто таких, що мають невисокий
професійний рівень [10, с. 11].

Гіпертрофія виробництва економістів і юристів в
Україні приховує в собі небезпечну тенденцію до втра�
ти освітою функції передачі знань і компетенцій та
набуття нею функції надання особі певних статусних оз�
нак. За цих умов неважливо, потрібні реально країні в
такій кількості фахівці цього профілю чи ні, адже отри�
мати диплом за цими спеціальностями є більш престиж�
ним, а вчену ступінь — важливим доповненням до влад�
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них повноважень або бізнес репутації. А от випускати
фахівців за природничими спеціальностями університе�
там невигідно, адже попит на них в економіці, ворожій
інноваціям, є мінімальним, а освітній процес — дуже
складним, таким, що потребує від навчального закладу
відповідного кадрового забезпечення, сучасного осна�
щення та матеріально�технічної бази, а від студентів —
значних індивідуальних зусиль. Зрозуміло, що такі па�
раметри структури вищої освіти мають бути змінені,
адже вони гальмуватимуть процеси розвитку тих ви�
сокотехнологічних виробництв, які ще зберігаються в
Україні, та освоєння в перспективі нових високотехно�
логічних сфер економічного розвитку [10, с. 12].

Відсутність планування розвитку ринку праці та не�
сформована сфера професійної освіти, що призводить
до розбалансованості існуючих трудових ресурсів та
робочих місць. Відсутність державних індикаторів пріо�
ритетів у сфері освіти, зниження якості підготовки
фахівців, слабка прив'язка програм підготовки до по�
треб виробництва, зниження престижу професій нау�
ково�технічного спрямування, занадто поширена плат�
на освіта в умовах кризи вітчизняного виробництва
спричиняють проблеми структурної невідповідності
майбутніх попиту та пропозиції робочої сили у профе�
сійно�кваліфікаційному розрізі та збільшують кількість
неконкурентоспроможних робочих місць. Відбуваєть�
ся збільшення критичної величини розриву між техно�
логічною складністю робіт і фактичним рівнем профе�
сіоналізму.

Важливим механізмом адаптації ринку праці Украї�
ни є політика в галузі оплати праці. Рівень її оплати в
Україні низький не лише порівняно із загальним рівнем
у країнах з розвиненою ринковою економікою, а й з
урахуванням фактичної продуктивності праці. Незва�
жаючи на досить суттєве зростання середньої номіналь�
ної заробітної плати та зростання реальної заробітної
плати, відставання України від низки європейських
країн за цими показниками зберігається. На нашу дум�
ку, утримання низьких стандартів оплати праці та
відсутність безпосереднього зв'язку між заробітками й
ефективністю праці слід визнати є дестимулюючим фак�
тором впливу на зростання економічної та трудової ак�
тивності, поліпшення якості людського капіталу. Со�
ціальні стандарти оплати праці в Україні залишаються
надто низькими.

Існуюча диференціація середньої заробітної плати
за видами діяльності в Україні зумовлена відсутністю
прямого зв'язку заробітної плати з необхідними витра�
тами енергії і групами фізичної активності працівників,
рівнем складності та кваліфікації праці, професійної
освіти працівника, економічними результатами госпо�
дарської діяльності та ринковою кон'юнктурою. Най�
вищий заробіток сьогодні мають працівники в сфері
авіаційного транспорту (середньомісячна заробітна пла�
та штатних працівників у 2013 році склала 10341 грн.),
фінансування та страхової діяльності (6274 грн.), інфор�
мації та телекомунікації (4599 грн.), а працівники про�
мисловості — лише 3763 грн. Неможливо розраховува�
ти на майбутнє економічне піднесення країни, якщо за�
робітна плата робітників виробничої сфери не є суттє�
во вищою порівняно із середнім рівнем заробітку по
економіці (3265 грн.) [1, с. 8].

За інформацією Держстату України розподіл пра�
цівників за децильними (10%�ми) групами свідчить про
істотну нерівність розмірів заробітної плати, яка фор�
мується переважно за рахунок найбільш високоопла�
чуваних працівників. У жовтні 2012 р. середня заробі�
тна плата у працівників десятого дециля (найбільш ви�
сокооплачувані працівники) становила 8966 грн. і була
в 1,9 рази вища порівняно з попереднім (дев'ятим) де�
цилем та в 10,1 рази вища порівняно з першим децилем
(найбільш низькооплачувані працівники). Найбільший
розрив у розмірах середньої заробітної плати праців�
ників десятого й першого децилів спостерігався у та�

ких видах діяльності: мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок (у 21,7 рази), інформація та телекомунікації
(13,6), професійна, наукова та технічна діяльність
(12,9), фінансова та страхова діяльність (12,6). Наймен�
ша нерівність в оплаті праці у працівників освіти і охо�
рони здоров'я та надання соціальної допомоги [2]. Дані
обстежень розподілу працівників за розмірами нара�
хованої місячної заробітної плати показують, що по�
над 65% загальної чисельності працівників в Україні
отримують заробітну плату в розмірі, що не переви�
щує трьох встановлених мінімальних її розмірів. У
Білорусі ця чисельність складає 53%. У Казахстані і
Росії заробітна плата більшості працівників (понад
66%) складає більше трьох мінімальних розмірів опла�
ти праці [1, с. 9—10]. Попри те, що законодавством
заборонена виплата меншої заробітної плати, ніж за�
конодавчо встановлена мінімальна, 5% працівників в
Україні отримують заробітну плату нижче законодав�
чо встановленого рівня державної гарантії, тому фак�
тично мінімальна заробітна плата набула в Україні не�
властивих їй функцій, перетворившись на розрахунко�
ву одиницю при визначенні розмірів соціальної допо�
моги, штрафів, державного мита тощо.

Держава, відповідно до законів, що регулюють тру�
дові відносини, намагається якнайповніше захистити
трудові права на ринку праці й надає відповідні гарантії
та пільги з метою захисту прав працівників в умовах
ринкової економіки. З точки зору правового регулюван�
ня ринок праці України є зарегульованим. З одного боку,
в рамках трудового законодавства існують численні
правові й адміністративні обмеження. З іншого боку —
правові й дисциплінуючі механізми, що контролюють
виконання нормативів, дуже слабкі. Надмірна зарегу�
льованість трудових відносин обмежує гнучкість інсти�
тутів ринку праці та високі витрати, пов'язані з наймом
і звільненням. Ми можемо виділити низку наслідків
спричинених правовою зарегульованістю, які негатив�
но впливають на ринок праці [7, с. 34]:

— законодавство України надає різним категоріям
працівників багато пільг, фінансування яких покла�
дається на роботодавців. Воно передбачає дуже висо�
кий ступінь захищеності груп зі слабкими конкурент�
ними позиціями на ринку праці. Різноманітні додаткові
зобов'язання, покладені на роботодавців, підвищують
вартість робочої сили і, отже, скорочують попит на неї;

— надмірний захист зайнятості має свої негативні
сторони, що спричиняє появу сегментації ринку праці.
Поряд із секторами, змушеними жити "за правилами",
утворюються анклави, що більшою чи меншою мірою
вільні від тягаря надлишкового регулювання. Ті, кому
вдається влаштуватись у захищеному секторі виграють:
вони отримують стабільнішу заробітну плату, користу�
ються широким спектром пільг і гарантій, їх практично
неможливо звільнити і тощо. Водночас ті, хто зайнятий
у незахищеному секторі, а також безробітні програють:
їхні шанси знайти "гарне" робоче місце суттєво зменшу�
ються.

Найбільш негативним проявом такої тенденції мож�
на вважати виникнення великого неформального сек�
тору цілком вільного від дії формальних регуляторів.
Тут не визнається гарантій зайнятості, письмові кон�
тракти замінено усними домовленостями, договірним
відносинам між працівниками і роботодавцями прита�
манний здебільшого короткостроковий характер, опла�
та праці здійснюється тільки готівкою, податки не спла�
чуються, суперечки вирішуються без участі держави.
Отож, гнучкість української моделі ринку праці забез�
печується не гнучкістю правил, а можливостями уника�
ти виконання законів [7, с. 35—36].

Сучасне трудове законодавство України є сумішшю
правових норм, прийнятих у різні періоди і в різних істо�
ричних та економічних умовах, певна його частина
відповідає потребам часу, проте інша — застаріла і є
результатом пристосування соціалістичного законодав�
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ства до реалій ринкової економіки та не може адекват�
но регулювати сучасні трудові відносини [7, с. 36].

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, проаналізувавши ситуацію, що склалася на
українському ринку праці можна констатувати, що він
залишається розбалансованим і малоефективним, а його
структура визначається неузгодженістю, пов'язаною
зокрема із суперечністю між відкритим, гнучким, лібе�
ральним характером ринку трудових ресурсів як тако�
го та жорсткими, застиглими державними нормами його
регулювання. Як наслідок, сформувалися викривлені
способи пристосування ринку праці до наявних супе�
речливих умов, унаслідок яких значну перевагу отри�
мали неформальні форми зайнятості, виник значний
дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів, унеможли�
вився діалог між роботодавцем та працівником тощо.
Отже, всі ці проблеми потребують вирішення на рівні
перегляду та реформування державної політики у сфері
зайнятості, тому ми виокремили головні напрями, що
потребують змін:

1. Стратегічною передумовою реформування ринку
праці та основним стратегічним завданням України має
стати підвищення продуктивності праці. Це значною
мірою пов'язано зі збільшенням її капіталоозброєності,
що потребує інтенсивних інвестиційних вкладень, на�
самперед у реальний сектор виробництва.

2. Створення нових робочих місць в інноваційних і
високотехнологічних секторах економіки. Наразі по�
треба створення нових робочих місць набуває актуаль�
ності внаслідок необхідності збереження трудового
потенціалу та відповіді на виклики економічної кризи.
Приріст зайнятості відображається на рівні сукупних
доходів населення. Завдання створення робочих місць
не слід розуміти як самоціль, а лише як засіб реалізації
масштабної національної стратегії, що має бути чітко
сформульована.

3. Реформування професійної підготовки та освіти.
Усунення структурних проблем ринку праці пов'язано
також із питанням ефективності взаємозв'язку сфер
зайнятості та професійної освіти. При цьому в корот�
костроковій перспективі може спостерігатися деяке
зростання частки учнів у загальній чисельності зайня�
тих. Проте інерційність розвитку системи професійної
освіти може у середньостроковій перспективі слугува�
ти додатковим фактором, що стримує зростання зай�
нятості. Для приведення сфери професійної освіти у
відповідність до потреб ринку праці необхідно:

— переглянути напрями та рівні професійної підго�
товки з урахуванням прогнозу попиту та пропозиції на
ринку праці;

— органам виконавчої влади, що зобов'язані сприя�
ти зайнятості населення, приділити особливу увагу
підготовці фахівців за загальногалузевими професіями,
потреба в яких не може бути задоволена за рахунок
наявних трудових ресурсів. На вирішення цього завдан�
ня необхідно орієнтувати систему початкової профе�
сійної освіти та програм перепідготовки безробітних;

— розробити професійні стандарти з метою підви�
щення якості професійної освіти, враховуючи запити
роботодавців на підготовку кадрів;

— створити умови рівного доступу громадян до га�
лузевих і професійних ринків праці та сформувати ос�
нову для сертифікації персоналу;

— з метою формування структури попиту населен�
ня на послуги професійної освіти відповідно до потреб
ринку розвивати програми професійної орієнтації мо�
лоді та організувати професійно�пропагандистські кам�
панії;

— стимулювати участь роботодавців у підготовці та
працевлаштуванні фахівців.

4. Реформування інституту оплати праці. За раху�
нок підвищення частки заробітної плати у собівартості

продукції; зниження ставок оподаткування фонду опла�
ти праці; обмеження обсягу та вартості ресурсів, необ�
хідних для виробництва; удосконалення державного та
договірного регулювання оплати праці; утворення єди�
ного підходу до формування мінімальної заробітної
праці.

5. Удосконалення державного регулювання зайня�
тості. Здійснити за рахунок перегляду системи держав�
ного управління у сфері зайнятості (професійні стан�
дарти; мінімальний та максимальний розміри допомо�
ги з безробіття; перелік професій, за якими здійсню�
ються професійне навчання, перенавчання та підвищен�
ня кваліфікації відповідно до вимог органів державної
служби зайнятості; перелік пріоритетних категорій
безробітних громадян, які мають труднощі під час пра�
цевлаштування та щодо яких органами державної
служби зайнятості реалізуються спеціальні програми;
квоти на залучення та використання іноземної робо�
чої сили; перелік пріоритетних професій, за якими до�
цільно залучати й використовувати іноземну робочу
силу без установлення квот). Органам місцевої влади
та місцевого самоврядування забезпечувати моніто�
ринг ситуації на ринку праці, розробку прогнозу по�
питу та пропозиції на ринку праці в розрізі професій�
но�кваліфікаційних груп, також спираючись на резуль�
тати моніторингу на державному та регіональному
рівнях, розробляти державні та регіональні прогнози.
Удосконалити діяльність служби зайнятості та
збільшити її вплив, підвищити територіальну
мобільність робочої сили, здійснити децентралізацію
політики зайнятості. Здійснити реформування трудо�
вого законодавства.

6. Здійснити реформування стратегічного плануван�
ня, прогнозування та моніторингу. Прогнози розвитку
ринку праці мають стати невід'ємною складовою стра�
тегічних розробок з питань розвитку економіки та краї�
ни в цілому. Вони мають розроблятися у співпраці й діа�
лозі учасників соціально�трудових відносин. На етапі
розробки таких прогнозів, а тим більше на шляху до їх
реалізації, принципово важливо, щоб пропозиції щодо
професійної орієнтації і навчання кадрів координува�
лися з політикою та основними програмами економіч�
ного і соціального розвитку країни; враховували спе�
цифіку регіональних (локальних) ринків праці, яка є
відображенням структури господарського комплексу
певної території та його місця в економічному просторі
країни і світу; виходили з необхідності певного виперед�
ження змісту навчання стосовно техніко�технологічно�
го рівня виробництва, оскільки він має тенденцію до
постійного підвищення; спиралися на адаптовані до
вітчизняних особливостей загальносвітові тенденції
формування ринкової кон'юнктури на кваліфіковані
кадри.

Інструментами державного впливу на сферу зайня�
тості мають стати наступні дії [7, с. 48]:

— Унаслідок майже необмеженої ємкості товарно�
го ринку, на відміну від розвинених західних кран, та
незадоволених потреб великої кількості бідного насе�
лення в Україні наразі не існує економічних меж роз�
ширення зайнятості, оскільки відсутня загроза переви�
робництва вітчизняних товарів. Саме тому нові робочі
місця необхідно створювати в галузях, пов'язаних із
виробництвом товарів широкого вжитку.

— З метою відновлення економічного зростання
в країні слід розробити програми забезпечення інтен�
сивного зростання економіки, що відбувається за ра�
хунок підвищення ефективності використання ре�
сурсів і передусім людської праці. Інтенсифікація
може відбуватися як за рахунок нових технологій, так
і за рахунок міграції робочої сили з підприємств, де
створюється менше доданої вартості, до виробницт�
ва з більшою доданою вартістю. Програми переоріє�
нтації економіки можна певною мірою розглядати
саме як створення робочих місць у високотехнологі�
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чних галузях і згортання робочих місць у тих, де низь�
ка додатна вартість.

— Чітко визначити загальну, галузеву та регіональ�
ну потребу в робочих місцях як на поточний період, так
і на перспективу, що має визначатися на основі демо�
графічних прогнозів і всебічного аналізу даних про чи�
сельність і структуру зайнятих і безробітних, кількість
і структуру наявних робочих місць, на вивченні попиту
та пропозиції, виходячи з напрямів і темпів розвитку
виробництв, виборі пріоритетних напрямів створення
нових робочих місць та інших чинників.

— Підвищити роль Державної служби зайнятості.
Програми, що фінансуються за рахунок даного Фон�
ду, здебільшого є програмами з підтримки безробіт�
них і не вирішують завдань створення нових робочих
місць.

— Створити ефективну систему територіальної та
професійної мобільності робочої сили, що напряму сто�
сується питань підготовки та перепідготовки конкурен�
тних кадрів, житлового будівництва.

— Розробити Державну і регіональні програми, роз�
витку системи створення нових робочих місць. Вихід�
ним пунктом цієї Програми має стати визначення соці�
ально необхідного рівня зайнятості в країні та регіоні і
встановлення його чисельного значення.

Реалізації повноцінної соціальної моделі ринку
праці заважають низька продуктивність праці, що при�
зводить до невимогливого ставлення до трудових ре�
сурсів, обмежені інвестиційні ресурси, повільне створен�
ня робочих місць у приватному секторі та низькі дохо�
ди населення, що зумовлено відсутністю зацікавленості
з боку національного капіталу. Ринок праці України є
незрілим, розбалансованим і малоефективним. У ньому
поєднуються протилежні тенденції: дефіциту праці й
надлишку праці, що проявляється в існуванні, з одного
боку, вимушеної неповної зайнятості, а з іншого —
утриманні надлишкової зайнятості. Переважання гнуч�
кої, неформальної зайнятості як однієї з найважливі�
ших структурних характеристик ринку праці України є
корисною з точки зору пом'якшення короткострокових
кон'юнктурних циклів, але вона не здатна підтримати
сталий організаційно�технологічний розвиток. Розпов�
сюджена самозайнятість, що формується переважно у
вигляді мікропідприємств, без їх включення у мережі
потужних виробничих кластерів, об'єктивно скочуєть�
ся до архаїчних організаційних і технологічних будов.
У результаті значний трудоресурсний потенціал вико�
ристовується для відтворення й розширення низько про�
дуктивних та непрогресивних секторів господарюван�
ня.

Дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів є важ�
ливим чинником, що блокує формування конкуренто�
спроможних територіальновиробничих структур інно�
ваційного типу. Кваліфікована праця стає одним із
найбільш дефіцитних ресурсів в Україні, що перетворює
ринок праці на одне з найбільших джерел економічних і
соціально�політичних ризиків для вітчизняної еконо�
міки.

Існуюча модель ринку праці забезпечує більшу соці�
ально�політичну стабільність і залишається ефективним
буфером зростанню соціальної напруги, проте призво�
дить до погіршення людського капіталу та консервації
неефективних робочих місць, уповільнюючи тим самим
модернізацію економіки на стадії виходу з кризи. Сти�
хійне ліберальне саморегулювання ринку праці та
відсутність цілісної концепції державної політики при�
звели до масового "роздержавлювання" підприємств,
розвитку мікроскопічного підприємництва, господарсь�
кого подрібнення цілісних технологічних комплексів,
що втратили конкурентні переваги. Тому задля віднов�
лення та стабілізації національного ринку праці необх�
ідно впроваджувати інноваційні реформи спираючись на
досвід розвинених країн із стабільною соціально�еко�
номічною ситуацією.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТНК чинять певний вплив на місцеві органи влади з ме�

тою поліпшення податкового режиму чи дебюрократизації
окремих процедур. Часто саме потужний вплив представ�
ників ТНК слугує каталізатором реформування бюрокра�
тичного апарату, перегляду різних законодавчих актів, що
регулюють правила інвестування й оподаткування в прий�
маючій країні у бік їх оптимізації та лібералізації, а часом
цей вплив має негативні наслідки, до яких може призвести
діяльність ТНК.

У призмі вищезазначеного актуальним стає питання
щодо визначення ролі держави у процесі взаємодії націо�
нальної економіки з транснаціональними корпораціями та
вироблення механізмів державного регулювання їх взає�
модії.
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У статті проаналізовано роль держави у процесі взаємодії національної економіки з транснаціональJ

ними корпораціями, а також розкрито суть типів суспільних систем, у яких держави можуть виступати в

ролі суб'єктів господарювання за межами національних кордонів. Визначено основні форми участі ТНК

в інфраструктурних проектах, як результату їх взаємодії з національною економікою. Запропоновано

механізм оптимізації національного регулювання взаємодії ТНК з національною економікою та виокремJ

лено специфічні принципи їх оптимальної взаємодії.

The article analyzes the role of government in process of interaction between national economy with

transnational corporations. Types of social systems in which states can act as economic entities across national

borders, examined the essence this article. The main forms of TNC participation in infrastructure projects was

determined. Оptimization of the mechanism of regulating their interaction with the national economy was offered

and specific principles of their optimal interaction was allocate.
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АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Зарубіжні вчені, які досліджували різнобічні питання

транснаціоналізації економічних систем: П. Баклі, Д. Бен�
нет, Г. Вейнріч, Р. Вернон, С. Гаймер, Дж. Даннінг, Р. Кейвз,
М. Портер, Ф. Рут, М. та С. Толчін, К. Шарп; у вітчизняній
науці окремі аспекти діяльності корпорацій: В. Буткевич,
П. Дзюба, К. Панченко, М. Поручник, О. Рогач, Л. Руден�
ко, І. Сорока А. Філіпенко, І. Хоменко, О. Шнипко. Безпо�
середньо проблеми транснаціоналізації економіки України
досліджували такі вітчизняні науковці — Варналій З., Геєц
В., Дзюба П., Лук'яненко Д.

Однак варто зазначити, що через постійно нові виклики
глобалізації, процес регулювання взаємодії ТНК з націо�
нальною економікою вимагає вироблення актуальних реко�
мендацій щодо узгодження їх інтересів з державними.
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МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати роль держави у процесі

взаємодії національної економіки з транснаціональними
корпораціями. Також визначити основні форми участі ТНК
в інфраструктурних проектах та запропонувати механізм
оптимізації національного регулювання їх взаємодії з на�
ціональною економікою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Внесок ТНК в ефективність і розвиток світової еконо�

міки залежить від політики національних урядів стосовно
діяльності цих компаній, сприяючи оптимізації міжнарод�
ного виробництва і торгівлі. Але національні уряди цікав�
ляться зростанням світової економічної ефективності та
світовим економічним розвитком мимохідь, якщо взагалі
цим займаються, їхня функція полягає радше в захисті та
розширенні національних інтересів на міжнародній арені.
Тому національні уряди ставляться до транснаціональних
корпорацій з позиції політичної та економічної вигоди для
нації, а не світу в цілому.

Результат взаємодії національних економік та ТНК виз�
начається як умовами проведення трансграничних операцій
в галузях, так і специфічними особливостями ТНК, які реа�
лізують інвестиційні проекти (рис. 1).

Як ми бачимо з рисунка 1, ТНК особливо не прагнуть
робити капіталовкладення в нові інвестиційні проекти. Крім
того, ці компанії зацікавлені в найбільш прибуткових сек�
торах економіки. Вони не прагнуть робити капіталовкладен�
ня в ті галузі, де термін їх окупності достатньо тривалий.
Єдина країна в світі, яка може диктувати умови та сфери
для прямих іноземних інвестицій — Китай. Вони мають на�
стільки привабливий інвестиційний клімат, що дозволяють
собі вводити квоту (обмеження) на обсяг капіталовкладень
в їх економіку на рік [7, с. 165].

Україні доводиться лише тільки мріяти про такий при�
вабливий інвестиційний клімат. У будь�якому випадку, інве�
стиційна діяльність спрямована в країну базування на ство�
рення нових підприємств або реорганізацію старого. В пер�
шому випадку ТНК створює нові додаткові робочі місця, в
другому — зберігає старі з можливістю подальшого розши�
рення виробництва і, відповідно, створення нових робочих
місць.

Отже, якщо йдеться про правила стосовно таких взає�
мопов'язаних явищ, як ТНК і прямі іноземні інвестиції, то
вони мають бути звернені до ТНК і приймаючих держав.
Зрозуміло, що ефективність норм приватного права та пуб�
лічного права щодо ТНК, приймаючих держав та предмета
їх співпраці (прямі іноземні інвестиції) залежить від юри�
дичної обов'язковості актів, де вони міститимуться.

Всесвітній банк вважає, що корпоративне управління
поєднує в собі норми законодавства, нормативних положень
та практику господарювання у приватному секторі, що доз�
воляє товариствам залучати фінансові та людські ресурси,
ефективно здійснювати господарську діяльність і, таким
чином, продовжувати своє функціонування, накопичуючи
довгострокову економічну вартість шляхом підвищення вар�
тості акцій і дотримуючи при цьому інтереси всіх осіб, які
беруть участь у суспільстві і суспільства в цілому. Також
корпоративне управління можна вважати системою відно�
син між органами суспільства та власниками підприємства
відносно управління діяльністю підприємства для досягнен�
ня стратегічних цілей [4].

Держава відіграє постійну і важливу роль сполучної
ланки між діючими особами світової політики такими, як
ТНК, усуваючи розбіжності між ними, тому що має право
делегувати частину своїх функцій як міжнародному співто�
вариству (нагору), так і субнаціональним структурам (униз).
Управління можливе на п'ятьох рівнях — від міжнародного
до локально�регіонального — за допомогою: 1) дотриман�
ня міждержавних угод, особливо між країнами Європи та
Північної Америки; 2) зусиль значного числа держав, які
створюють міжнародні регулюючі організації типу СОТ або
ГАТТ; 3) регіональних торгово�економічних асоціацій і со�
юзів на зразок ЄС і НАФТА; 4) використання національних
важелів і інститутів типу Асоціації Ренд (REND) у США; 5)
проведення внутрідержавної регіональної політики для роз�
витку місцевих промислових центрів [1].

Поєднати всі ці рівні здатна національна держава, тому
що лише вона в тій або іншій формі присутня на кожному з
них. У схемі глобального управління національна держава
має стояти у центрі світових зв'язків і бути осередком відно�
син між усіма акторами міжнародного співтовариства: ООН
і її різними установами, регіональними союзами, субнаціо�
нальними (локальними) органами, багатонаціональними
концернами, ТНК, банками, неурядовими організаціями,
засобами масової інформації, різними групами інтересів,
науковими центрами і т.ін.

Їхні скоординовані зусилля мали б бути спрямовані на
розв'язання основних проблем, які виникають в процесі гло�
балізації. Однак національні держави, які повинні були б
виконувати ключові функції при втіленні такого роду кон�
цепцій у життя, зустрічаються з чималою кількістю проти�
стоянь. Резонно виникає питання — якщо обсяг продажів
п'яти найбільших світових корпорацій перевершує ВВП усіх
держав Близького, Середнього Сходу і Північної Африки.
Сукупні валютні резерви транснаціональних компаній у 5—
6 разів перевершують резерви центральних банків усіх країн
світу, то чи можна регулювати протиріччя між цими гло�
бальними суб'єктами економіки, питання риторичне [2, c.
21].

Аналіз сучасної міжнародної практики дозволяє виз�
начити три типи суспільних систем, у яких держави можуть
виступати в ролі суб'єктів господарювання за межами на�
ціональних кордонів. Ці типи різняться тим, які елементи
культури є для них визначальними. При переважно раціо�
нальному підході (плюралістичний варіант) особливо важ�
ливим є уникнення надмірного втручання бюрократичного
апарату у справи громадян, яким повинні бути гарантовані
свобода, життя й приватна власність. У такому разі міжна�
родне суспільство в ідеалі уявляється як суспільство дер�
жав, що домовилися про створення єдиного економічного
простору з мінімумом обмежень і спільно долають негативні
ринкові впливи ззовні. Економічно лідируюча в такому
міжнародному суспільстві держава продукує його культурні
норми, що укладаються в загальний ліберальний контекст.
Якщо міжнародна відповідальність держави вступає в про�
тиріччя з його національною відповідальністю, вибір робить�
ся на користь останньої.

Корпоративний (європейський) варіант відводить дер�
жаві більш активну господарську роль, що грунтується на
сприйнятті соціальних відносин як основи економічного об�
міну. Це робить допустимим і необхідним обмеження нор�
мативними засобами вільної гри ринкових сил. Іншими сло�
вами, соціальні норми європейцям важливіші від егоїстич�
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них особистих інтересів, які випливають із суспільних і но�
сять стосовно них підлеглий характер. І хоча вищим орієн�
тиром для держави в його господарській діяльності виявля�
ються не ринок, як такий, а соціальний мир і якість життя,
що досягаються з його допомогою, між представниками дер�
жави й бізнесу складаються відносини взаємної довіри і
культура співробітництва в господарських питаннях, при�
чому кожний привносить у них специфічний ресурс, який
має. Інститути Європейського Союзу, у першу чергу Євро�
пейська комісія, виступають при цьому в якості порадників,
експертів, які беруть участь у процедурах суспільного уз�
годження, а національні бюрократи (з боку держав) і асоці�
ації підприємців та працівників (з боку суспільства) підтри�
мують їх. Тут необхідно особливо підкреслити специфічну
роль функціонально спеціалізованої євробюрократії — ос�
новного європейського "інтегратора", стурбованого, пере�
дусім, керованістю й передбачуваністю процесів у сфері гос�
подарської діяльності незалежно від національних кордонів
[3, с. 44].

Бюрократи віддають перевагу компромісу, входять у
дріб'язкові деталі кожного питання, рідко йдуть на загост�
рення конфлікту з опонентами. Виграш від інтеграції дося�
гається в результаті поступового й скрупульозного вироб�
лення всіма її учасниками загальної культури. Вони вста�

новлюють усе більше число спільних норм, що стають час�
тиною їхньої ідентичності, а та у свою чергу народжує ко�
лективну зацікавленість у дотриманні норм як кінцевої мети
регіональної взаємодії. Показово, до речі, що в США прак�
тично не було й немає технократичної і політично ангажо�
ваної бюрократії європейського типу.

Таким чином, при ціннісному підході (корпоративний
варіант) метою є захист способу життя, спільного для членів
міжнародного співтовариства.

 Саме по тому, наскільки успішно воно цей спосіб жит�
тя захищає, оцінюється й ефективність об'єднання. В інтег�
раційному контексті міжнародної відповідальності держа�
ви віддається пріоритет перед національною.

На сьогодні, як відзначають деякі аналітики, іде фор�
мування третього, поряд із плюралістичним і корпоративі�
стським типом суспільства — мережної моделі. В ЄС сьо�
годні спостерігається відхід від традиційної державницької
моделі управління, в якій воно зводиться до того, чим зай�
маються національні уряди, що володіють величезними ре�
сурсами. Відповідальність європейських держав як членів
міжнародного співтовариства в складі ЄС оцінюється не
стільки мірою їх лояльності власній нації, скільки вірністю
європейським цінностям. На відміну від плюралістичного
варіанта нормативна влада в корпоративному варіанті кош�

Рис. 2. Механізм оптимізації регулювання взаємодії національної економіки з ТНК
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тує вище, ніж влада виконав ча. Утворюючи міжнародне сус�
пільство, держави, що входять до Європейського Союзу,
спільно виробляють і формулюють загальні норми й мо�
ральні критерії політичної поведінки. Уступаючи якісь су�
веренні права ЄС, вони разом з тим зміцнюють свою інсти�
туціональну автономію від національного суспільства [6, с.
124].

Отже, держави, змінюючи свої функції й передаючи їх
частково іншим акторам, тим самим віддають їм управлін�
ня. Управлін ський ресурс сучасних держав�учасників світо�
вої політичної системи досить різноманітний. Це можуть
бути політичний голос держави при прийнятті рішень ООН,
фінансові можливості ТНК або до віра суспільної думки до
певних неурядових організацій. Ресурси такого роду склад�
но порівнювати, а отже, наслідки їхніх різних комбінацій
важко прораховуються. При цьому держави зберігають за
собою монополію як суб'єктів міжнародного права. Важли�
вий момент полягає в тому, що складні глобальні уп�
равлінські зв'язки світу не є ієрархічними, як всередині дер�
жави (хоча й там жорстка ієрархія розмивається). Сучасна
політика заснована на виробленні колективних рішень че�
рез безліч узгоджень різного рівня. Для розуміння склад�
ної системи глобального управління евристичним може ви�
явитися підхід українського дослідника В М. Сергеєва, який
бачить його у демократії. На глобальному рівні це можуть
бути багатобічні міждержавні форми, що відкривають мож�
ливості для колективного управління взаємозалежністю. Це
можуть бути й спільні зустрічі представників держав і не�
державних акторів.

У сучасних умовах світового господарства механізм
оптимізації національного регулювання взаємодії націо�
нальної економіки з ТНК полягає в гармонізації державно�
го регулювання та політики корпорацій (рис. 2).

Таким чином, корпоративне управління зводиться до
взаємовідносин зацікавлених сторін, тобто є інститутом
збалансування інтересів зацікавлених груп через механізм
узгодження чи протиставлення цілей суб'єктів корпоратив�
ного управління.

Неможливість вироблення універсальних рекомендацій
щодо регулювання діяльності ТНК зумовлює необхідність
класифікації випадків експансії ТНК. Регулювання інвес�
тиційних стратегій повинно залежати від типу створювано�
го ТНК підприємства. Доцільно обмежувати експансію
підприємств, орієнтованих на ринок (які через необмежені
латентні можливості ТНК становлять для економіки ще
більшу загрозу, ніж імпорт), і підприємств, орієнтованих на
природні ресурси. Водночас слід заохочувати експансію
ТНК, орієнтованих на місцеву робочу силу, що дозволяє
покращити платіжний баланс, підсилити позиції національ�
ної валюти і знизити безробіття з паралельним підвищен�
ням загального технологічного та управлінського рівня.
Особливого значення набуває зважена фіскальна політика,
бо у випадку ТНК високі податкові ставки призводять до
погіршення макроекономічних показників. Тому завищене
оподаткування орієнтованих на експорт філіалів ТНК є не�
припустимим. Водночас з огляду на високоімовірний нега�
тивний вплив слід обмежувати можливості придбання іно�
земними ТНК місцевих підприємств.

За висновками ЮНКТАД, регулювання поведінки ТНК,
зокрема у випадках здійснення прямих іноземних інвес�
тицій, має відповідати стандартам (принципам, правилам,
процедурам), що враховують бажану поведінку ТНК у дер�
жавах, де вони діють. А стосовно прямих іноземних інвес�
тицій слід передбачати сфери, де є можливою свобода їх дій,
межі їх лібералізації й захисту, обов'язки урядів.

Ефективне управління діяльністю ТНК передбачає обо�
в'язкове врахування особливостей соціального, культурного
і людського середовища в приймаючій країні. Культура як
сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених
населенням даної країни, не повинна бути відділена від полі�
тико�економічних умов і суспільних інститутів, від ціннос�
тей і переконань, що існують у ній. Культура визначає спе�
цифічні характеристики поведінки, що залежать від групо�
вої приналежності, значущості роботи, знання професії,
впевненості у власних спроможностях, етики й етикету
тощо.

Суттєвість впливу соціального та культурного середо�
вища на функціонування ТНК вимагає детального аналізу
системи цінностей, що притаманні окремим країнам чи гру�
пам країн. Значення для керівництва ТНК має та обстави�
на, що багатьом країнам властиві однакові атрибути куль�
тури (мова, релігія тощо), що обумовило потребу в їх гру�

пуванні за спільними ознаками. При переході від однієї краї�
ни до іншої у межах групи необхідні значно менші зміни,
ніж при переході від однієї групи до іншої [5, с. 251].

Але не всі ТНК потребують в однаковій мірі пізнання
культурних відмінностей в окремих країнах. Вивчення куль�
турних особливостей може відбуватися одночасно із
здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Таким чи�
ном, аналіз багатовекторного зовнішнього середовища фун�
кціонування ТНК дозволяє виявити основні чинники, що
визначають специфіку закордонної діяльності корпорацій.

Крім того, інформаційні чинники, які полягають пере�
важно у проблемі вибору джерел інформації та її змісту,
доцільніше не відокремлювати, а віднести до узагальнюю�
чого чинника — ресурсного. Цей чинник, очевидно, скла�
дається із таких видів ресурсів, як трудові, фінансові, мате�
ріально�виробничі, природні та, як вже зазначалось, інфор�
маційні, інноваційні.

Слід розуміти, що ТНК не благодійні організації, які
сприяють всебічному розвитку країни, здатної стати потен�
ційним економічним та політичним конкурентов в майбут�
ньому. ТНК переслідують цілком певні цілі, пов'язані з мак�
симізацією прибутку, і розглядають як об'єкт інвестування
ті галузі, які дозволять їм досягти своєї мети, а не ті, які
прагне розвивати приймаюча країна. При цьому питання
екології, соціального навантаження, дисбалансу галузевої
структури, та інші проблемні моменти можуть для ТНК бути
виключно бар'єром входу, до якого треба поставитися фор�
мально або ігнорувати.

В умовах сучасного розвитку інформаційної та транс�
портної інфраструктури, а також високим рівнем гло�
бальної конкуренції, ТНК воліють використовувати старі,
перевірені підприємства, як правило, зі своєї рідної краї�
ни, або сусідньої. Тому питання розвитку паралельних га�
лузей, локалізації виробництва комплектуючих часто не
викликає ентузіазму у великих корпорацій, що входять
на новий ринок. Не слід забувати і про таку мотивацію,
як викуп і ліквідація прямого економічного конкурента,
що часто є мотивом прямих іноземних інвестицій в кри�
зовий час.

Негативні наслідки культурної глобалізації, яка має
коріння як у необхідності уніфікації корпоративних куль�
тур і систем менеджменту, так і в діях по формуванню
адекватного споживчого попиту на продукцію ТНК, є об�
'єктом пильної уваги численних дослідників в останні де�
сятиліття.

Не секрет, що концентрація високої доданої вартості
припадає на рідну для ТНК країну. В інші країни, при ви�
никненні необхідності, переносяться лише старі, "вчорашні"
технології. Особливістю інформаційної епохи розвитку
людського суспільства є використання знань та їх капіталі�
зованої форми — технологій — як джерела прибутку, і без
крайньої необхідності передавати їх іншій країні або ком�
панії ніхто не буде. Не варто розраховувати, що ТНК не�
суть із собою нові технології в приймаючу країну, це мо�
жуть бути лише застарілі технології.

Розвиток економік приймаючих країн до кінця двадця�
того століття дозволив вийти на світовий ринок ТНК з
різних країн світу, які представляють практично всі конти�
ненти і частини світу. У час посилення конкурентної бо�
ротьбі "старі" північноамериканські та європейські ТНК
стали застосовувати не тільки економічні, але й політичні
методи. Поява політики, що проводиться державами, в еко�
номічних інтересах ТНК, а також процеси політичної інтег�
рації в економічних цілях.

З одного боку, в епоху глобалізації і децентралізації
ТНК гостро постало питання про "кінець держави". Руй�
нування кордонів, взаємопроникнення культур і етносів,
перемішування громадян різних держав на різних терито�
ріях, транспортна доступність віддалених територій поста�
вила під сумнів концепцію держави, її можливості вико�
нувати певні функції на певній території щодо своїх гро�
мадян.

Без сумніву, можливості ТНК у формуванні громадсь�
кої думки високі, але обмежені економічними інтересами
компаній, найчастіше приймаючи форму контролю спожив�
чого ринку. Можливості держави по впливу на громадську
думку значно ширше, як за потенціалом, так і по можливим
цілям. Ідеологічна машина держави, до недавнього часу дія�
ла виключно в інтересах ТНК, і при необхідності може роз�
горнути громадську думку в іншому напрямку.

З іншого боку, у світі спостерігається тенденція ство�
рення наднаціональних органів з контролю діяльності
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ТНК і виправлення наслідків цієї діяльності. Такі надна�
ціональні органи є елементами регіональної інтеграції,
яка швидкими темпами розвивається останнім часом.
Важливо відзначити, що в процесах регіональної інтег�
рації величезну роль відіграють взаємні інвестиції, що
проходять різні стадії росту, активності і трансформації
залежно від етапу інтеграції, будучи, по суті, невидими�
ми нитками, зшиваючими економічний, культурний і пол�
ітичний простір регіону.

Зростання регіональних ТНК, особливо в регіонах, що
розвиваються, зумовлений низкою факторів, у числі яких і
простота проникнення на сусідній дружніх ринок, і низькі
етнокультурні бар'єри, і можливість конкурувати на знайо�
мому (майже домашньому) ринку з великими "старими"
ТНК, і, звичайно ж, політична воля держави, що викорис�
товує ідеологічні та економічні інструменти для стимулю�
вання регіональної інтеграції. Найбільш швидке зростання
регіональних ТНК відзначений у Латинській Америці, але
помітний і в Азії, і навіть у постсоціалістичних державах.

Регіональна ТНК, на відміну від глобальної, дозволяє в
деякій мірі знизити негативні аспекти діяльності ТНК в
приймаючій країні.

Репатріацію капіталу, звичайно ж, ніхто не відміняв, але
цей грошовий потік, прийшовши з сусідньої країни, туди ж
і повернеться, залишаючи надію на повторні інвестиції, а
також можливі спільні промислові та інфраструктурні про�
екти. Що стосується розвитку суміжних галузей і локалі�
зації виробництва комплектуючих, то саме у випадку регіо�
нальних ТНК питання стоїть не так гостро. Як правило, в
мотивах проникнення регіональних ТНК вже присутнє ви�
користання промислового потенціалу та інфраструктури
приймаючої сторони.

Культурні наслідки проникнення регіональних ТНК на
сусідній ринок, як правило, мінімальні. Ділові культури, пе�
реваги споживачів, системи менеджменту схожі, і навіть у
разі необхідності міграції робочої сили етнічний тиск на
сусідів мінімальний. Правда, в цьому випадку несподівано
може з'явитися така досить складна проблема, як внутрі�
регіональна політична боротьба за лідерство в інтеграцій�
ному об'єднанні, політична конкуренція за більш привілей�
оване положення для своєї країни і своїх ТНК.

Розвиток технологій усередині регіону сприяє розвит�
ку науково�технічного прогресу всього регіону і може сти�
мулюватися спільними науково�технічними проектами, до�
сить витратними в сучасних умовах. Такі проекти є вели�
чезним інтересом будь�якої держави, часто стають об'єкта�
ми обговорення наднаціональних регіональних органів та
отримують значну законодавчу і фінансову державну
підтримку. Це значною мірою знімає проблему експорту
застарілих технологій і робить регіональні ТНК конкурен�
тоспроможними на регіональному та світовому ринку.

У сучасному світі, під впливом світової фінансової кри�
зи, супроводжуючи загрозою глобальної політичної кризи,
а також і військової та терористичної загостреності, регіо�
нальна інтеграція може виконувати захисну функцію. При
цьому регіон може відгородитися від світових проблем
стіною з низькою проникністю для глобальних ТНК.

Зростання регіональних ТНК має досить велику фун�
даментальну основу, і може стати основною тенденцією
найближчого майбутнього світової економіки.

Таким чином, на сьогодні ТНК — такі ж рівноправні
учасники міжнародних економічних відносин, як і власне
держави базування та приймаючі країни.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, виходячи з вищенаведеного дослідження

теоретичних положень та практичного світового досвіду
побудови взаємовідносин між ТНК та національними еко�
номіками, слід визначити такі специфічні принципи їх оп�
тимальної взаємодії:

— поважання суверенітету країн, де вони діють;
— забезпечення виконання вимог законодавчих систем

цих країн;
— у формуванні своєї стратегії виходити із пріоритетів

економічної політики країн, де вони діють;
— дотримання вимог конкуренції та антимонопольно�

го регулювання;
— невтручання у внутрішню політику країн, що прий�

мають;
— утримання від корупції;
— поважання соціокультурних цілей, цінностей та тра�

дицій країн, що приймають;

— забезпечення у своїй діяльності вимог глобальної
екологічної безпеки;

— дотримання принципів соціальної відповідальності
перед суспільством;

— забезпечення у своїй діяльності виконання принципів
формування відносин з урядами держав за моделлю "стра�
тегічного партнерства".

Характерною рисою сучасного міжнародного простору
є його організаційно�структурний характер. Міждержавні
стосунки, зіткнення національних інтересів, вирішення існу�
ючих протиріч завжди включають у дію систему міжнарод�
них організацій та міжнародно�правових режимів глобаль�
ного, регіонального чи субрегіонального рівнів. Мережа
міжнародних організацій, що діяла у той чи інший історич�
ний термін, впливала на розвиток подій на міжнародній арені,
певною мірою знижувала межу політичної невизначеності
шляхом стабілізації очікувань сторін і, таким чином, підви�
щувала рівень національної та міжнародної безпеки. Історич�
на тенденція до підвищення можливостей міжнародних
організацій впливати на безпеку тісно пов'язана із загальнос�
вітовими процесами інтеграції та глобалізації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку країни

виникає потреба у формуванні надійного, високолікві�
дного та прозорого фінансового ринку, що дозволить
здійснити алокацію фінансових ресурсів між відповід�
ними секторами та галузями економіки, сприяти акти�
візації інвестиційних процесів та досягти успіху в прове�
денні структурних реформ. Фінансовий ринок є важли�
вим сегментом економіки, який забезпечує перетворен�
ня заощаджень на інвестиції та дозволяє суб'єктам гос�
подарювання розширювати можливості залучення віль�
них фінансових ресурсів.

Накопичений досвід розвитку фінансових ринків
свідчить про тісний взаємозв'язок між типом вибраної
моделі регулювання, особливостями інституційного се�
редовища та результатами економічного розвитку краї�
ни. Використання адаптивної моделі регулювання є пе�
редумовою підвищення результативності функціонуван�
ня фінансового ринку в умовах нестабільності економі�
ки. Наявна в Україні модель регулювання фінансового
ринку, не в повній мірі враховує рівень розвитку інститу�
ційних інвесторів, створює ризики надлишкового адмін�
істративного впливу на небанківські фінансові організації
та не сприяє розвитку конкуренції на ринку. Вирішення
даних проблем вимагає активізації фінансової політики
держави й удосконалення методологічних положень
щодо регулювання вітчизняного фінансового ринку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем регулювання фінансового
ринку та його значення в економічному розвитку краї�
ни приділяється значна увага як вітчизняними, так і за�
рубіжними вченими. Питанням аналізу ефективності
фінансових ринків та побудові дієвих моделей їх регу�
лювання присвячені праці таких науковців: Eugene F.
Fama [1], Robert Shiller, Lars P. Hansen, Masahiro Kawai,
Eswar Prasad, Р. Сверчков, К. Сонин [10], А. Абрамов,
А. Радыгин, М. Чернова [3].

Серед вітчизняних науковців, які займаються до�
слідженнями методологічних положень регулювання
фінансового ринку, розробкою ефективної системи ана�
лізу та прогнозування стану фінансового ринку в Ук�
раїні, варто виділити: Т. Богдан [4], Ж. Гарбар [5],
А. Матвійчука [8], В. Міщенка, І. Чугунова [6], І. Школь�
ник, С. Шумську [13]. Разом з тим, в умовах динамічних
фінансово�економічних перетворень постає не�
обхідність подальшого розвитку методологічних поло�
жень системи фінансового регулювання, обгрунтуван�
ня концепції підвищення рівня адаптивної ефективності
формування державної політики у сфері фінансового
ринку. Поглибленого дослідження потребують підхо�
ди щодо інтеграції вітчизняного фінансового ринку до
світового фінансового простору в умовах посилення
процесів глобалізації.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття методологічних положень

щодо регулювання фінансового ринку та обгрунтуван�
ня напрямів його удосконалення в Україні на середньо�
строкову перспективу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У роботі використано сукупність методів, які грун�

туються на сучасних теоретико�методологічних підхо�
дах, у тому числі порівняння, аналізу, синтезу, теоре�
тичного узагальнення, системний та структурний мето�
ди, що дозволило забезпечити концептуальну єдність
дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансові ринки не лише поєднують попит на капі�

тал з його пропозицією, а й дозволяють залучати в про�
цес накопичення й малі заощадження, безпосередньо
впливаючи на норму заощадження. Від розвитку фінан�
сового рику залежить вибір технології, величина витрат
праці та матеріальних ресурсів, інтенсивність наукових
та конструкторських розробок, масштаби інноваційної
діяльності підприємств. Додаткові можливості вибору
між інвестиційними проектами та ефективний контроль,
який здійснюється фінансовим ринком призводять до
більш ефективного використання наявних ресурсів та
сприяють формуванню умов для прискореного росту
економіки країни в цілому. Аналіз зв'язку між типом
фінансової системи та функціонуванням конкурентних
ринкових механізмів свідчить про наявність стійкого по�
казника кореляції між розвитком фінансового ринку та
відкритістю товарного ринку. Таким чином, роль фінан�
сового ринку проявляється в розширенні сфери дії кон�
курентного ринкового середовища.

Фінансовий ринок у періоди світового інвестиційно�
го буму, високо оцінює перспективи економіки країни,
в той час як інституційний аналіз надає цій же країні
негативну оцінку. Дана модель росту ринку переважно
носить спекулятивний характер, адже вона не пов'яза�
на із вкладенням значного капіталу у виробництво та
можлива лише в умовах вливання коштів на ринки, що
розвиваються, або ж зростання виручки компаній за ра�
хунок підвищення цін на їх продукцію й перерозподілу
активів на їх користь. Спекулятивний ріст ринку при�
ховує реальні проблеми та диспропорції в економіці, які
стають ще помітніші через погіршення інституційного
середовища. Процес регулювання фінансового ринку
має на меті мінімізувати негативні наслідки спекулятив�
ного росту цін та забезпечити ефективний розподіл
фінансових ресурсів між всіма учасниками фінансово�
го ринку.

Центральним елементом фінансової економіки є
гіпотеза про ефективність ринку, вперше сформульо�
вана в працях Ю. Фами. Гіпотеза щодо визначення ефек�

тивності ринку грунтується на припущенні, що вся на�
явна інформація, яка відноситься до вартості фінансо�
вого активу, в будь�якому випадку враховується в його
ціні, навіть тоді, коли така подія тільки очікується [1].
Наприклад, повідомлення агентства Moody's про зни�
ження показника суверенного рейтингу України зумо�
вило збільшення спредів по базових кредитно�дефолт�
них свопах та, відповідно, здорожчання вартості позик
для всіх українських емітентів. Таким чином, реальні
ціни на активи, до яких можна віднести CDS, єврооблі�
гації змінилися лише від інформації про ріст ймовірності
суверенного дефолту, настання якого, наприклад, не
передбачається.

Ринок є ефективним, коли наявна інформація одра�
зу та в повній мірі відображається на цінах відповідних
фінансових інструментів. Саме тому за умов повної
ефективності, таку інформацію не можливо використа�
ти для здійснення арбітражу та регулювання, адже вона
одразу ж закладається в котируваннях. Механізм ціно�
утворення на фінансовому ринку, відповідно до теорії
Ю. Фами досить простий. Позитивні або ж негативні
зміни економічних факторів шляхом постійного поши�
рення інформації викликають відповідні раціональні оч�
ікування, які одразу ж відображаються в спекулятив�
них коливаннях ціни на активи. Отже, ціна на актив буде
дорівнювати оптимальному прогнозу, що відображаєть�
ся через середньозважене очікування всіх учасників та�
кого фінансового ринку. Спекулятивні буми та обвали
на фінансових ринках є аномаліями, що виступають про�
явами недосконалості економічного середовища, хоча
цілком вписуються в методологію ефективності ринків,
для цього необхідно лише ускладнити модель. Таким
чином, важливим завданням системи регулювання
фінансового ринку є побудова ефективного ринку, що
в свою чергу має на меті вільний доступ всіх учасників
ринку до інформації, яка є верифікованою та не носить
спекулятивний характер.

Фінансове регулювання включає в себе пруденцій�
ний нагляд (prudential supervision) та нагляд за підприє�
мницькою діяльністю (business conduct supervision). Пру�
денційний нагляд має на меті забезпечити надійність та
стабільність фінансових інститутів, пом'якшити сис�
темні ризики. Крім того, на думку експертів Світового
банку, він спрямований на згладжування асиметричної
інформації щодо показників розвитку фінансового рин�
ку. Нагляд за підприємницькою діяльністю підтримує
ефективне функціонування конкурентних ринків та за�
хищає права споживачів фінансових послуг.

За рівнем інтеграції Світовий банк поділяє системи
пруденційного нагляду на шість категорій, а регулюван�
ня — на п'ять (табл. 1).

Фінансове регулювання має встановлювати баланс
між різними завданнями, які вирішують пруденційний
нагляд та регулювання. Надмірне посилення пруден�

Модель пруденційного контролю Порядковий 
номер Модель регулювання Порядковий 

номер 
Секторальний нагляд: нагляд за 
банками та не банківськими 
установами знаходиться поза ЦБ 

1 Відсутність регулювання в 
банківському секторі 1 

Секторальний нагляд: в ЦБ - 
тільки нагляд за банками; інший 
нагляд - поза ЦБ 

2 Регулювання здійснює не орган 
пруденційного нагляду 2 

Частково інтегрований нагляд 
поза ЦБ 3 Секторальне регулювання 3 

Частково інтегрований нагляд в 
ЦБ 4 Регулятор - орган, що здійснює 

інтегрований нагляд 4 

FSA - інтегрований пруденційний 
нагляд поза ЦБ 5 

Twin Peaks (подвійні вершини) –
інтегроване регулювання в 
спеціалізованому органі, що не є 
органом  

5 

Інтегрований пруденційний 
нагляд здійснює ЦБ 6   

Таблиця 1. Класифікація країн згідно рівня інтеграції регулювання та контролю
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ційного нагляду може підірвати конкуренцію; навпа�
ки, дерегуляція нерідко послаблює стійкість фінансо�
вих організацій. За деякими оцінками, через надмірне
підвищення пруденційних вимог інституційні інвесто�
ри починають все більше орієнтуватися на короткост�
рокові (short�termist) інтереси. Це проявляється в ско�
роченні термінів володіння фінансовими активами та
підвищення оборотності інвестиційних портфелів,
зменшення вкладень в менш ліквідні і більш ризиковані
активи, наприклад інфраструктуру і венчурні проек�
ти.

В міру зростання ступеня інтеграції нагляду і регу�
лювання порядковий номер відповідних моделей підви�
щується. До кризи 2008 р. спостерігалася тенденція до
зростання числа країн, що використовують більш інтег�
ровані моделі пруденційного нагляду. Частка країн з
повністю інтегрованим наглядом у центральному банку
(група 6) зросла з 4,4% в 1999 р. до 10,7% у 2008 р., поза
ЦБ (група 5) — з 25,9 до 47,6%. Після кризи частка країн
шостої групи продовжувала зростати, досягнувши
33,5% в 2014 р., а країн п'ятої групи зменшилася до
38,1%. Отже, криза не викликала розчарування в самій
ідеї інтегрованого пруденційного нагляду, однак у ба�
гатьох країнах запанувала думка, що центральні банки
краще підготовлені до його здійснення, ніж інші інсти�
тути. До кризи найбільш високими темпами зростала
частка країн, в яких регулятором виступало відомство,
що здійснює інтегрований пруденційний нагляд (група
4). Вона зросла з 10,7% у 1999 р. до 32,7% в 2008 р. Краї�
ни, де регулювання і нагляд зосереджені в одному
відомстві, склали найбільшу масову групу у вибірці з 50
країн. За той же період частка країн, що застосовують
підхід Twin Peaks (група 5), зростала помірними темпа�
ми — з 6,7% у 1999 р. до 9,1% в 2008 р. У 2008 р. його
застосовували лише Австралія і Нідерланди.

Після кризи 2008 р. в регулюванні відбулися істотні
зміни. Частка країн, що використовують підхід Twin
Peaks, до 2014 р. зросла до 22,9%. Зростання частки
країн четвертої групи різко сповільнилося, в 2014 р. вона
склала 33,6%. Паралельно з покладанням інтегровано�
го пруденційного нагляду на центральні банки країн
стали активно переходити до методу Twin Peaks, пере�
даючи функцію регулювання незалежним від Централь�
ного банку відомствам. Мета полягала в тому, щоб ство�
рення інтегрованого нагляду не перешкоджало конку�
ренції, розвитку всіх фінансових організацій та комп�
лексного захисту прав споживачів фінансових послуг.
До 2014 р. повністю або частково перейшли до Twin
Peaks Фінляндія, Бельгія, Нова Зеландія і Великобри�
танія.

Хоча країни з більш інтегрованими моделями нагля�
ду і частково регулювання нерідко займають більш ви�
сокі місця у рейтингах конкурентоспроможності та
ефективності державного управління, країни з найменш
консолідованим наглядом і регулюванням в останні роки
також демонструють позитивну динаміку за вказаними
критеріями.

Держави, що знаходяться на більш високій стадії
економічного розвитку, більш схильні до інтеграції си�
стем пруденційного нагляду, підвищення ефективності
державного управління і якості фінансового регулюван�
ня, призводить до створення більш інтегрованої моделі
пруденційного нагляду. Слід зазначити, що сучасні
фінансові системи характеризуються посиленням інтег�
рації моделей регулювання і пруденційного нагляду,
формуванням оптимального балансу між стабільністю
фінансової системи і забезпечення справедливої конку�
ренції між її учасниками. Ступінь інтеграції зазначених
моделей багато в чому базується на рівні розвитку еко�
номіки та фінансової системи, а також ефективності
державного управління.

Інтегральним показником, що відображає ступінь та
інтенсивність державного регулювання економічної
діяльності, є індекс економічної свободи (Index of
Economic Freedom), що розраховують експерти журна�
лу Wall Street Journal та міжнародної організації
Heritage Foundation з 1995 р. У рейтингу 2015 р. Украї�
на посіла 162 місце серед 186 країн світу з показником
індексу — 46,9. Серед країн Європи Україна отримала
найнижчий показник — 43 місце, а найкращі умови для
розвитку економіки серед європейських країн в Швей�
царії — 80,5, це четверта рейтингова позиція в світі.
Лідерство за даним рейтингом належить Гонконгу,
найгірші справи з економічними свободами у Північної
Кореї.

Динаміка складових індексу економічних свобод в
Україні впродовж 2005—2015 рр. наведена в таблиці 2.

Як свідчать дані таблиці 2, показники фінансове ре�
гулювання в Україні мають негативну тенденцію. Вирі�
шення даної проблеми потребує розробки та впровад�
ження сучасних елементів системи фінансового регулю�
вання, врахування світового досвіду та його належної
адаптації.

Важливим завданням удосконалення системи регу�
лювання фінансового ринку є побудова системи випе�
реджальних індикаторів, що є чутливими до негативних
зрушень на фінансових ринках в економічній динаміці.
Проблемою використання такого методу на вітчизня�
ному фінансовому ринку є невелика історія спостере�
жень за основними макроекономічними показниками.

Складові 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Захист прав власності 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 

Податкове навантаження 83 90,2 83,6 79 77 77,9 77,3 78,2 78,2 79,1 78,7 

Умови ведення бізнесу 55 43,1 43,6 44,4 40,5 38,7 47,1 46,2 47,6 59,8 59,3 

Регулювання цін 76,2 72,9 68,4 69,9 68,1 61,2 63,2 67,7 71 78,7 78,6 

Інвестиційний клімат 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 15 

Рівень корупції 23 22 26 28 27 25 22 24 23 21,9 25 

Рівень бюджетних витрат 78,6 75,8 53,2 43 39 41,1 32,9 29,4 29,4 37,5 28 

Захист трудових прав 55,8 53,2 52,8 53,1 52,4 57,7 50 51,2 49,9 49,8 48,2 

Обмеження в міжнародній 
торгівлі 76,2 77,2 77,2 82,2 84 82,6 85,2 84,4 84,4 86,2 85,8 

Фінансове регулювання 50 50 50 50 40 30 30 30 30 30 30 

Таблиця 2. Динаміка складових індексу економічних свобод в Україні, 2005—2015 рр.

Джерело: The Heritage Foundation and The Wall Street Journal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.heritage.org/
index/ranking
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Тому, на думку А. Матвійчука, для створення повноці�
нної системи спостереження, аналізу та прогнозуван�
ня негативних змін у фінансовому секторі, зважаючи на
об'єктивну нестачу даних для багаторазового тестуван�
ня найчутливіших макропоказників, потрібно вжити
таких заходів:

— сформувати комплексну систему відстеження
змін найчутливіших до негативних тенденцій у фінан�
совому секторі макропоказників (відношення обсягу
офіційних міжнародних резервів до валового зовніш�
нього боргу, серед реальної процентної ставки всере�
дині країни до аналогічного показника за кордоном,
співвідношення грошового агрегату М2 до золотовалют�
них резервів, депозити комерційних банків, скориговані
на індекс споживчих цін);

— включити до такої системи додатковий функціо�
нальний блок аналізу динамічних змін попиту та про�
позиції по кожному виду фінансових ринків, наприклад,
розрахунок індексу напруженості валютного ринку;

— паралельно відстежувати показники інтегрально�
го індексу економічної безпеки країни;

— розробити інтегральні показники чутливості/за�
лежності національної економіки від різких змін у еко�
номіці країн�партнерів [8] .

Відповідно до Коаліційної угоди, підписаної
27.11.2014 р., реформування фінансового сектору Ук�
раїни передбачає запровадження міжнародних стан�
дартів і принципів у регулюванні українського фондо�
вого ринку [12], що розроблені Міжнародною органі�
зацією комісій з цінних паперів (IOSCO):

— щодо функціонування єдиного регулятора: ре�
гулятор має нести відповідальність за дії та рішення,
які він приймає; регулятор має бути операційно неза�
лежним від зовнішніх джерел впливу; регулятор має
мати адекватні повноваження, належні ресурси та
здатність виконувати свої функції і здійснювати повно�
важення; мають бути сформовані чіткі й послідовні
аспекти регулювання; співробітники регулятора по�
винні дотримуватися високих професійних стандартів
та правил.

— щодо принципів саморегулювання: саморегулю�
вальні організації повинні здійснювати певні прямі обо�
в'язки щодо нагляду за областю, яка знаходиться в ме�
жах їх компетенції, в обсязі, відповідному розміру та
складності фінансового ринку; саморегулювальні орга�
нізації повинні бути предметом нагляду регулятора та
дотримуватися стандартів справедливості й конфіден�
ційності при здійсненні делегованих повноважень і обо�
в'язків.

— щодо принципів здійснення правового регулюван�
ня ринку цінних паперів: регулятор повинен проводити
всебічні інспекції, розслідування та нагляд за функціо�
нуванням даного ринку; регулятор повинен мати комп�
лексні повноваження, щодо впливу на суб'єктів ринку
цінних паперів; система регулювання повинна забезпе�
чити ефективний та достовірний процес інспектування.

— щодо принципів імітування: має бути повне, вчас�
не і точне відображення всіх фінансових результатів та
іншої інформації, яка важлива для інвесторів; до влас�
ників іменних цінних паперів компанії слід ставитися на
справедливій та рівноправній основі; бухгалтерський
облік і аудит мають відповідати міжнародним стандар�
там.

— щодо принципів співробітництва в галузі регулю�
вання: регулятор повинен мати повноваження обміню�
ватися відкритою і закритою інформацією з вітчизня�
ними та зарубіжними аналогами; регулятори повинні
встановити механізми обміну інформацією, які встанов�
люють, коли і як вони будуть обмінюватися публічною
та непублічною інформацією; система регулювання
повинна передбачати можливість використання допо�
моги, яка надається іноземними регуляторами, з метою
підвищення ефективності реалізації функцій та вико�
нання повноважень регуляторами.

— щодо принципів функціонування ринкових посе�
редників: регулювання повинно забезпечувати міні�
мальні вхідні вимоги для ринкових посередників; ефек�
тивним є використання вимог щодо початкового й по�
точного капіталу та інші пруденційні вимоги, що відоб�
ражають ризики, які мають такі посередники; посеред�
ники на ринку повинні бути зобов'язані дотримуватися
стандартів внутрішньої організації та операційної по�
ведінки, які спрямовані на захист інтересів клієнтів та
забезпечення належного управління ризиками; мають
бути розроблені процедури мінімізації збитків та втрат
для інвесторів й стримування системного ризику.

— щодо принципів функціонування вторинного рин�
ку: створення торгових систем, включаючи біржі цінних
паперів, які мають бути предметом регулювання та на�
гляду; регулювання повинно сприяти прозорості торгів;
регламентування діяльності бірж має бути призначене
для виявлення й припинення маніпулювання або ж інших
видів недобросовісної торгової діяльності; регулюван�
ня має бути спрямоване на забезпечення відповідного
укладення угод, з метою мінімізації ризику та уникнен�
ня структурних ринкових перекосів; системи клірингу і
врегулювання угод з цінними паперами повинні підля�
гати регулятивному нагляду, що призначений, гаранту�
вати їх справедливість, ефективність та дієвість.

Важливим кроком щодо підвищення ефективності
регулювання вітчизняного фінансово ринку є підписан�
ня угоди про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом [11]. Окремим пунктом в Угоді прописана важ�
ливість наближення законодавства України до законо�
давства ЄС. Зокрема, наша країна повинна забезпечити
поступове приведення у відповідність до норм Євросо�
юзу низку нормативно�правових актів і чинних законів.
Перелік Директив ЄС, які необхідно імплементувати
протягом 5 років стосуються розвитку банківської сфе�
ри, страхування, ринку цінних паперів, спільного інвес�
тування, ринкової інфраструктури, заходів щодо запо�
біганню відмивання коштів, забезпечення вільного руху
коштів і капіталів.

Так, з усього переліку нормативних актів у бан�
ківській сфері, які Україна має впровадити найближчи�
ми роками, одним із основних документів є Директива
№2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європи від 14 червня 2006 року щодо започаткування
та здійснення діяльності кредитної установи. У сфері
страхування необхідно імплементувати Директиву
№2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європи від 25 листопада 2009 р. про початок і ведення
діяльності у сфері страхування і перестрахування. На
ринку цінних паперів слід впровадити Директиву
№2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європи від 21 квітня 2004 р. щодо ринків фінансових
інструментів, а на ринку спільного інвестування — Ди�
рективу №2009/65/ЄС Європейського Парламенту та
Ради Європи від 13 липня 2009 р. про узгодження за�
конів, підзаконних і адміністративних положень, які
стосуються інститутів спільного інвестування в цінні
папери, що підлягають обігу.

На основі даних положень, 18.06.2015 р. було прий�
нято Комплексну програму розвитку фінансового сек�
тору України до 2020 року. Вона включає в план регу�
ляторної роботи, що передбачає перелік заходів, які
планується реалізувати, план дій щодо досягнення да�
них цілей, часові рамки й відповідальних за реалізацію
цих положень. З метою досягнення мети та реалізації
завдань Програми, передбачається реалізація програ�
ми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим
банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжна�
родними фінансовими організаціями, асоціаціями
та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.
Реалізація Програми відбуватиметься у три етапи:

— очищення фінансового сектору — виведення із
ринку недобросовісних гравців, розкриття власників
учасників фінансового сектору;
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— перезавантаження фінансового сектору — забез�
печення прозорості та рівноправності в ланцюжку "ак�
ціонер — менеджмент — клієнт", скасування усіх обу�
мовлених кризою адміністративних обмежень, підви�
щення капіталізації учасників фінансового сектору, по�
силення захисту прав позичальників, кредиторів та інве�
сторів;

— створення передумов для довгострокового ста�
лого розвитку фінансового сектору — забезпечення
стійкості та надійності фінансового сектору в довгост�
роковій перспективі, наближення стандартів регулюван�
ня платоспроможності та ліквідності банків до рекомен�
дацій Базельського комітету, запровадження накопичу�
вального пенсійного забезпечення, стимулювання рин�
ку страхових та інших фінансових послуг і розвитку
інфраструктури та інструментів фінансового сектору,
створення додаткових гарантій фінансової надійності
на випадок економічної рецесії, підвищення надійності
системно важливих банків, підвищення інституційної
спроможності регуляторів [7].

Визначено, що для того щоб механізми фінансово�
го ринку мали змогу здійснювати вплив на поведінку
учасників господарського процесу, необхідні не лише
макроекономічні, але й відповідні мікроекономічні умо�
ви: інфорсмент прав власності та контрактних прав;
формування дієвих фінансових інститутів, які б пере�
слідували довгострокові цілі; забезпечення прозорості
фінансових операцій.

Вагомими складовими інфраструктури регулюван�
ня та моніторингу сучасних фінансових ринків є: судо�
во�правові інстанції, які забезпечують інфорсмент прав
власності; органи банківського нагляду; комісію з регу�
лювання ринків фінансових послуг; систему незалеж�
ного та ефективного аудиторського контролю; приватні
аналітичні установи, наприклад, компанії, що займають�
ся формуванням рейтингів корпорацій та фінансових
посередників; професійні організації та установи, що
встановлюють стандарти на норми поведінки у відпо�
відній сфері діяльності.

До початку світової фінансової кризи дебати щодо
створення оптимальної структури регулювання фінан�
сового ринку були орієнтовані на декілька запитань.
Одним із таких аспектів обговорень, було використан�
ня моделі єдиного регулятора або ж використання
кількох регуляторних установ, що відповідали б за різні
напрями та юрисдикції. Криза показала недоліки в обох
моделях, адже використання єдиного механізму фінан�
сового регулювання, що в основному базуються на мак�
ропруденційному контролі окремих фінансових інсти�
тутів, не може забезпечити ефективний розвиток даної
системи. Саме тому розробка та впровадження комп�
лексної системи регулювання фінансового ринку, вико�
ристання мікро� та макропруденційного нагляду як єди�
ного механізму пливу на діяльність фінансових інсти�
тутів покликані вирішити проблеми фінансової систе�
ми країни.

Вагомою складовою ефективного механізму фінан�
сового регулювання є встановлення більш високих ви�
мог до капіталу. Згідно з міжнародними стандартами та
принципами, вимоги до капіталу мають бути сформо�
вані таким чином, щоб захистити стабільність фінансо�
вої системи, а не лише платоспроможність окремих бан�
ківських установ. Вимоги до капіталу мають бути підви�
щені для всіх банків та досягти максимального значен�
ня для фінансових установ, що несуть загрозу фінан�
совій стабільності. Більш якісні форми залучення капі�
талу, що дозволяють фінансовим установам абсорбува�
ти збитки та пом'якшувати негативні наслідки економі�
чних коливань, повинні забезпечити формування пер�
шої лінії захисту установ, що не мають доступу до та�
кого капіталу. Проте більш високі вимоги до капіталу
можуть призвести до посилення фінансової паніки, що
зумовить залучення фінансовими установами капіталу
через продаж своїх активів на ринку, тому такі заходи

потрібно запроваджувати комплексно із іншими моде�
лями фінансового регулювання та розробкою ме�
ханізмів підтримки установ, які мають внутрішні та си�
стемні ризики. При оцінці вимог до капіталу на основі
ризику, важливо розглянути взаємозв'язки між кредит�
ним ризиком, ризиком ліквідності та ринковими ризи�
ками. В періоди криз вони можуть взаємодіяти між со�
бою та посилювати один одного. Так, під час останньої
світової кризи, кредитні та ринкові ризики зросли, а
ліквідність на фінансових ринках зменшилась. Для по�
долання наслідків таких негативних наслідків зворот�
нього зв'язку, вимоги до капіталу мають включати гли�
бокий аналіз ризику та враховувати взаємозв'язки між
різними його джерелами у фінансовій системі. Це пе�
редбачає ретельний розгляд всіх аспектів ризику на рівні
окремої установи, а потім його врахування в широко�
му, системному регулюванні.

Важливим етапом розробки ефективного механіз�
му фінансового регулювання є процес підвищення про�
зорості фінансових операцій на фінансовому ринку. В
даному контексті передбачається розробка системи
стандартів для похідних цінних паперів та поліпшення
технічного забезпечення торговельної інфраструктури
з метою зростання стимулів хеджування різних видів
ризику фінансовими компаніями та корпораціями на
біржах, а не використовуючи позабіржові інструменти.

Наразі існує необхідність в оцінці та управління
фінансовими ризиками на системному рівні, а не лише на
рівні окремих установ. У складних, багаторівневих фінан�
сових системах, де спостерігається високий рівень взає�
мозалежності серед фінансових інститутів, інституцій�
ний ризик може швидко трансформуватися в сукупний
ризик. Основна проблема полягає в розробці показників
та методів оцінки сукупних ризиків фінансової системи,
особливо в формуванні системи звітності, яку мають
формувати фінансові інститути, та яка б в повній мірі
відображала їх взаємозв'язки в рамках системи. Кінце�
вою метою такого регулювання є врахування системно�
го підходу до оцінки ризику фінансових інститутів, ви�
ходячи з їх розміру, ступеня левериджу, взаємозв'язку з
іншими суб'єктами ринку та розміру їх основних послуг,
які вони надають на важливих ключових ринках.

Вагомим інструментом формування ефективного
механізму фінансового регулювання є тісна координа�
ція між усіма органами, що здійснюють регулювання,
та грунтовний аналіз наявної у них інформації, з метою
подолання недоліків та прогалин, що присутні в норма�
тивній базі. Велика кількість фінансових інститутів на�
разі функціонують комплексно та в рамках декількох
юрисдикцій, в тому числі в сферах, де нормативний кон�
троль може бути мінімальним. В світовій фінансовій си�
стему спостерігається тенденція до зростання кількості
новостворених інституційних структур, що покликані
забезпечувати координацію роботи різних контролю�
ючих органів та установ. Наприклад, у США активно
обговорюється питання створення Фінансової наглядо�
вої ради, яка виконувала б такі функції.

Пріоритетним завданням на фінансовому ринку Ук�
раїні також є зміцнення інституційних положень регу�
лювання фінансового ринку з метою сприяння фінан�
совій стабільності. Даний процес включає в себе запро�
вадження дієвих процедур банкрутства та санації щодо
фінансових установ та великих корпорацій. Які б великі
переваги щодо усунення недоліків регуляторного арбі�
тражу не містила б в собі концепція єдиного регулято�
ра, вона може виявитися неефективною для ринків, що
розвиваються. Наприклад, досвід Великобританії
свідчить, що більш доцільним є підхід, що передбачає
створення наглядового органу, який здійснює коорди�
націю роботи окремих регуляторів фінансового ринку,
забезпечує відсутність негативного регуляторного ар�
бітражу, запобігає формуванню значних розривів у рин�
ковій кон'юнктурі та займається регулюванням великих
організацій, що діють на декількох ринках.
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Важливим елементом ефективної системи фінансо�
вого регулювання є також інтеграція національної
фінансової системи до світового фінансового просто�
ру, що дозволить економіці країни не лише знайти до�
ступ до нових ринків капіталу, а й забезпечити зменшен�
ня ризиків негативних змін, викликаних коливаннями
економічної кон'юнктури в Україні. Інтеграція фінан�
сового ринку України в світовий фінансовий простір має
на меті: розміщення грошових коштів українських ком�
паній і банків на світовому грошово�кредитному ринку;
обіг цінних паперів українських емітентів на міжнарод�
них біржах; розміщення коштів нерезидентів на украї�
нському грошово�кредитному ринку; отримання нере�
зидентами позик в національній валюті на українсько�
му грошово�кредитному ринку; обіг іноземних цінних
паперів на українському фондовому ринку; проведен�
ня на українському фондовому ринку операцій з фінан�
совими інструментами, які використовуються на світо�
вому фінансовому ринку; здійснення українськими кор�
пораціями і банками злиття і поглинань з іноземними
компаніями і банками; формування українськими при�
ватними і інституційними інвесторами інвестиційних
портфелів із залученням іноземних фінансових активів.

ВИСНОВКИ
Вітчизняний фінансовий ринок характеризується

відсутністю чітких традицій та правил функціонування, що
зумовлює необхідність розробки концептуальних підходів
до побудови ефективного механізму регулювання фінан�
сового ринку. Система державного регулювання фінан�
сового ринку має забезпечувати покращення інвестицій�
ного середовища, захист інтересів споживачів фінансових
активів, справедливе ціноутворення, усунення системних
ризиків, функціонування фінансового ринку як механіз�
му економічного розвитку. Необхідними слід вважати за�
ходи, пов'язані з перспективами дерегуляції фінансового
ринку та збереження державного втручання у тих його
сегментах, які мають пріоритетне значення для національ�
ної економічної безпеки. Формування ефективної систе�
ми регулювання фінансового ринку України потребує:
формування сприятливих передумов для появи нових
фінансових інститутів; спрямування економічних реформ
у країні на підвищення рівня і якості життя населення, сти�
мулювання заощаджень і підвищення потенціалу розвит�
ку фінансового ринку; посилення конкурентоспромож�
ності вітчизняних фінансових установ; поширення інфор�
маційної прозорості здійснення діяльності, імплементації
до нормативно�правової бази та запровадження в прак�
тику міжнародних стандартів надання фінансових послуг;
створення сприятливого інвестиційного клімату; забезпе�
чення прозорості фінансових операцій.
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С приобретением государственной независимости
Азербайджанская Республика стала на путь расширения и
углубления экономических и культурных связей со всеми
странами мирового сообщество. Эти связи наибольше сте�
пени наблюдается между братскими странами Азербайд�
жана и Турции. В этой связи, особый интерес представляет
ввод в эксплуатации нефтепровода Баку�Тбилиси�Джей�
хан. Несомненно это событие еще больше укрепляет эко�
номические связи между Азербайджана и Турции, а также
способствует ускорению социально�экономического раз�
вития в обоих странах. Поэтому проведение исследований,
способствующих нормальному функционированию нефте�
провода Баку�Тбилиси�Джейхан, представляют особый
научный интерес. Обеспечение нормального функциониро�
вания требуют проведения ряда теоретико�методологичес�
ких разработок. С этой точки зрения рассмотрение прин�
ципов и факторов, обеспечивающих нормальное функцио�
нирование нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан, пред�
ставляет особый интерес. Формирование и нормальное
функционирование основываются на нижеследующих ме�
тодологических принципах:

— Маркетинговый анализ формирования и нормаль�
ного функционирования нефтепровода Баку�Тбилиси�
Джейхан. Проведение маркетинговых исследований позво�
ляет определить потребность у вспомогательных и прочих
инфраструктурных подразделений вдоль нефтепровода
Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Научный подход. Разработка проектных решений и
их внедрений основаны на новейших достижениях научно�
технического прогресса с учетом основных требований
объективных экономических законов.

— Системный подход. При разработке проектных ре�
шений по осуществлению нефтепровода Баку�Тбилиси�
Джейхан и их внедрений требуется учесть зависимость, вза�
имодействия и взаимообусловленность всех элементов еди�
ной системы нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан как
кибернетической системой.

— Комплексный подход. При проектировании и вне�
дрении необходимо учесть влияние комплексных технико�
технологических, организационных, идейно�воспитатель�
ных, психологических, физиологических, социальных, эко�
логических и экономических факторов.
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— Экономичность. Необходимо экономное и эффектив�
ное использование природных, материально�технических,
энергетических, трудовых и финансовых (включая годовых
сумм краткосрочных и долгосрочных кредитов) ресурсов,
при проектировании и внедрении нефтепровода Баку�Тби�
лиси�Джейхан. Сочетание отраслевых и территориальных
принципов управления. Необходимо обеспечить сочетание
отраслевых и территориальных факторов освоения и исполь�
зования нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Оптимальность. При проектировании необходимо
учесть многовариантность принимаемых решений в созда�
нии и внедрении проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�
Джейхан. Выбор оптимального варианта проекта осуще�
ствляется экономико�математическим моделированием и
применением методов оптимального программированием,
а также математической статистики.

— Сочетание личных, коллективных и общегосудар�
ственных интересов. При разработке проектных решений
и внедрении проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джей�
хан необходимо обеспечить сочетание личных, коллектив�
ных и общегосударственных интересов при критерии об�
щенародного интереса.

— Эффективность. При разработке проектных реше�
ний необходимо обеспечить эффективность выбранного
варианта внедрения нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан.
Поэтому при каждом конкретном случае необходимо пред�
варительное экономическое обоснование выбранного ва�
рианта (по общеизвестной методике) проекта нефтепрово�
да Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Материальное и моральное стимулирование труда.
При разработке проектных решений и внедрений проекта
нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан необходимо обеспе�
чить материальное и моральное стимулирование труда ра�
ботников [5, с. 62—64]. Материальная заинтересованность
достигаются наиболее обоснованным выбором формы и си�
стемы заработной платы, совершенствованием элементов
тарифной системы заработной платы, а также широким вне�
дрением системы премирования [6]. Моральная заинтересо�
ванность достигается присвоением заслуженных имен и
объявлением благодарностей, награждением почетных гра�
мот, медалями и орденами, а также включения их имен пере�
довиков в почетную книгу и доску почета передовиков.
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— Экологичность и охрана окружающей среды. При
разработке проектных решений и внедрений проекта неф�
тепровода Баку�Тбилиси�Джейхан необходимо разрабо�
тать комплексные мероприятия и их внедрение, обеспечи�
вающих экологическую безопасность и охрану окружаю�
щей среды.

— Экономическая безопасность. Экономическая безо�
пасность достигается, прежде всего, сочетанием личных,
коллективных и общенародных интересов с последующей
реализацией потенциальных возможностей повышения
эффективности проектных решений и внедрений проекта
нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан при условии доход�
ности и прибыльности.

— Прогрессивность стандартов, норм и нормативов,
используемых в разработке проектных решений и внедре�
нии проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан. При
функционировании нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан
необходимо периодически осуществить диагностику стан�
дартов и нормативной базой соответствии с Международ�
ными стандартами.

— Социальная справедливость. При разработке про�
ектных решений и организации внедрения проекта нефте�
провода Баку�Тбилиси�Джейхан необходимо обеспечение
социальной справедливости в реализации прав, обязанно�
стей и ответственности каждого работника с удовлетворе�
нием их материальных и моральных потребностей.

— Широкое использование информационно�коммуни�
кационных технологий при разработке проектных решений
и внедрений проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джей�
хан с применением автоматизированной системы и систе�
мы электронного контроля.

— Контроль и проверка исполнения. При разработке про�
ектных решений и внедрений проекта нефтепровода Баку�
Тбилиси�Джейхан необходимо осуществить контроль по эф�
фективному освоению проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�
Джейхан, а также внедрению режима экономии, с четкой про�
веркой исполнения намеченных [3]. Контроль и проверка ис�
полнения и выполнения заданий, намеченных текущему биз�
нес�плану, завершается сопоставлением с нормативными и со�
ответствующими показателями предыдущих периодов. Эти
функции осуществляет специальная комиссия.

Решение проблем, возникающих в разработке проект�
ных решений и внедрений проекта нефтепровода Баку�Тби�
лиси�Джейхан, сопровождается экономическим обоснова�
нием эффективности, доходности и прибыльности [4—7].

На повышение эффективности разработки проектных
решений и внедрений проекта нефтепровода Баку�Тбили�
си�Джейхан оказывает влияние нижеследующие факторы:

— Технико�технологический фактор. Влияние этого
фактора нацеливает на внедрение новейших достижений
науки и техники при разработке проектных решений и вне�
дрений проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан и
широкое использование информационно�коммуникацион�
ных технологии в процессе функционирования с учетом эф�
фективной системы экономического стимулирования вне�
дрения рационализаторских предложений и изобретений.

— Организационный фактор. Влияние этого фактора
связано с подготовкой, переподготовкой, распределением,
размещением и эффективным использованием кадров как
при разработке проектных решений, так и при внедрений
проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан. Наиболее
ответственные задачи по реализации кадровой стратегии
призваны решать кадровые службы, функционирующие в
разработке проектных решений и внедрений проекта неф�
тепровода Баку�Тбилиси�Джейхан [4].

— Идейно�воспитательный фактор. Влияние этого фак�
тора связано с разработкой и внедрением комплексных
идейно�воспитательных мероприятий, с реализацией глав�
ной цели по обеспечению экологической и социально�эко�
номической эффективности внедрения проекта нефтепро�
вода Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Психологический фактор. Влияние этого фактора
связано с учетом индивидуальных и психологических осо�
бенностей каждого работника как при разработке проект�

ных решений, так и при внедрении проекта нефтепровода
Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Физиологический фактор. Влияние этого фактора
связано с обеспечением условий для поддержания и укреп�
ления физического здоровья каждого работника, как при
разработке проектных решений, так и при внедрении про�
екта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Социологический фактор. Влияние этого фактора
связано с созданием нормальных жилищно�бытовых ус�
ловий, а также для эффективного использования свобод�
ного времени как при разработке проектных решений, так
и при внедрении проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�
Джейхан.

— Экологический фактор. Влияние этого фактора тре�
бует разработку и внедрения комплексных мероприятий,
обеспечивающих охрану окружающей среды и экологичес�
кого равновесия в процессе функционирование проекта
нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан [7]. Формирование
экологического менеджмента в условиях рыночной эконо�
мики в проекта нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан.

— Экономический фактор. Влияние этого фактора свя�
зано с разработкой мероприятий по совершенствованию
формы и системы заработной платы и с широким внедре�
нием системы материального поощрения (премирования и
единовременной помощи), как при разработке проектных
решений, так и при внедрении проекта нефтепровода Баку�
Тбилиси�Джейхан.
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ВСТУП
Місцеві бюджети — це основний фінансовий план

розвитку територіальних громад, районів і областей
України. Прибуткова частина кожного місцевого бю�
джету відображає результати роботи підприємств,
організацій та інших суб'єктів господарювання, що
діють на визначеній території, масштаби їхньої діяль�
ності й обсяги прибутків, частина з яких мобілізується
в прибутки місцевих бюджетів за допомогою податків,
зборів та інших обов'язкових платежів. На формування
місцевих бюджетів впливає рівень прибутків населення,
що також є платником податків. Вагомість цього дже�
рела прибутків зростає в умовах розвитку підприєм�
ницької діяльності громадян.

Активний вплив місцевої вади на соціально�еко�
номічні процеси в регіоні можливий лише за умови до�
статнього обсягу фінансових ресурсів, що знаходяться
в її розпорядженні. Через те, що основою місцевих
фінансових ресурсів є місцеві бюджети (в них зосеред�
жено більше 90 % фінансових ресурсів регіону), в су�
часних умовах надзвичайно важливого значення набу�
ває обсяг та склад їх доходної частини.

Проблемам формування доходів місцевих бюджетів
у вітчизняній фінансовій науці присвячені праці вчених�
економістів С. Буковинського, О. Василика, А. Данилен�
ка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого,
В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І.
Чугунова, С. Юрія та ін. Належне місце у розробці цих
питань займають роботи західних вчених А .Вагнера, Р.
Грейста, Л. Штейна та ін. Серед російських вчених, які
зробили вагомий внесок у розвиток теорії та практики
доходів місцевих бюджетів, відзначимо А. Бабича, Т. Гри�
цюк, Л. Дробозіну, Ю. Константинову, В. Лексина,
Л. Окуневу, Г. Поляка, Л. Павлову, В. Родіонову, В. Сен�
чагова, Д. Черніка, А Шведова, В. Христенко та ін. Не�
зважаючи на велику кількість досліджень, присвячених
формуванню доходів місцевих бюджетів, існують супе�
речності щодо трактування поняття "власні доходи"
місцевих бюджетів, також мало досліджена структура
доходів місцевих бюджетів України в розрізі кошиків
доходів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після набуття Україною незалежності розпочався

процес становлення національної фінансової системи.
Важливою його ознакою стало відродження місцевих
фінансів як складової фінансових систем усіх цивілізо�
ваних держав. Це обумовлено становленням в державі
інституту місцевого самоврядування, розмежуванням
функцій та завдань виконавчої влади по вертикалі.

Місцеві бюджети в розвинутих країнах поповню�
ються переважно за рахунок податкових надходжень.
Зокрема, у країнах — членах Європейського Союзу по�
даткові надходження становлять близько 70%, у Швеції
та Данії — понад 80%.

Незважаючи на стабільне зростання податкових
надходжень місцевих бюджетів, все ж незначною зали�
шається частка надходжень від місцевих податків. У той
час як місцеві податки утворюють близько 46% прибут�
кової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% — у
Швейцарії, 38% — в Італії, 45% — в Австралії, 44% — в
Норвегії, 35 % — в Японії, 66 % — у США, 37 % — у
Великобританії, в Україні частка місцевих податків і
зборів у доходах місцевих бюджетів становить 7% (ос�
новним чинником збільшення цієї частки є зростання
надходжень єдиного податку). У зв'язку із цим виникає
нагальна потреба реформування місцевих податків, щоб
вони стали найвагомішим джерелом доходів у місцевих
бюджетах, якими вони є у розвинених демократичних
країнах.

Роль місцевих бюджетів є багатогранною, адже саме
вони виступають:

— важливим чинником економічного розвитку і
фінансової стабільності;

— важелем здійснення перерозподільних процесів;
— фінансовою базою місцевого самоврядування;
— інструментом реалізації державної регіональної

політики;
— планами формування і використання фінансових

ресурсів територіальних утворень;
— головним джерелом фінансових ресурсів для

утримання і розвитку місцевого господарства, вирішен�
ня місцевих проблем;
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— основою забезпечення конституційних гарантій,
вирішення соціальних проблем, піднесення рівня доб�
робуту населення.

Проблематика місцевих фінансів починає цікавити
дослідників з другої половини ХIХ ст. після становлен�
ня в багатьох країнах інституту місцевого самовряду�
вання, автономії регіонів, департаментів, штатів, земель
та інших територіальних одиниць.

У 30�ті рр. розвиток теорії місцевих фінансів в СРСР
було припинено. Внаслідок деформації фінансової сис�
теми місцеві фінанси були ліквідовані і не визнавалися
до початку 90�х рр. Окремі аспекти місцевих фінансів у
кінці 80�х на початку 90�х рр. вивчалися українськими
економістами та фінансистами. Метою їх дослідження
є виявлення сутності, ролі та закономірностей станов�
лення і розвитку місцевих фінансів як самостійної скла�
дової фінансової системи держави, розробка основ
теорії місцевих фінансів України

На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні
проблеми формування місцевих бюджетів в Україні як:

— існування істотних протиріч в нормативно�зако�
нодавчій базі, що регулює формування і використання
фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а саме: діють
протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з яких
використовується урядом залежно від завдань, що по�
стають в новому бюджетному році

— існують неузгодженості в термінології;
— надмірна централізація управління місцевими

бюджетами та відсутність чіткого розподілу компетенції
щодо вирішення конкретних завдань між центральни�

ми органами влади і органами регіонального та місце�
вого самоврядування;

— нестабільність джерел формування доходів місце�
вих бюджетів та відсутність ефективного механізму
міжрегіонального перерозподілу державних доходів;

— недосконалість міжбюджетних відносин, що зу�
мовлена їх невідповідністю швидким змінам, що відбу�
ваються.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, міс�
цевий бюджет складається із надходжень і видатків на
виконання повноважень органів влади Автономної Рес�
публіки Крим, місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування. Доходи включають
власні та зовнішні джерела. Основним джерелом доходів
є закріплені за місцевими бюджетами податки і збори
(вони складаються з тих, що враховуються при визна�
ченні обсягів міжбюджетних трансфертів і тих, що не
враховуються). До надходжень місцевих бюджетів
включаються трансферти з інших бюджетів (дотації та
субвенції) та запозичення (для тих бюджетів, які мають
права приймати бюджет з дефіцитом згідно з положен�
нями Бюджетного кодексу).

Державний бюджет України та місцеві бюджети є
самостійними. Держава коштами державного бюджету
не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання
органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування. Органи влади Автономної
Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
коштами відповідних бюджетів не несуть відповідаль�
ності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також

Рис. 1. Особливості місцевих бюджетів

Рис. 2. Місцеві бюджети України
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за бюджетні зобов'язання держави.
Самостійність бюджетів забезпе�
чується закріпленням за ними відпо�
відних джерел доходів, правом відпо�
відних органів державної влади,
органів влади Автономної Республі�
ки Крим та органів місцевого само�
врядування на визначення напрямів
використання коштів відповідно до
законодавства України, правом Вер�
ховної Ради Автономної Республіки
Крим та відповідних рад самостійно і
незалежно одне від одного розгляда�
ти та затверджувати відповідні бюд�
жети.

А. Сміт у своїй праці "Добробут
націй. Дослідження про природу та
причини добробуту націй" перший
висловив доцільність розмежування
державних та місцевих бюджетів і,
відповідно, їх доходів. Він наголошу�
вав, що крім державного фінансово�
го господарства існує ще й місцеве
фінансове господарство, виділяючи
такі види доходів, як неподаткові (до�
ходи від капіталів, підприємств, майна держави) і подат�
ки.

Важливим у державній регіональній підтримці є
фінансування технологічної перебудови виробництва,
спрямованої на істотне скорочення енергоспоживання
в усіх його сферах, надання фінансових ресурсів місце�
вим науково�технічним програмам, що реалізують саме
технологічне вдосконалення виробництва у основних
енергоспоживачів: машинобудуванні, чорній металургії,
вугільній та нафтохімічній промисловості. Важливим
аспектом зміцнення фінансово�економічної само�
стійності органів місцевого самоврядування є їхнє кад�
рове і професійне забезпечення, покликане не лише га�
рантувати дотримання режиму законності в своїх діях,
а й відповідної ефективності функціонування громадсь�
кого соціально� економічного комплексу в умовах рин�
кової економіки. З іншого боку, надання регіонам
більших можливостей у використанні фінансових ре�
сурсів, що генеруються на їх території, замість перероз�
поділу коштів через центральний бюджет, сприятиме
прискоренню ринкових перетворень, ефективнішому
використанню фінансових ресурсів держави. Якщо Ук�
раїна прагне досягти успіхів у збереженні макроеконо�
мічної стабільності, структурної перебудови державно�
го сектора, підвищити ефективність і якість послуг дер�
жавної служби та забезпечити економічне зростання на
засадах соціальної справедливості, то вона, в першу чер�
гу мусить вирішити проблеми в системі міжбюджетно�
го фінансування.

Основними напрямками подолання проблем, пов'я�
заних із формуванням місцевих бюджетів мають бути:

— чітке законодавче закріплення бюджетних повно�
важень і відповідальності влади при формуванні доход�
ної частини місцевих бюджетів;

— підвищення контролю при сплаті та використанні
доходів місцевих бюджетів;

— пошук альтернативних джерел наповнення доход�
ної частини бюджетів фінансовими ресурсами;

— формування дохідної частини на підставі об'єк�
тивної оцінки їх податкового потенціалу;

— використання стабільних базових показників та
нормативних розрахунків від державних показників до
місцевих бюджетів.

Реалізація зазначених заходів та врахування досві�
ду економічно розвинених країн неодмінно сприятиме
зміцненню фінансових основ діяльності органів місце�
вого самоврядування регіонів України, забезпечить ста�
лий соціально�економічний розвиток територій, підви�
щення соціального захисту та добробуту громадян. Тоб�

то успішний соціально�економічний розвиток регіонів
України можливий лише за умови проведення в державі
реформ, результатом яких має стати формування нової,
сучасної організації як державної влади, так і місцево�
го самоврядування.

Основними напрямками зміцнення фінансової неза�
лежності місцевого самоврядування повинно стати:

1. Створення бюджетної системи та міжбюджетних
взаємовідносин, що відповідатимуть розвитку місцево�
го самоврядування.

2. Розмежування відповідальності центральних й
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування у сфері надання державних і громадсь�
ких послуг.

3. Розширення власної дохідної бази місцевих бюд�
жетів усіх рівнів та створення відповідних стимулів для
нарощування доходів.

4. Запровадження системи фінансового вирівнюван�
ня та системи трансфертів, що грунтуються на прозорій
правовій основі та об'єктивних критеріях.
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Рис. 3. Економічні сфери, у яких Україна повинна докласти зусиль
для підвищення ефективності існуючої моделі міжбюджетних відносин


