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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Процес економічної неозалежності країн є об'єк�

тивною реальністю сучасного витка глобалізації та ха�
рактеризує якісно новий етап у розвитку міжнародних
економічних відносин, який передбачає трансформуван�
ня деструктивної симбіозної залежності у виважену си�
нергетичну взаємозалежність країн і розглядається як
процес формування складної метасистеми взаємовідно�
син у просторі та часі із притаманними їй специфічними
рисами. До таких ми відносимо: розгалужену структу�
ру, компоненти якої відрізняються широким спектром
різновекторних взаємозв'язків, субординованих на гло�
бальному та регіональному інтеграційному рівнях; су�
купність економічних суперечностей, які властиві
суб'єктам глобальної економіки і служать об'єктивним
базисом виникнення нових форм взаємодії країн в умо�
вах глобалізації; становлення і поширенням нових форм
економічної взаємозалежності, притаманних дифузній
хвилі глобалізації [1]. Нова стадія глобалізації перед�
бачає необхідність пристосування країн з малими
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відкритими економіками, до яких належить і Україна,
до модифікованих умов глобальної співпраці, що акту�
алізує структурну перебудову та досягнення стійкої
макроекономічної рівноваги для уможливлення набут�
тя гідного місця в конкурентоспроможному глобально�
му середовищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема позиціонування України в глобальних

економічних процесах розглядалась як з точки зору
аналізу ендогенних та екзогенних ризиків і можливос�
тей, так і з позицій аналізу її абсолютних і порівняль�
них переваг. Д. Лук'яненко [2] справедливо зазначав, що
геоекономічне визначення України — одна з найбільш
важливих проблем складових національного розвитку,
успішне розв'язання якої потребує ретельного дослід�
ження впливу основних глобальних тенденцій на її еко�
номіку в сучасних умовах. Пошук нової моделі розвит�
ку України в умовах нарощування країнами економіч�
ної активності, пов'язаної з відмовою від однополярно�
го світу і діючої Західної неоліберальної моделі його
глобалізації, опинився в дослідницькому ракурсі С. Рад�
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зієвської [3]. М.Михальченко, Ю. Шайгородський,
О. Шевченко К [4] аналізували особливості адаптації Ук�
раїни до переходу світ�системи від одно� до багато�
полюсності. Е. Лібанова [5], серед іншого, досліджува�
ла вплив світових тенденцій інформатизації, інтелек�
туалізації і соціалізації суспільства на диференціацію до�
ходів українського населення. С. Мочерний [6] вивчав
спосіб, в який глобальні тенденції несуть певні загрози
обмеження суверенітету України, погіршення її еконо�
мічного стану і зниження рівня життя населення. А. Ма�
заракі [7] акцентував на безпрецедентній фінансіалізації
розвитку світу, яка проявилась і у діючій системі виве�
зення одержаних в результаті економічної діяльності
капіталів у офшори і їх надходження в Україну у формі
прямих іноземних інвестицій. В. Кончин [8] фахово вста�
новив взаємозв'язок і сумісність чинників, що визнача�
ють порівняльну перевагу України, з її сучасною товар�
ною структурою міжнародної торгівлі в світовому гос�
подарстві та в євроінтеграційному просторі. Втім, сучас�
ний стан української економіки, що характеризується
макроекономічними дисбалансами та структурними
диспропорціями, вимагає нового осмислення існуючих
ризиків країнового позиціонування та формування ре�
комендацій з побудови української соціально�економ�
ічної моделі з урахуванням існуючих викликів економі�
чному суверенітету та територіальній цілісності. Окрес�
лене вимагає подальшого дослідження, що і становить
завдання дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відносно швидке залучення України до світового

поділу праці виявило нездатність більшості національ�
них виробників змагатися за зовнішні ринки та утриму�
вати конкурентні позиції навіть на внутрішньому рин�
ку, що призвело до негативних структурних зрушень
вітчизняних виробництва та експорту в напрямі знач�
ного збільшення частки продукції з низьким рівнем до�
даної вартості та високою енерго�, матеріало� та тру�
домісткістю. Надто швидке "відкриття" національних
економік призводить до структурних шоків у ряді галу�
зей, що виявляються неспроможними до швидкої пере�
будови відповідно до вимог міжнародної конкуренції.
Через спад виробництва у цих галузях підвищується
потреба в імпорті. Таким чином, структурні зміни у та�
ких економіках відбуваються практично некеровано та
часто не відповідають стратегічним інтересам і потре�
бам економічної безпеки. Досвід нових індустріальних
країн та Японії свідчить, що ефективне включення до
світової економічної системи було забезпечене шляхом
реалізації стратегії поступового допуску іноземних кон�
курентів на внутрішні ринки, диференціації протекціо�
ністських заходів по галузях у поєднанні з активним
розвитком експортних виробництв.

Сировинна, ресурсна й технологічна залежності,
з одного боку, спричинили структурні недосконалості
української економіки (адже ринкова модель розвитку
національної економіки вимагає формування потужної
виробничої бази, здатної створити нову вартість у про�
цесі залучення максимального набору ресурсів у обіг),
а з іншого — продовжують загострювати їх, будучи
спровоковані фінансовими й інвестиційними обмежува�
чами (високий рівень нагромадження основного капі�
талу є необхідною умовою реалізації процесу модерні�
зації національної економіки задля підвищення її кон�
курентоспроможності.

Так, серед причин консервування структурної за�
лежності України виокремлюємо наступні детермінан�
ти:

— залежність від імпорту обладнання і сировини для
розвитку власних галузей промисловості;

— високий рівень енерговитратності виробництва;
— монополізацію міжнародного ринку, якому при�

таманне заниження цін на сировинні товари та підви�
щення цін на готові вироби;

— ефект Ванека�Райнерта, згідно з яким штучно
запроваджена вільна торгівля відразу руйнує найроз�
виненіші економічні сектори країни;

— перешкоди на шляху до діяльності, пов'язаної з
високими технологіями;

— значні витрати, що обмежують можливості запо�
чатковувати власні ТНК;

— базові фінансові асиметрії, що відображаються в
різниці внутрішнього фінансового розвитку та доступу
до коштів міжнародного фінансування;

— макроекономічні асиметрії, що сприяють розбі�
жностям у рівнях автономії макроекономічної політи�
ки та тенденції приймати проциклічну політику через
залежність від нестабільного міжнародного фінансуван�
ня.

Прикметно, що левова частка перерахованих вище
ознак вразливості української економіки відповідає ро�
зумінню так званої насильницької залежності як озна�
ки другої хвилі глобалізації. Більше того, окремі її скла�
дові, а саме: залежність через адаптацію ідей вільної
торгівлі, залежність через впровадження доларової ге�
гемонії та створення інституцій Бреттон�Вудсу, за�
лежність через феномен боргової пастки та нав'язуван�
ня програм структурної адаптації — попри незначні
видозміни не втратили своєї актуальності, більше того,
продовжують формувати українське сьогодення. Крім
того, примусова конкуренція як відмінна риса неолібе�
ральної епохи, реалізуючись через механізми жорстко�
го ціноутворення, надмірного інвестування порівняно з
попитом — створення хронічного надлишку виробни�
чих потужностей, а також технічних інновацій, що
швидко розвиваються і часто роблять недавно побудо�
вані капітальні об'єкти передчасно застарілими, — а
борг, який їх фінансує, неплатоспроможним, обмежує
можливості маневрування держави у глобальній тор�
говій системі.

Глобалізація є вразливою перед фінансовою деста�
білізацією. Валютно�фінансові кризи, які протікають в
одній країні, можуть мати регіональні або навіть гло�
бальні наслідки, адже із урахуванням взаємозалежності
набагато виразнішою стає взаємна вразливість. Глоба�
лізація і транснаціоналізація фактично виводять еконо�
мічне життя окремих країн за межі національного ре�
гулювання, обмежуючи можливості національної мак�
роекономічної політики, що створює певні труднощі в
управлінні їх економічними процесами та спонукає уря�
ди враховувати сучасні світові тенденції при прийнятті
рішень, погоджуватися на міжнародне узгодження най�
важливіших правил регулювання глобальної економіки.

Обумовленість отримання технічної, фінансової,
консультативної допомоги підтримкою комерційних
інтересів країни�донора на тлі залежності національної
банківської системи від потоків капіталів ззовні загост�
рює прояви фінансової залежності України, яка зачіпає
боргову безпеку країни. Докорінна причина глобальної
кризи, що стартувала у 2008 році, з якої випливають і всі
інші — втрата довіри між агентами ринку, що призвело
до падіння інвестиційного, а пізніше й платоспроможно�
го попиту; невідповідність системи регулювання ринків,
заснованої на класичній економічній теорії, новим умо�
вам їхнього функціонування; перевищення рівня спожи�
вання в розвинених країнах над їх реальним виробницт�
вом. Окреслене формує нові виміри залежності націо�
нальної економіки в процесі інтеграції в глобальну еко�
номіку на тлі відсутності глобальних і слабкості націо�
нальних механізмів регулювання. На сьогодні дедалі
більш очевидно, що реалізація та формування ефектив�
ної антикризової програми залежить від вирішення трьох
принципових питань: на якій теоретичній базі буде зас�
нована сама антикризова програма; кому потрібно на�
давати допомогу — населенню (споживачам), фінансо�
вим інститутам, компаніям реального сектору або муні�
ципалітетам, розвиваючи їхню інфраструктуру; якими ка�
налами має надходити допомога (кредити та інші грошові



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/20166

вливання, зниження податків, базової процентної став�
ки, державні гарантії, девальвація валюти, зміна митних
тарифів, державні замовлення на товари, роботи і послу�
ги). У свою чергу, державне втручання в кризу гальмує
відсіювання неефективних інвестиційних проектів і
відкладає банкрутство безвідповідальних бізнес�про�
ектів, глибинну кризу.

Про масштаби фінансової залежності української
економіки, зокрема, свідчать показники її доларизації,
суть якої полягає у використанні іноземної валюти у
якості грошового засобу та/або зберіганні резидента�
ми країни своїх активів у готівковій іноземній валюті і у
вигляді валютних внесків у вітчизняних банках. Зде�
більшого виділяється дві форми доларизації. Перша, по�
ширена в останні роки — так звана депозитна долари�
зація, — відображає велику ступінь внесків та депозитів
у іноземній валюті у широкому показнику грошової
маси, який включає ці депозити. З доларизацією пов'я�
зані три типи валютних активів: валютні внески та де�
позити в національній банківській системі, внески та
депозити в іноземних банках, а також готівкова інозем�
на валюта всередині країни. Готівка в іноземній валюті
поза банківською системою відіграє особливо важливу
роль в Україні, де слабо розвинена система кредитно�
фінансових установ, яка не викликає до себе довіри з
боку фізичних та юридичних осіб.

Однак неофіційна доларизація (де�факто) зараз на
підйомі. Цей феномен привернув увагу дослідників через
ризик, який спричиняє доларизація у разі знецінення на�
ціональної валюти. Насправді, деякі нові моделі фінан�
сових криз серед основних своїх пускових механізмів
розглядають валютні диспропорції балансових звітів, в
яких зобов'язання є доларизованими, а потоки доходів
деноміновані в національній валюті. Водночас депозитна
доларизація є об'єктивною відповіддю приватного сек�
тору на політичну нестабільність та мінливість. Наприк�
лад, в українському інституційному середовищі, в якому
політики не можуть дати надійні гарантії не знецінювати
національну валюту з метою приваблення електорату чи
іншими цілями, економічні актори можуть використову�
вати доларизовані депозити в якості механізму дешево�
го страхування. І навпаки, в інституційному середовищі,
в якому знецінення з політичними мотивами є ускладне�
ним (тобто система стримувань і противаг закріпилася
міцніше), депозитна доларизація буде менше. Пояснюєть�
ся це тим, що сприйняття майбутньої політичної стаб�
ільності — а звідси і більший захист майнових прав (тоб�
то менший ризик експропріації) — підкріплюється пол�
ітичними інститутами, які мають суттєві можливості у
встановленні різного роду заборон.

Водночас слід застерегти, що переваги доларизації
не перетинають горизонт короткострокових переваг,
тоді як витрати цементують залежність, продуковану на
рівні боргової, валютної та монетарної політики дер�
жави, змушуючи відштовхуватися, в першу чергу, від
умов співіснування з країною�емітентом валюти�при�
в'язки (у випадку адаптації політики валютної ради) та
політики ФРС (у випадку виконання доларом функцій,
покладених на національну валюту). Водночас наявність
значних рівнів офіційних та/або приватних боргів, де�
номінованих в іноземних валютах, — так звана долари�
зація зобов'язань — призводить до значного впливу
обмінних курсів на стан національної економіки та
фінансові умови.

Тоді як в розвинутих країнах валютна нестабільність
рідко переноситься на стан платіжного балансу та на�
ціонального кредитного ринку та ринку капіталів, в Ук�
раїні національні цикли ділової активності, а також
фінансові цикли часто асоціюються із різкими коливан�
нями зовнішніх потоків капіталу та валютних курсів.
Борг перетворився на набагато більш важливий канал
передачі змін валютних курсів на економічну активність,
аніж торгівля, яка проголошується основним каналом
передачі в традиційній теорії несумісної трійці. Валютні

кризи за такої ситуації надзвичайно рідко проходять без
здійснення суттєвого впливу на національні фінансові
умови, платіжний баланс та економічну активність.

Щодо валютної й боргової залежності української
економіки, то тут слід виокремити негативний вплив від
руху та обсягів капіталу на чисту вартість та чистий при�
буток, який виникає внаслідок змін валютних курсів (не�
співпадіння валют) та відсоткових ставок (неспівпадін�
ня строків погашення) відповідно. Негативний (позитив�
ний) ефект неспівпадіння валют виникає, коли зростан�
ня (падіння) номінального валютного курсу призводить
до зростання (падіння) курсу боргових цінних паперів
та обслуговування боргу, який вимірюється в націо�
нальній валюті.

Незбігання валютних курсів завжди виникає, коли
зовнішній борг країни перевищує поточне сальдо тор�
говельного балансу, навіть якщо приватний, банківсь�
кий або державний сектор захищені від впливу забор�
гованості за рахунок отримання значного прибутку в
іноземній валюті. У випадку девальвації валютного кур�
су балансові рахунки економічних суб'єктів, наприклад,
уряду, банків, нефінансових компаній, домогоспо�
дарств, деформуються (тоді виникає різниця між валют�
ними активами і пасивами), що призводить до значного
зниження чистої вартості та кредитоспроможності.

Зазвичай, криза поширюється швидко через фінан�
совий, виробничий та фіскальний канали, призводячи до
сукупної девальвації, яка поглиблює призводить до її
подальшого загострення. Для ведення ефективної бор�
гової політики необхідною умовою є стабільність фінан�
сової системи держави. Цьому перешкоджають недо�
сконалість законодавчої бази, значний обсяг держав�
ного боргу та його постійне збільшення, механізм рест�
руктуризації боргу і його обслуговування. Здійснення
ефективного управління зовнішнім державним боргом
України передбачає розробку концепції такої стратегії,
з точки зору якої державний борг слід визначати не як
борговий тягар на національну економіку, а як інстру�
мент механізму забезпечення економічного зростання
країни. Руйнівні наслідки боргової залежності України
були б мінімізовані виключно за умови здійснення но�
вих зовнішніх запозичень у безпечних розмірах і тільки
на інвестиційні цілі або у випадку повної відмови від
нових зовнішніх державних запозичень.

Фінансова залежність української економіки
втілюється, серед іншого, у високій частці іноземного
капіталу в структурі банківського капіталу країни (час�
тка іноземного капіталу в Україні щорічно зростає, все
більше інститутів стають об'єктами угод купівлі з боку
іноземних фінансових установ та переходять під конт�
роль іноземних інвесторів). На сьогодні внутрішня інве�
стиційна позиція України не виглядає привабливою, а
виробнича структура радше вказує на додаткові ризи�
ки посилення (вже найближчим часом) виробничої деп�
ресивності. Зокрема до ознак останньої В. Юрчишин за�
раховує таке:

— загальна стагнація економіки та дорогі грошові
ресурси не дають підстав очікувати на зростання кре�
дитного портфеля банківської системи. Відсутність пла�
тоспроможних позичальників і збереження жорстких
умов отримання кредитів призведуть до подовження
тенденції обмеження інвестиційної активності
підприємств;

— зношеність основних фондів (до 70%) та обме�
женість у використанні сучасних технологій не дозво�
ляють прогнозувати різких змін у структурі вітчизня�
ного експорту та значного покращання конкурентних
позицій вітчизняних виробників на зовнішньому та внут�
рішньому ринку в короткостроковій перспективі;

— накопичення як зовнішніх, так і внутрішніх бор�
гових зобов'язань разом з неможливістю розрахувати�
ся за ними без нових запозичень створюють загрозливу
ситуацію у короткостроковій та середньостроковій пер�
спективі;
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— слабка виробнича готовність до зміни технологі�
чної структури в напрямі збільшення частки продукції
вітчизняного виробництва у структурі проміжного та
кінцевого споживання на внутрішньому ринку, а з тим і
освоєння нових конкурентних ніш.

Окреслене красномовно засвідчує про інвестиційну
залежність України. Прямі іноземні інвестиції в украї�
нську економіку мають свою специфіку, а також пов'я�
зані з нею ризики. Отже, передусім одним з основних
джерел ПІІ є ресурси контрольованих іноземних ком�
паній резидентів України, тобто, українські капітали,
раніше виведені з країни, як правило, до офшорних те�
риторій. Повернення їх могло б відіграти надзвичайно
позитивну роль навіть незважаючи на те, що значна ча�
стка цих коштів повернулася б у формі короткостроко�
вих боргових зобов'язань та вимагала б витрат на об�
слуговування. Та все ж в умовах загального охолоджен�
ня світових фінансових ринків і низької схильності інве�
сторів до ризиків залучення зазначених ресурсів є од�
ним із засобів зменшення уразливості національної
фінансової системи до зовнішніх шоків. Проте треба
мати на увазі, що у зв'язку з обмеженістю таких ресурсів
інвестиційний потенціал їх може бути вичерпаний вже
у короткостроковій перспективі.

По�друге, є інша група капіталів, які належать іно�
земним резидентам. Активно залучити їх в українську
економіку можна тільки за умов забезпечення захище�
ності прав власності інвесторів. Це, у свою чергу, могло
б стимулювати забезпечення зовнішньої стійкості на
середньострокову перспективу. Але Україна за міжна�
родними рейтинговими індексами посідає найгірші місця
за категоріями захищеності прав власності та інвесторів,
тому сподіватися на це джерело з метою зниження ри�
зиків для стійкості економічного середовища не дово�
диться. Отже, висновок очевидний: не слід розрахову�

вати на залучення значних обсягів приватних капіталів,
які не пов'язані з резидентами країни.

Торговельна залежність або обмеженість ринків збу�
ту української продукції може бути елімінована як шля�
хом диверсифікації країн�торговельних партнерів, так і
завдяки використанню переваг глобальних ланцюгів
створення вартості в контексті транснаціоналізації світо�
вої економіки. Можливості України та її компаній залу�
чатись до ланцюгів створення вартості великою мірою
визначатиметься ефективністю митних процедур та фор�
мальностей. У рамках інтеграційних об'єднань — зде�
більшого зон вільної торгівлі — діють положення щодо
сприяння торгівлі, що особливо важливо в контексті фун�
кціонування ланцюгів постачань, а тому Україні варто на�
полегливо просуватись в бік підписання економічної ча�
стини Угоди про асоціацію з ЄС. Серед інших інструментів
активізації торговельної співпраці України з третіми
країнами можна розглядати зміну в односторонньому
порядку спеціального режим торгівлі на режим найбіль�
шого сприяння, впровадження системи повернення мит�
них платежів експортерам та встановлення безмитного
режиму для працемістких підприємств (здебільшого у
зонах експортного виробництва).

Отже, Україні з об'єктивних обставин доводиться
мати справу з низкою супутніх викликів: з одного боку,
наявний дефіцит енергоносіїв, а з іншого — структура
промислового виробництва — енерговитратна. Крім
того, це неодмінно корелюється зі складними відноси�
нами залежності у політичній площині. Але одночасно
й жорсткі критерії реалізації курсу країни у бік Євро�
пейського Союзу позначаються на втратах політичної
правлячої еліти України, передусім, у площині соціаль�
ного самопочуття громадян, а також у гуманітарному
секторі, де запропоновані партнерами кроки є не попу�
лярними, а в деяких випадках конфронтаційними щодо
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ціннісних орієнтирів та вподобань переважної більшості
громадян держави (супроводження стабілізаційних кре�
дитів МВФ необхідністю реалізації низки обмежуваль�
них політик, які не відповідають задекларованій назві
"реформ"). Це викликає дисбаланс у суспільстві, що, у
свою чергу, ускладнює прийняття системних рішень в
економічній площині. До цього додаються (у зв'язку зі
структурою промисловості) не врівноважені можли�
вості держави в експортно�імпортному векторі, що ак�
туалізує розвиток власної промисловості, яка сприяти�
ме як зменшенню кон'юнктурної залежності, так і ство�
ренню робочих місць та продукуванню доходів.

Для забезпечення економічного зростання в довго�
строковому періоді визначальними факторами виступа�
тимуть науково�технічний прогрес, освіта, оновлення
виробництва. В цьому контексті необхідним є сприяння
українському експорту на рівні міждержавних та міжна�
родних угод, а також застосування широкого спектра
прийнятних згідно з міжнародними правилами методів
підтримки експортерів. Основна мета — підтримувати і
спрямовувати розвиток таких елементів суспільства, які
забезпечать побудову української соціально�економі�
чної моделі з урахуванням існуючих викликів економі�
чному суверенітету та територіальній цілісності.

ВИСНОВКИ
У зв'язку з окресленим, вважаємо за доцільне:
1. Посилити переговорну позицію України в міжна�

родних перемовинах. Спираючись на практику розвине�
них країн світу впроваджувати в посткризовий період
принципи так званого неопротекціонізму (серед його
інструментів: політика кількісного пом'якшення, якій
поставлено в обов'язок стимулювання економічної ак�
тивності через зростання пропозиції грошей та здешев�
лення кредитних ресурсів; конкурентні девальвації (ціка�
вим є досвід японської "абеноміки"); відмова від ліберал�
ізації короткострокових потоків капіталів (КНР)) та на
форсмажорність викликів, що постали перед Україною
(тиснучи на те, що Україні слід продукувати національ�
ний дохід, який, власне, і дозволить сплачувати заборго�
ваність по взятим кредитам та здійснювати виплати по
емітованим ОВДП), вимагати: добровільного обмежен�
ня імпорту (як це колись вимагали від Японії США); бе�
зоплатне надання технологічної допомоги (свідомо не
пишемо "технічної"); розширення доступу українських
товарів на ринки ЄС та США навіть на етапі недотриман�
ня вимог стандартизації (за окремими групами товарів,
де такі відмінності в стандартах не є критичними, адже
відомо, що самі по собі стандарти є так званими нетариф�
ними інструментами регулювання ЗЕД); включення аме�
риканськими та європейськими компаніями українських
компаній в так звані ланцюги створення додаткової вар�
тості, що виступають феноменом ХХІ століття та чи не
єдиною можливістю виходу на високотехнологічні
зовнішні ринки (так, якщо раніше конкуренція відбува�
лась між державами, останній тренд спрямовує її в бік
саме компаній (між ТНК, між БНК).

2. Слід ініціювати пом'якшення переліку рестрик�
ційних вимог, що висунуті перед нами, акцентуючи на
тому, що всі розвинені країни (а отже, сильні гравці)
реалізують експансіоністські стабілізаційні програми
(спрямовані на розширення грошової маси, здешевлен�
ня кредитних ресурсів, створення робочих місць і т.д.).

3. Шукати альтернативні ринки збуту товарів, не
ігноруючи КНР та Індію, яка за 5—7 років отримають
так званий "демографічний дивіденд", який дозволить
їй пережити досвід економічного дива КНР.

4. Усвідомити, що досвід реалізації програм скоро�
чення дефіциту бюджету за лекалом, що пропонується
Україні, був успішним лише у випадку надходження в
країну ПІІ. Тож, слід вимагати від зарубіжних парт�
нерів, що наголошують на необхідності приватизації
державних підприємств, здійснення прямого інвестуван�
ня з відповідними гарантіями утворення нових робочих

місць. Отже, український економічний патріотизм зраз�
ка ХХІ не має обмежуватись зовнішніми атрибутивни�
ми ознаками, а має стати глибинним за суттю інстру�
ментом структурної відбудови України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Платіжний баланс є важливим показником еконо�

мічного розвитку в усіх країнах. Він відображає, на�
скільки країна технічно розвинена і конкурентоспро�
можна на світовому ринку. Українська практика пере�
конує, що різка девальвація офіційного курсу гривні
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THE INTERRELATION DIALECTIC

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти руху товарів та каJ

піталів у зовнішньому секторі України. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведенJ
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чинноJнаслідкових зв'язків між станом і структурою платіжного балансу та заходами валютної політиJ
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основними групами товарів. Позитивними рисами валютної політики протягом аналізованого періоду є:
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скорочення обсягів імпорту над експортом, зменшення дефіциту поточного рахунку платіжного баланJ

су, забезпечення профіциту платіжного балансу. Зменшення частки екзогенних статей у структурі плаJ

тіжного балансу України створює передумови для стабілізації курсу гривні.
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goods and capital in the external sector of Ukraine. In preparing the article used modern methods of scientific

research, systems approach, analysis of the dynamics and structure. The article is to determine causal relationships
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викликається різкими погіршеннями стану платіжного
балансу України. Формування подвійного дефіциту пла�
тіжного балансу (за поточним і фінансовим рахунками)
стало наслідком тих проблем і дисбалансів, що накопи�
чилися в економіці під час періоду екстенсивного еко�
номічного зростання, забезпеченого сприятливою зов�
нішньою кон'юнктурою та політикою влади, спрямова�
ною на поточне споживання [1, c. 109].
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Рахунок операцій з капіталом і фінансових опе�
рацій є індикатором інвестиційної привабливості Ук�
раїни, і всі негативні фактори, що впливають, повинні
бути усунені для формування позитивного іміджу і по�
кращення економічного розвитку [2, c. 183]. Основна
мета платіжного балансу полягає в забезпеченні дов�
готермінової рівноваги та стійкості міжнародних пла�
тежів і доходів. Платіжний баланс має значний вплив
на визначення характеру й структури зовнішньоеко�
номічних зв'язків та ролі країни у світовому госпо�
дарстві. Валютний курс і його режим у певній країні
має суттєвий вплив на показники платіжного балансу,
міжнародної інвестиційної позиції, на обсяг міжнарод�
них резервів країни, а отже, й на всі міжсекторні взає�
модії національної економіки [3, c. 51]. Це обумовлює
актуальність дослідження складного діалектичного
взаємозв'язку валютної політики, стану і структури
платіжного балансу.

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

Проблеми валютної політики і платіжного балан�
су в умовах кризи знаходяться в центрі уваги бага�
тьох вчених. Кравець Т. В. проведено аналіз поведі�
нки фондових індексів і курсів валют до та під час
кризових явищ з метою виявлення ключових ознак
передкризового стану, локалізації та опису кризо�
вих ефектів за часом і масштабом засобами мульти�
фрактального аналізу та вейвлет�перетворення [4, c.
118]. Мулякова�Бочі А.К. акцентує увагу на тому, що
за останні роки в платіжному балансі багатьох країн
спостерігається дефіцит ресурсів, який негативно
впливає на економіку [5, c. 259]. Нині країни ЄС ге�
нерують реальний трансферт ресурсів з країн — кре�
диторів до країн — боржників, але цей механізм не
здається стабільним. Згідно з рекомендаціями МВФ
Україні міждержавними методами регулювання пла�

тіжного балансу є: узгодження умов державного
кредитування експорту; двосторонні урядові креди�
ти, короткострокові взаємні кредити центральних
банків у національних валютах за угодами "своп";
кредити банківських консорціумів; облігаційні пози�
ки [6, c. 233].

Ряд учених обговорюють теорії платіжного балан�
су. Однією з новацій сучасного етапу розвитку гло�
бальної економіки можна визнати теорію "фіскальну
девальвацію", за якої поліпшення сальдо платіжного
балансу досягається скороченням дефіциту бюджету
[7, c. 425]. Тобто без здійснення девальвації імітують�
ся її наслідки, які вже і впливають безпосередньо на
зовнішні потоки. Всі теорії платіжного балансу при�
пускають, що занадто швидке розширення внутрішнь�
ого кредиту буде мати негативний вплив на зовнішній
баланс [8, c. 118].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є визначення причинно�наслідкових
зв'язків між станом і структурою платіжного балансу
та заходами валютної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Макроекономічні дисбаланси, штучне утримання

фіксованого валютного курсу, зростання дефіциту
платіжного балансу та скорочення золотовалютних
резервів призвели до повномасштабної фінансової
кризи 2014 р. Невідповідна бюджетно�податкова
політика, відсутність реформ в енергетичному сек�
торі та доларизація боргу (активні запозичення в іно�
земній валюті на внутрішньому ринку та емісія індек�
сованих ОВДП) призвели до збільшення квазіфіс�
кальної складової дефіциту та підвищеної вразли�
вості боргу до валютного ризику. Анексія Криму та
ведення воєнних дій на сході країни разом із нако�
пиченими дисбалансами суттєво порушили макро�
фінансову стабільність держави.

Період 

Рахунок поточних 
операцій 

Експорт товарів та 
послуг 

Імпорт товарів та 
послуг 

Валовий зовнішній 
борг, на кінець 

періоду 
млн 
 дол. 
США 

у % до 
ВВП 

млн
 дол. 
США 

у % до 
ВВП 

млн
 дол. 
США 

у % 
до 
ВВП 

млн 
 дол. 
США 

у % до 
ВВП 

2010 –3016 –2,1 65626 46,5 69608 49,3 117346 83,1 

2011 –10233 –6,0 83652 49,4 93797 55,4 126236 74,6 

2012 – 1 4 3 3 5  –7,9 86516 47,4 100862 55,2 134625 73,7 

2013 –16518 –8,7 81719 42,9 97353 51,1 142079 74,6 

2014 –4596 –3,5 65436 49,3 70042 52,7 126308 95,1 

1 квартал –1269 –3,6 17131 48,4 18389 51,9 142079 73,8 

2 квартал –759 –2,4 17278 53,7 18020 56,1 126308 79,6 

3 квартал –1158 –3,4 16296 47,2 17252 50,0 135891 87,7 

9 місяців –3186 –3,1 50705 49,7 53661 52,6 135891 87,7 

4 квартал –1410 –4,6 14731 47,9 16381 53,3 126308 95,1 

2014 до 2013 27,8 40,2 80,1 114,9 71,9 103,1 88,9 127,5 

2015   

1 квартал –537 –3,1 11696 67,4 12167 70,1 125969 109,8 

2 квартал 210 1,0 11535 55,5 11511 55,4 126975 122,8 

3 квартал 77 0,3 12128 47,2 12428 48,4 127525 134,9 

9 місяців -250 -0,4 35359 55,4 36106 56,6 127525 134,9 

9 міс. 2015 до 
9 міс. 2014 

7,85 12,9 69,7 111,5 67,3 107,6 93,84 153,8 

Таблиця 1. Динаміка показників платіжного балансу та зовнішнього боргу

Джерело: [9].
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Протягом 2014 р. обсяг експорту скоротився на
16283 млн дол. США, а імпорту — на 27311 млн дол.
США (табл. 1).

У відносному вимірі темпи зменшення експорту
склали 19,9%, а імпорту — 28,1%. У наслідок пере�
вищення темпів скорочення обсягів імпортних опе�
рацій порівняно з експортними, дефіцит рахунку по�
точного рахунку платіжного балансу протягом 2014
р. скоротилося з �16518 млн дол. США до 4596 млн
дол. США.

Скорочення експорту супроводжувалось падін�
ням інвестиційної привабливості країни в умовах
зростаючої невизначеності та високих політико�еко�
номічних ризиків і відпливу капіталу. Спостерігало�
ся суттєве погіршення ринкових очікувань з одночас�
ним підвищенням попиту на іноземну валюту,
збільшенням її дефіциту та надмірною волатильні�
стю обмінного курсу гривні. Як наслідок — чистий
попит на безготівкову іноземну валюту в 2014 р. ста�
новив майже 10 млрд дол. США в еквіваленті (в 2013
р. зафіксовано чисту пропозицію в обсязі 1,6 млрд
дол. США).

У 2015 р. тенденція до скорочення обсягів екс�
портно�імпортних операцій посилилась. За 9 міс.
обсяг експорту зменшився на 15346 млн дол. США,
або на 30,3% порівняно з відповідним періодом ми�
нулого року, імпорту — на 17555 млн дол. США, або
на 32,7%. У грудні 2015 р. сформувався профіцит
поточного рахунку в розмірі 418 млн дол. США. Тем�
пи скорочення експорту товарів зменшилися до
14,1% (у листопаді — 22,3%), тоді як темпи падіння
імпорту товарів зросли до 34,0% (у листопаді —
22,7%). Дефіцит рахунку поточних операцій протя�
гом 2015 р. скоротився до 204 млн дол. США, або на
4392 млн дол. США (на 95,6%).

За рік знизилися обсяги експорту за всіма основ�
ними групами товарів, зокрема: чорних та кольоро�
вих металів — на 38,8% (у 2014 році — на 10,9%); міне�
ральних продуктів (у тому числі руд) — на 49,5% (у
2014 році — на 16,1%); продукції машинобудування
— на 42,7% (у 2014 році — на 36,4%); продовольчих
товарів (у тому числі зернових) — на 13,1% (у 2014
році — на 2,2%); продукції хімічної промисловості
— на 34,8% (у 2014 році — на 26,4%). Найбільше ско�
ротився експорт до Росії — в 2,1 рази, його частка
становила 11,8% порівняно з 17,2% за 2014 р. Екс�
порт до країн ЄС скоротився на 27,2%, його питома
вага в загальному експорті зросла до 29,3% (у 2014
році — 28,0%).

Енергетичний імпорт скоротився на 26,8% (у
2014 році — на 28,6%), неенергетичний — на 35,9%
(у 2014 році — на 29,1%), у тому числі: продукції
машинобудування — на 31,4% (у 2014 році — на
40,9%); продукції хімічної промисловості — на

26,9% (у 2014 році — на 20,9%); продовольчих то�
варів — на 43,5% (у 2014 році — на 26,4%). Імпорт із
Росії скоротився на 40,3%, його частка в загально�
му імпорті знизилася з 21,5% до 19,3%. Імпорт із
країн ЄС зменшився на 28.0%, натомість його част�
ка в загальному імпорті зросла з 31,7% до 34,3%.
Протягом 2015 р. обсяг експорту відносно ВВП
збільшився з 49,3% до 55,4%, а імпорту — із 52,7%
до 56,6%. За 2014 р. валовий зовнішній борг скоро�
тився на 15771 млн дол. США, або на 11,1%, за 9 міс.
2015 р. — збільшився на 1217 млн дол. США порівня�
но з початком року.

Сальдо рахунку операцій із капіталом на кінець
2015 р. становило 565 млн дол. США, що на 165 млн
дол. США більше порівняно з 2014 р. (табл. 2).

Профіцит чистого кредитування зовнішнього
світу в 2015 році (сумарне сальдо поточного рахун�
ку та рахунку операцій із капіталом) становило 361
млн дол. США, натомість у 2014 р. мав місце дефіцит
у сумі 4196 млн дол. США. Чисте збільшення зовні�
шньої заборгованості за фінансовим рахунком у 2015
р. становило 488 млн дол. США (у 2014 році зовніш�
ня заборгованість за фінансовим рахунком скороти�
лася на 9111 млрд дол. США). Основним чинником
були значні зовнішні залучення сектору державно�
го управління, чисте фінансування якого становило
3,1 млрд дол. США (у 2014 році — 3,3 млрд дол.
США). Зокрема було отримано 1 млрд дол. США від
Світового банку, розміщено урядові єврооблігації
під гарантії уряду США на суму 1 млрд дол. США,
отримано кредити від Європейської комісії на суму
0,9 млрд дол. США. Водночас чистий відплив за опе�
раціями приватного сектору (разом із помилками та
упущеннями) становив 4,1 млрд дол. США (за 2014
рік — 12,8 млрд дол. США).

Чисте зростання прямих іноземних інвестицій оц�
інено в 3.1 млрд дол. США, більшість з яких (76%)
припадала на банківський сектор. Чисте збільшення
зовнішньої позиції банківської системи за операці�
ями з портфельними та іншими інвестиціями стано�
вило 5,3 млрд дол. США і зумовлювалося скорочен�
ням зовнішніх пасивів. У 2014 році чисте скорочення
зовнішньої позиції банківської системи становило
всього 191 млн дол. США. Чисте збільшення зовніш�
ньої позиції реального сектору (без урахування пря�
мих іноземних інвестицій) становило 274 млн дол.
США, тоді як у 2014 р. збільшення становило 13,8
млрд дол. США. Профіцит зведеного платіжного
балансу становив 849 млн дол. США (у 2014 р. дефі�
цит становив 13307 млн дол. США). Формування
профіциту зведеного балансу разом з отриманням
фінансування від Міжнародного валютного фонду
(6,5 млрд дол. США) зумовило зростання міжнарод�
них резервів до 13,3 млрд дол. США, що забезпечує

Статті I кв. IІ кв. IІІ кв. IV кв. рік 
2014

A. Рахунок поточних операцій -1269 -759 -1158 -1410 -4596 
B. Рахунок операцій з капіталом 11 350 32 7 400 
Чисте кредитування (+)/ чисте 
запозичення (-) (=A+B) -1258 -409 -1126 -1403 -4196 
C. Фінансовий рахунок 3019 -404 -461 6957 9111 
D. Зведений баланс (= A + B - C) -4277 -5 -665 -8360 -13307 

2015
A. Рахунок поточних операцій -537 210 77 46 -204 
B. Рахунок операцій з капіталом 247 157 62 99 565 
Чисте кредитування (+)/ чисте 
запозичення (-) (=A+B) -290 367 139 145 361 
C. Фінансовий рахунок 1651 -274 -1159 -706 -488 
D. Зведений баланс (= A + B - C) -1941 641 1298 851 849 

Таблиця 2. Аналітична форма представлення платіжного балансу України, млн дол. США

Джерело: [10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201612

фінансування імпорту майбутнього періоду протя�
гом 3,5 місяця. На кінець 2014 р. золотовалютні ре�
зерви України складали критично низький рівень �
7.5 млрд дол. США.

Статті платіжного балансу залежно від їхнього
взаємозв'язку з валютним курсом поділяються на три
види [11, c. 17]:

1) екзогенні статті — ті, які в односторонньому
порядку впливають на платіжний баланс і не зале�
жать від валютного курс (рахунок поточних та
фінансових операцій, трансферти, доходи, а також
частина статей торговельного балансу, нееластичних
до зміни курсу національної валюти);

2) статті коригування — це статті фінансування
платіжного балансу з боку Національного банку Ук�
раїни за рахунок валютних інтервенцій, спрямованих
на нейтралізацію різких змін за статтями, зумовле�
ними дією екзогенних факторів;

3) ендогенні статті — ті, які впливають на валют�
ний курс, але водночас і залежать від нього. До них
відносяться статті торговельного балансу, які елас�
тичні до зміни валютного курсу. В результаті цієї
взаємодії здійснюється остаточне збалансування
платіжного балансу.

У 2014 р. питома вага поточного та фінансового
рахунків у сальдо платіжного балансу становила
103%, у 2015 р. — 33,5%. Отже, протягом аналізова�
ного періоду тиск екзогенних факторів на курс на�
ціональної грошової одиниці значно зменшився.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Протягом 2014 р. різке знецінення курсу націо�

нальної грошової одиниці було обумовлено под�
війним дефіцитом платіжного балансу України та
його структурою, пов'язаною з великою питомою
вагою екзогенних статей. Негативно слід оцінити
тенденції, пов'язані зі стрімким скороченням обсягів
експорту за всіма основними групами товарів. По�
зитивними рисами валютної політики протягом ана�
лізованого періоду є: зменшення залежності країни
від імпорту, передусім енергетичного, що виявляєть�
ся у перевищенні темпів скорочення обсягів імпорту
над експортом, зменшення дефіциту поточного ра�
хунку платіжного балансу, забезпечення профіциту
платіжного балансу у 2015 р. Зменшення частки ек�
зогенних статей у структурі платіжного балансу
України створює передумови для стабілізації курсу
гривні.

Перспективами подальших досліджень є визна�
чення структурних змін у експортно�імпортних опе�
раціях.
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ВСТУП
Сьогодні важливим етапом у процесі побудови гро�

мадянського суспільства за сучасних соціально�економ�
ічних умов є модернізації державної влади в умовах гло�
балізації суспільних відносин. Поняття "глобалізація" є
багатогранним. У ширшому сенсі — це переростання на�
ціональної і регіональної проблематики держави в за�
гальносвітову, а також формування нового господарсь�
кого, політичного і природно�біологічного глобального
середовища. У вужчому сенсі — це поняття характери�
зує процес трансформації економічних, політичних і соц�
іокультурних основ інституту національної держави в
напрямі становлення цілісної світової політичної систе�
ми, що базується на загальних цінностях. І саме це розу�
міння глобалізації є цінним для модернізації інституту
державної влади і суспільних відносин.

Одним із першочергових завдань щодо реалізації
дієвої державної регіональної політики, спрямованої на
забезпечення збалансованого, комплексного соціально�
економічного розвитку регіонів, має бути запроваджен�
ня методики об'єктивної оцінки в цілому результатів
роботи регіональних органів державчої влади та управ�
ління.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід багатьох країн, які успішно здолали свою

авторитарну і навіть тоталітарну спадщину і зуміли по�
будувати демократичну державу, свідчить про те, що
Україна цілком здатна повторити їх шлях. Проте вироб�
лення уявлень про перспективи сучасної України має
сенс тільки з урахуванням усвідомлення світового кон�
тексту, частиною якого вона є.

Маючи унікальність історичних особливостей, за�
ймаючи своє, тільки їй властиве місце у структурі та ди�
наміці глобальної спільності, Україна має ті ж вектори
трансформації, що і вселюдство: інформатизація, уск�
ладнення і глобалізація соціального простору, раціона�
лізація, зростання цінності свободи і незалежності,
письменності населення, зміна модального типу сім'ї,
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накопичення і підвищення ролі знання, прагнення до
технічного прогресу [1]. Тому Україна, як і інші держа�
ви, перебуває під впливом процесів глобалізації, що
відбуваються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням модернізації державної влади в умовах
глобалізації, що пов'язані з природою влади та держав�
ною владою, зокрема, досліджуються вже досить дав�
но. У межах філософії досить грунтовно аналізуються
змістовні ознаки влади та специфічні особливості її про�
яву у працях К.О. Аппеля, Г. Арендт, К. Байме, Б. Беррі,
П. Блау, Х. Вронга, Р. Даля, К. Дойча, Д. Істона, Х. Лас�
суела, Н. Лумана, Т. Парсонса, Г. Реттгерс, Г. Саймона,
Ю. Хабермаса, Е. Тоффлера та ін.

Сучасні інтерпретації класичних теорій влади, що
стали методологічними витоками дослідження, містять�
ся у працях В. Артеменка, О. Батанова, З. Герасимчука,
О. Дація, М. Дацишина, М. Долішнього, Ю. Донченка,
І. Дробота, Є. Захарова, Н. Камінської, В. Мамонової,
М. Миколайчука, С. Саханенка, Т.Уманець та інших.

Водночас поза увагою сучасних дослідників залиша�
ються окремі аспекти державної політики побудови гро�
мадянського суспільства за сучасних соціально�еконо�
мічних умов. Невизначеними залишаються питання
трансформації форм державної влади в умовах глоба�
лізації процесів суспільного управління. Тому, зважа�
ючи на відсутність відповідних досліджень у вітчизняній
науці, вважаємо за необхідне розкрити особливості мо�
дернізації влади, як важливого елементу внутрішньої та
зовнішньої політики держави, яка має бути динамічною
і конструктивною, враховувати особливості і соціаль�
но�економічні проблеми регіонів.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою публікації є науково�теоретичне обгрунту�

вання особливостей трансформації форм державної
влади в умовах глобалізаційних викликів.
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Завдання дослідження:
— визначити напрями модернізації моніторингу ре�

зультатів діяльності місцевих органів виконавчої влади
при здійсненні державної регіональної політики;

— оцінити результативність діяльності органів дер�
жавної влади та управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомо, що спочатку держава виникла як інститут

організації спільної трудової діяльності, що інститу�
ціоналізує нерівність, примус одних іншими, але при цьо�
му є умовою стабільності та суспільного прогресу. З
ускладненням політичної структури розвивався й інсти�
тут держави. В умовах процесів глобалізації, посилен�
ня інтеграційних тенденцій світового соціуму саме інсти�
тут держави стає джерелом організації і нормативною
основою розробки, використання сучасних науково�
технологічних і комунікативних досягнень. Зі збільшен�
ням різноманіття форм міжнаціональних форм еконо�
мічного, політичного, культурного співробітництва,
формуванням нових акторів у цій сфері, держава як
політичний інститут стає найважливішим і засадничим
організатором цих взаємин.

Тому в сучасних обставинах особливої актуальності
набуває проблема пристосування інституту державної
влади до внутрішніх і зовнішніх умов, що змінюються,
тобто його модернізація. При цьому слід враховувати,
що існує безліч чинників, які впливають на процес адап�
тації інституту державної влади до умов, що змінюють�
ся, які можна поділити на три групи:

— внутрішні — такі, що формуються усередині са�
мого інституту державної влади або властиві всім по�
літичним інститутам;

— зовнішні — чинники суспільного розвитку, що
чинять вплив на розвиток держави або суспільні інсти�
тути в цілому;

— глобальні — чинники зовнішнього середовища, до
яких можна віднести основні умови загальносвітового
розвитку, процеси глобалізації, що чинять вплив і на
окремі національні спільності, і на їх політичні інститу�
ти.

До останньої групи чинників кінця XX — початку
XXI ст. можна віднести такі, як криза соціалістичної,
державно�орієнтованої моделі розвитку в країнах
Східної Європи і колишнього СРСР, загострення еко�
логічних, демографічних й інших глобальних проблем,
протиріччя становлення універсального способу життя
і зростання впливу національно�культурної, соціально�
територіальної ідентичності, індивідуально особистіс�
ного розвитку, наслідки інформаційної революції, зро�
стання соціальної диференціації окремих частин єдиної
світової економічної системи, що формується, зміна за�
гальної геополітичної картини тощо [3].

Тому глобальні процеси, які відбуваються у світі, є
об'єктивними зовнішніми умовами, що значною мірою
визначають модернізацію суспільних відносин, зміст,
структуру і функції інституту державної влади. Більше
того, політична і економічна глобалізація світового со�
ціуму підриває Вестфальську систему міжнародних
відносин, основним суб'єктом яких виступала держава,
що історично склалася.

Необхідно відмітити, що сама ідея глобального роз�
витку людства абсолютно не нова і по суті характерна
будь�якій політичній спільності будь�якого просторо�
во�часового відрізку світової цивілізації. Наприклад, на
наш погляд, одним з варіантів "глобального світу" при
порівняльно�історичному аналізі вітчизняного суспіль�
ства є навіть мрія про "світову революцію", сприйнята
партією більшовиків як своєрідний орієнтир політичного
розвитку на довгі десятиліття і підтримана більшістю
громадян нової Радянської держави.

Про це свідчать також і численні великі трансна�
ціональні організації, створені під потужним впливом
колишнього СРСР такі, як Рада Економічної Взаємодо�

помоги, Варшавський Договір та ін. Але, як показала
історія, подібна модель глобалізації виявилася тупико�
вою. У той же час, крах і розвал СРСР парадоксальним
чином супроводжувалися новою ідеологією політичної
глобалізації і інтеграції у "світову спільноту". Була про�
голошена "нова відкритість", межі й ізоляція оголошені
пережитками.

Взагалі, поява в сучасному науковому дискурсі тер�
міну "глобалізація" відноситься приблизно до кінця 60�
х — початку 70�х років минулого століття.

Тенденції формування загальносвітової цивілізації,
що емпірично фіксуються, послужили свого роду
відправним пунктом для виникнення значної кількості
різних теоретичних переконань відносно майбутнього
людського суспільства.

Власне, ідея глобального розвитку спочатку виник�
ла як раціонально виправданий, доцільний орієнтир про�
гресивного розвитку (вдосконалення) усього людства.
Так, наприклад, на думку таких відомих американських
учених, як Д. Белла, З. Бжезинського, Д. Нейсбіта,
П. Друкера та ін., справжні, в цілому прогресивні, тен�
денції далі еволюціонуватимуть у тому ж напрямі, на�
буваючи зрілих, досконалих форм. Прототип прийдеш�
нього світопорядку можна виявити вже зараз у су�
спільствах найбільш розвиненого типу�західноєвро�
пейських і північноамериканському. Отже, образ май�
бутнього може бути спроектований шляхом екстрапо�
ляції спостережуваних рис на всю світову спільноту.

На думку представників подібних переконань, тако�
го роду "універсалізація" можлива лише за умови
єдності соціальних, економічних, політичних і культур�
них зв'язків і відносин у всьому світовому соціумі та,
відповідно, при зниженні ролі інституту національних
держав, які, за словами Д. Белла, стають "занадто малі
для великих життєвих проблем і занадто великі для ма�
леньких проблем" [2]. Проте справжнього розквіту й
актуалізації концепція глобалізації досягла в останнє
десятиліття XX ст. За минулі з моменту виникнення
феномену глобалізації десятиліття світова спільнота
зіткнулася зі значними складнощами становлення єди�
ного, цілісного і взаємозалежного світу — політични�
ми, соціально�економічними, науково�технічними, куль�
турно�моральними.

Протиріччя світової і регіональної політики, що
зіштовхують національні інтереси різних держав, по�
літична нерівність, постійна загроза тероризму, зростан�
ня міжнародної злочинності, глобальна екологічна кри�
за, що посилюється, викликають усе зростаюче занепо�
коєння, що постійно фіксують численні масові опиту�
вання населення. У подібних умовах, фактично будь�які
політичні, економічні і соціальні зміни починають розг�
лядатися під кутом зору процесу глобалізації.

Необхідно зазначити, що хоча дискусії серед нау�
ковців по проблемах глобалізації тривають вже декіль�
ка десятиліть, єдиного загальноприйнятого наукового
визначення поняття "глобалізація" досі не існує. У най�
загальнішому сенсі цим поняттям визначають ті серй�
озні зміни, які відбуваються у світовій системі упродовж
останніх 20—30�ти років. Проте, як відмічає російський
дослідник В. Кузнєцов, процес глобального розвитку
світової цивілізації має всеосяжний характер, його різні
грані є предметом вивчення майже всіх суспільних нау�
кових дисциплін. Коли ж ці окремі визначення зістав�
ляються, створюється враження деякого різноголосся
[6].

Проте власне термін "глобалізація" вперше було вве�
дено в науковий обіг відомим американським економі�
стом Т. Левіттом. Він позначив цим терміном феномен
злиття ринків окремих продуктів, вироблюваних вели�
кими багатонаціональними корпораціями. Ширше зна�
чення цьому терміну надали в Гарвардській школі бізне�
су, і головним його популяризатором став консультант
цієї школи К. Оме, який видав у 1990�му р. роботу "Світ
без меж". Вважаючи, що світова економіка віднині виз�
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начається взаємозалежністю тріади США, Японія і ЄС,
він стверджував, що економічний і політичний націо�
налізм окремих держав став безглуздим, оскільки роль
"сильних акторів" на світовій економічній і політичній
арені віднині відіграють транснаціональні корпорації.

Саме в цьому, на його думку, і виражається сутність
процесу глобалізації.

Позицію К. Оме розділяють далеко не всі дослідни�
ки, але саме вона стала відправним пунктом будь�якої
наукової дискусії на цю тему, ключовим словом якої є,
як правило, поняття "взаємозалежність", а глобальний
розвиток трактується як процес посилення цієї взаємо�
залежності. Більше того, російський академік О. Бого�
молов стверджує, що процеси взаємозалежності не об�
межуються лише економічною сферою, а поширюють�
ся на всі види людської діяльності. На його думку, зро�
стаюча взаємозалежність країн світу і народів, незва�
жаючи на всі відмінності в рівнях розвитку, культурі,
релігії, історичних традиціях, досягла такої стадії, яку
стали означати поняттям "глобалізація". Це поняття од�
наково застосовне і до економіки, і до політики, і до
культури [4].

Таким чином, на наш погляд, процес глобалізації
слід розуміти як багатогранне явище, що передбачає
загальну трансформацію політичного простору�часу й
інших аспектів життєдіяльності суспільства, є в сут�
нісній своїй характеристиці комплексом суперечливих
зв'язків і умов. Це не однолінійний і однонаправлений
розвиток на шляху до єдиного постіндустріального су�
спільства, а радше, потенційний напрям еволюції світо�
вої цивілізації [5]. Глобалізація не просто існує як дея�
кий політичний факт, вона охоплює все більшу кількість
політичних інститутів і національних держав, уніфіку�
ючи при цьому певним чином їх власні соціокультурні
характеристики і особливості.

З точки зору державного управління, проблеми гло�
балізації найчастіше аналізуються в контексті світово�
го або глобального громадянського суспільства; транс�
формації інституціональної структури, функціональної
специфіки і політичної ролі національної держави; пи�
тань організації і функціонування різних політичних
систем і режимів. З цих позицій у сучасній науці глоба�
лізацію розглядають в основному як:

— багатосторонній процес взаємозв'язку політич�
них структур, культур і суб'єктів у світовому масштабі
(М. Лечер);

— процес, що розмиває межі соціокультурних нор�
мативів, супроводжуваний зростаючим усвідомленням
цього (М. Уотерс);

— інтенсифікацію політичних відносин у світовому
масштабі, так що події в тих чи інших віддалених один
від одного регіонах світу опиняються взаємозв'язани�
ми (Е. Гідденс);

— стискування світу в єдине політико�економічне
ціле, з одночасним усвідомленням цього його локаль�
ними частинами і політичними суб'єктами (Р. Роберт�
сон).

Таким чином, специфіка державно�управлінського
підходу до дослідження процесу глобалізації полягає,
на наш погляд, не лише в аналізі питань формування
нових міждержавних і міжнародних недержавних полі�
тичних інститутів, регіонального розвитку, проблем
політичної інтеграції і впровадження нових інформа�
ційних і комунікаційних технологій, тобто тенденцій,
але також і в аналізі можливих наслідків універсалізації
і інтеграції економічного, політичного і соціокультур�
ного простору, образів, форм життєдіяльності різних
суспільств і національних держав.

Відтак, глобалізація сучасного світу — це одночас�
но і складний процес, і стан, що виражає стадії глобаль�
ності. На основі аналізу численних підходів до дослід�
ження цього явища можна зробити висновок, що його
сутність полягає у тривалому історичному процесі пе�
ретворення світового простору на єдине міжнародне

соціально�економічне, політико�правове і культурно�
інформаційне поле, де, по�перше, безперешкодно пере�
міщаються символічні політичні, соціальні й економічні
цінності; по�друге, вільно поширюються ідеї і пересу�
ваються їх носії; по�третє, формуються і займають
провідні позиції наднаціональні і наддержавні інститу�
ти управління.

Фактично, глобалізація є тенденцією і реалізацією
активного поширення практик, цінностей, технологій і
інших людських творів по всьому світу, коли глобальні
практики все сильніше впливають на людські життя, а
фокусом і передумовою формування людської діяль�
ності стає земна куля, що посилює конфлікт між сила�
ми, стимулюючими всесвітню інтеграцію, з одного боку,
і силами, які наполегливо дотримуються позиції про
значущість і недоторканість національно�державних
меж — з іншого. Це дає підстави деяким авторам навіть
ставити питання про можливість подальшого існування
інституту держави, його необхідність і доцільність.

Так, А. Салмін вважає, що нова фаза світового роз�
витку кидає черговий виклик національним державам,
що історично склалися, виділяючи п'ять особливостей:

— по�перше, відбувається процес політики, що "еко�
номізує". У нормальній, не кризовій обстановці еконо�
мічний блок з його мотиваціями, логікою, повсякден�
ними інтересами виходить на перший план суспільного
життя. Традиційні уявлення про важливість військової
потужності та політичного впливу зберігаються, але цих
чинників стає вже недостатньо, щоб гарантувати місце
у верхній частині світової ієрархії;

— по�друге, виникнення глобальної економіки об�
межує для переважної більшості національних урядів
можливість втручатися в регулювання економічних про�
цесів. Механізми реального управління економікою все
більшою мірою опиняються в руках наднаціональних
співтовариств, міжнародних і національних неполітич�
них організацій, а також небагатьох урядів найбільш
могутніх держав;

— по�третє, держава, в новому історичному кон�
тексті обмежена у своїх можливостях, вимушена відмов�
лятися від деяких колишніх функцій на користь грома�
дянського суспільства. Так, вона поступається частиною
політичної ініціативи економічним суб'єктам і неурядо�
вим організаціям (національним і міжнародним), які все
частіше здатні нав'язувати свою волю як самим держа�
вам, так і міждержавним організаціям;

— по�четверте, втрата національними урядами
більшості країн багатьох важелів управління економі�
кою, а також тим, що раніше відносилося до сфер зо�
внішньої політики і національної безпеки, неминуче веде
до послаблення їх ролі як "головних керманичів" на те�
риторіях самих національних держав, де на перші ролі
висуваються органи регіональної і місцевої влади;

— по�п'яте, в галузі міжнародного права протягом
ХХ ст. сталося важливе зрушення від визнання доміну�
ючим принципу національного суверенітету (і, відпові�
дно, безпеки держави) до визнання таким принципу су�
веренітету народу (і, відповідно, безпеки громадян).
Неповна ясність положень міжнародного права в галузі
теорії суверенітету і її суперечливе втілення в нормах
позитивного права створюють грунт для протиріч і
конфліктів нового типу, допускаючи втручання, у тому
числі і за допомогою збройних сил, у внутрішні справи
суверенних держав, особливо тих, які визнаються "не�
спроможними" (failed states) [7].

На наш погляд, сучасна держава поступово почи�
нає знаходити ту нову роль, яку їй судилося займати в
постіндустріальному світі, що глобалізується, викону�
ючи такі основні функції:

— охорона прав людини, господарюючих суб'єктів,
громадських організацій і асоціацій від замахів і зловжи�
вань;

— виконання ролі арбітра в численних спорах і кон�
фліктах;
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— визначення законодавчих "правил гри" в еко�
номіці та суспільно�політичному житті і контроль за
виконанням цих правил;

— виконання за дорученням суспільства деяких
функцій, які небезпечно або нераціонально доручати
приватним особам і компаніям (контроль за довкіллям,
підтримка депресивних регіонів, боротьба із злочинні�
стю тощо);

— охорона країни від замахів ззовні, регулювання
зовнішніх відносин, захист інтересів своїх громадян і
організацій за кордоном.

Відмічені зміни неможливо не враховувати в контексті
модернізації суспільних відносин та інституту державної
влади. Хоча українській державі ще належить пережити
нелегкий процес адаптації до умов розвитку глобалізова�
ного світу, що змінюється, але вже зараз видно, що від
цього залежить не лише доля держави і продовження її
нехай і видозміненої, проте такої ж важливої як і раніше
історичної місії. Від того, наскільки Україна зуміє видоз�
мінитися і пристосуватися до нових соціальних реалій,
залежить і характер реалізації постіндустріалізму як нової
парадигми розвитку нашого суспільства.

У цьому зв'язку необхідно враховувати, що за останні
роки в еволюції суспільної свідомості українців досить
виразно виявляються дві суперечливі тенденції. З одно�
го боку, спостерігається стрімке засвоєння частиною
наших співгромадян індивідуалістичних цінностей та іде�
алів, що, природним чином, передбачає рішуче відторг�
нення абстрактних ідеологічних принципів і установок,
небажання йти на які б то не було жертви заради отри�
мання державою минулої могутності. З іншого ж боку,
не можна не бачити і тим більше не брати до уваги значне
посилення патріотичних настроїв, обумовлене особли�
востями нашої новітньої історії, а також шкодою, що все
ще має місце, з приводу минулої величі СРСР, пов'язани�
ми, зокрема, з дуже високим в недалекому минулому сту�
пенем безпеки (у тому числі й соціальної) населення.

Тому при розгляді перспектив модернізації інсти�
туту державної влади в Україні слід враховувати, при�
наймні, три вірогідні варіанти: патерналістсько�етатис�
тський, ліберально�індивідуалістичний і соціально орі�
єнтований. При продовженні, а тим більше поглибленні,
політичної і/або економічної кризи не можна виключа�
ти того, що в суспільній свідомості можуть взяти верх
патерналістсько�етатистські цінності. У ситуації, що
склалася в Україні, вони можуть знайти політичне ви�
раження як під лівими, так і під правими гаслами.

Соціальне самовизначення, засноване на такій сис�
темі цінностей, характеризувалося б орієнтацією на
сильну авторитарну владу, етатизацію економіки, під�
тримку значно жорсткіших, ніж нині, дій по боротьбі з
корупцією і злочинністю, згодою на обмеження соціаль�
них і політичних прав і свобод. Можна відмітити і те,
що цей варіант заперечує, відкрито або по суті, засто�
совність західної моделі демократії до умов України і
бачить порятунок у відновленні авторитарної системи
за радянським або дореволюційним зразком.

Очевидно, що утвердження подібної системи цінно�
стей, ізолююче Україну від домінуючих тенденцій світо�
вого розвитку, відкинуло б її далеко назад. З точки зору
національних інтересів України та її міжнародної ролі,
оптимальним результатом політичної модернізації є
створення сильної демократії, яка утвердить наділену
достатніми повноваженнями виконавчу владу, діючу під
контролем законодавчої, судової влади й організацій
громадянського суспільства (як національних, так і
міжнародних) і забезпечить можливість участі в держав�
ному управлінні та місцевому самоврядуванні зацікав�
лених в цьому громадян. Усе це знаходиться у
"мейнстрімі" процесів глобалізації в політичній сфері.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вирішуючи завдання модернізації су�

спільства й інституту державної влади в Україні, до�

цільно враховувати нинішні виклики часу, вплив про�
цесів глобалізації і глобальні тенденції. Це дозволить
досягти необхідного соціального самовизначення, що,
як відомо, є вибором суспільством системи цінностей,
які визначають основні напрями його розвитку. Не пе�
редбачаючи явного знання кінцевої мети і переважних
форм суспільної організації, воно слугує, передусім,
еталоном при оцінці конкретних дій індивідів, соціаль�
них інститутів і суспільно значущих результатів цих дій.
При всьому цьому соціальне самовизначення є найваж�
ливішою умовою нормального функціонування держа�
ви. Воно забезпечує йому можливість оптимальної ре�
акції на соціальні та політичні події і зміни, як внутрішні,
так і зовнішні.

 Адекватне об'єктивним обставинам соціальне само�
визначення потрібне будь�якому нормально функціону�
ючому інституту держави. Воно зміцнює стабільність
суспільної системи і гарантує цю стійкість на перспек�
тиву, істотно підвищує ефективність управлінських ме�
ханізмів. Особливо важливе воно в умовах глобалізації,
передусім для країн, що виявилися перед необхідністю
зміни парадигми суспільного розвитку. Проте досягти
цього неможливо без упровадження відповідної кому�
нікативної моделі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На перший погляд назва цієї статті може викли�

кати ряд питань, що пов'язані з недостатньою нау�
ковою інформацією про адміністративний менедж�
мент, його місця та ролі у забезпеченні результатив�
ності функціонування будь�якого суб'єкта господа�
рювання не залежно від форми власності та напря�
му діяльності. Водночас нерозуміння важливості

УДК 658.012.4

М. А. Міненко,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,
Київський національний торговельно;економічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Minenko,

Doctor of Economics, professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF GOODWILL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF ENTITY

Реалізація Україною угоди з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі спонукає до необхідJ

ності мобілізації додаткових ресурсів національними суб'єктами господарювання, що сприятиме підвиJ

щенню їх конкурентоспроможності в нових економічних реаліях. Таким ресурсом є репутація. У статті

обгрунтовано необхідність забезпечення неперервного процесу формування репутації адміністративноJ

го менеджменту, як одного із основних резервів організації, починаючи з моменту проектування до суJ

проводу діяльності. Визначено складові репутації адміністративного менеджменту, дано формування сутJ

ності понять "репутація адміністративного менеджменту суб'єкта господарювання" та "формування реJ

путації адміністративного менеджменту суб'єкту господарювання", обгрунтовано критерії, яким має

відповідати репутація адміністративного менеджменту. Запропоновано алгоритм удосконалення процеJ

су формування репутації адміністративного менеджменту за умови, якщо цьому питанню не приділялоJ

ся достатньо уваги з першого етапу проектування організації.

Implementation of the Agreement by Ukraine with the European Union on a free trade zone leads to the need

to mobilize additional resources by national entities that enhance their competitiveness in new economic realities.

Such resource is reputation. The need to ensure a continuous process of formation of administrative management

reputation as one of the key provisions of the organization, beginning with the design to maintenance activities

in the article has been substantiated. The composition of administrative management reputation is defined, the

essence of the concepts of "reputation of administrative management of entity" and "formation of reputation of

administrative management of entity", the criteria of reputation of administrative management have been

substantiated. The algorithm of improving the process of reputational forming of administrative management

provided that this issue has not been given enough attention from the first stage of the design organization.
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го менеджменту суб'єкта господарювання.
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щодо необхідності формування репутації адмініст�
ративного менеджменту, ще з моменту зародження
ідеї про бажання започаткувати майбутній суб'єкт
господарювання, вже не кажучи про всі наступні ета�
пи проектування та створення організації, є основ�
ною причиною ресурсних втрат.

Не потрібно визначати або призначати когось,
хто, на думку керівника організації, своїми діями або
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бездіяльністю призвів до нераціонального викорис�
тання ресурсів та негативних результатів. Потрібно
дати об'єктивну відповідь на питання: чи було зроб�
лено все для того, щоб із самого початку при побу�
дові окремих елементів системи адміністративного
менеджменту і налагодженні зв'язків між ними та із
заінтересованими сторонами, приділялося достатньо
уваги формуванню репутації? Чи було обрано саме
систему адміністративного менеджменту за основу
для формування репутації менеджменту та органі�
зації в цілому? Якщо цим питанням, на думку хоча б
одного представника Вашої адміністрації, необхід�
но було приділяти увагу через певний термін часу, а
не відразу — Ви вже втратили частину своїх переваг
у конкурентному середовищі. І, головне, Ви, як кер�
івник організації або є опосередкованим, або, у
більшості випадків, — прямим джерелом таких втрат.

Нерозуміння важливості формування репутації
безпосередньо з побудовою системи адміністратив�
ного менеджменту суб'єкта господарювання можна,
до певної міри, виправдати низьким рівнем адмініст�
ративної компетентності. Низький рівень адмініст�
ративної компетентності пояснюється тим, що в Ук�
раїні цим питанням достатньо змістовно почали при�
діляти увагу тільки з 2011 року. Зокрема Міністер�
ством освіти і науки України було затверджено "Ос�
вітньо�професійну програму підготовки бакалавра"
галузі знань 0306 "менеджмент і адміністрування" та
рекомендовано до впровадження у навчальний про�
цес програми нормативних навчальних дисциплін і
практик підготовки бакалавра напряму 030601 "Ме�
неджмент". Саме з цього моменту однією з норма�
тивних навчальних дисциплін було визначено "Адм�
іністративний менеджмент". По факту, цю дисципл�
іну почали вивчати студенти починаючи з 2012—2013
навчального року.

Ще однією причиною низького рівня адміністра�
тивної компетентності є той факт, що викладання
дисципліни "Адміністративний менеджмент", розпо�
чали викладачі, які її, як правило, не вивчали, нау�
кова література цього спрямування практично була
відсутня, а головне — викладацький корпус, за дея�
кими винятками, не мав досвіду роботи на рівні адм�
іністративного менеджменту, не мав практики пер�
сонального проектування і організації діяльності
суб'єктів господарювання та, що саме прикро, не
достатньо кваліфіковано міг пояснити, яка різниця
між менеджментом організації і адміністрацією
(організаційна, функціональна, методологічна, прак�
тична), а також який між ними взаємозв'язок.

Науковці у своїх дослідженнях, на той період, та�
кож не давали відповідь на левову частку питань, що
безпосередньо були пов'язані з формуванням систе�
ми адміністративного менеджменту суб'єктів госпо�
дарювання і щодо місця та ролі представників адмі�
ністрації в цьому процесі. Саме тому, змістовно, ре�
комендована програма нормативної дисципліни "Ад�
міністративний менеджмент" 2011 року, не давала
можливості комплексно отримати відповідний рівень
знань і умінь безпосередньо для формування компе�
тенцій штатних працівників апарату управління суб�
'єкта господарювання.

Водночас, крім адміністративної некомпетент�
ності свідоме бажання займатися питаннями фор�
мування репутації по факту створення та органі�
зації діяльності всіх структурних елементів (або їх
частини) суб'єкта господарювання, прямо вказує на
низький рівень культури адміністрування, що пов'я�
зано безпосередньо з особистісними характеристи�
ками керівника організації. Побудувати організа�
цію (або її частину) і тільки після цього приступити
до формування її репутації це все рівно, що вирос�
тити дитину до певного віку, а потім почати займа�
тися її вихованням, освітою, навичками сприйнят�

тя і налагодження взаємовідносин із оточуючим се�
редовищем.

Такий підхід може бути притаманний керівникам
і науковцям, які не розуміють, що таке адміністра�
тивний менеджмент по суті, який його вплив на фор�
мування загально організаційної системи управлін�
ня суб'єкта господарювання, що таке функція "суп�
роводу діяльності" в адмініструванні, а також жод�
ного разу самостійно не проектували та не створю�
вали організацію. З огляду на це автор, об'єктивно
оцінюючи важливість формування репутації адміні�
стративного менеджменту для суб'єктів господарю�
вання, в межах цієї статті буде намагатися показати
необхідність обов'язкового усвідомленого сприйнят�
тя цієї проблеми з метою її унеможливлення або у
разі виникнення — мінімізації (ліквідації).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика формування репутації суб'єктів
господарювання досліджена в працях П. Дойля, Ф.
Котлера, Ф. Джея, Г. Азоєва, Ф. Ламбена, Г. Даулін�
га та інших. Не залишається вона поза увагою М. То�
мілова, Т. Примак, В. Шкардун, І. Альошина, В. Ку�
рейко, а також приділяють їй достатньо уваги ук�
раїнські науковці І. Бланк, О. Родіонов, О. Мендрул,
Л. Пан, І. Рєпіна та інші.

Водночас дослідження теоретичних, методолог�
ічних і сучасних прикладних аспектів формування ре�
путації адміністративного менеджменту суб'єктів
господарювання залишається поза увагою науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на це, наше дослідження буде спрямо�

ване на обгрунтування доцільності формування ре�
путації адміністративного менеджменту як основи
для формування репутації менеджменту і організації
в цілому. Для цього пропонуємо:

— розкрити сутність понять "репутація", "адмін�
істративний менеджмент", "система адміністратив�
ного менеджменту", "репутація адміністративного
менеджменту", "формування репутації адміністра�
тивного менеджменту суб'єкта господарювання";

— визначити елементи системи адміністративно�
го менеджменту, формування змісту і форми яких
передбачає обов'язкове врахування майбутнього
стану репутації як адміністрації, так і менеджменту
організації, а також суб'єкта господарювання;

— встановити критерії за якими доцільно фор�
мувати репутацію адміністративного менеджменту
суб'єкта господарювання не залежно від форми влас�
ності та напряму діяльності;

— показати, що процес формування репутації ад�
міністративного менеджменту є неперервний, має внутрі�
шню і зовнішню складову, що взаємопов'язані між собою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особа або група осіб, в яких виникла ідея спро�

ектувати і створити організацію будь�якої форми
власності та функціональних напрямів діяльності,
стикається з необхідністю, в разі усвідомлення зна�
чущості цього питання, системного і неперервного
підходу до формування репутації суб'єкта господа�
рювання. Це пов'язано, насамперед, з потребою за�
безпечення динамічного розвитку, залучення інвес�
тицій, збільшення капіталізації, оптимізації взаємо�
відносин із заінтересованими сторонами, підвищен�
ням стабільної конкурентоспроможності.

Фактично майбутні представники адміністрації
суб'єкта господарювання (у тому числі його власни�
ки) із самих перших кроків побудови організації по�
винні формувати її репутаційний капітал — одну з
найбільших цінностей, що має відігравати роль "по�
душки безпеки" (у випадку кризових ситуацій) та



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19www.economy.in.ua

бути фундаментом конкурентоспроможності на рин�
ку [1].

У результаті правильно організованого неперер�
вного процесу формування репутації адміністратив�
ного менеджменту і на його основі всього менедж�
менту суб'єкта господарювання, вартість організації
може збільшитися на 40—60%. Так, понад 80% кері�
вників підприємств з рейтингу Fortune 500 вважають
репутацію таким же важливим активом, як і фінан�
совий стан підприємства. Зокрема рішення про на�
дання інвестицій суб'єкту господарювання прийма�
ють на основі інформації про позитивну динаміку
репутації, у першу чергу, адміністративного менед�
жменту в [1]:

— Сполучених Штатах Америки і Канаді 26—28%
інвесторів;

— Японії 22% інвесторів;
— Європейському Союзі 21—33% інвесторів.
В Україні розуміння необхідності організовано�

го неперервного процесу формування репутації суб�
'єкта господарювання в цілому, як похідної репутації
адміністративного менеджменту, тільки сьогодні по�
чинає виходити на якісно новий рівень сприйняття
інституційним менеджментом і науковцями. За умов,
що склалися, важливим завданням є напрацювання
сучасних інноваційних підходів до формування ком�
плексної репутаційної платформи на базі системи
адміністративного менеджменту будь�якого суб'єкта
господарювання. У статті пропонуємо розглянути
неперервний процес організованого формування ре�
путації для суб'єкта господарювання, що проек�
тується. Водночас для діючих організацій ми також
запропонуємо алгоритм удосконалення процесу
формування репутації, враховуючи відповідний етап
її розвитку.

Репутація (лат. reputatio — обдумую, споглядаю)
або реноме (фр. renommе'e) є громадською думкою
про когось чи щось, соціальною оцінкою чи устале�
ними уявленнями про особу чи об'єкт, що впливає на
ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта [2].
Об'єктивними показниками репутації може бути
рівень довіри до особи чи об'єкта, що фіксується в
результаті соціологічних опитувань, а також гудвіл
— ринкова вартість ділової репутації.

У свою чергу адміністративний менеджмент це
[3]:

— управління, яке здійснюється вищим керівниц�
твом організації;

— діяльність, пов'язана з рішенням стратегічних
завдань, враховуючи комплекс зовнішніх і внутріш�
ніх факторів впливу та тенденцій розвитку як суб�
'єкта господарювання в конкурентному оточенні, так
і певної галузі суспільного виробництва та держави
в цілому;

— забезпечення діяльності адміністрації, що по�
в'язано з організацією роботи усіх підрозділів, які
сприяють виконанню адміністрацією покладених на
неї функцій.

На практиці система адміністративного менедж�
менту складається з двох підсистем:

— організаційна підсистема управління;
— підсистема адміністративного управління пер�

соналом.
Організаційна підсистема управління відповідає

на питання: хто, що, як і коли повинен робити в
організації для досягнення визначених цілей та по�
ставлених задач. Дана підсистема включає в себе ре�
тельно відпрацьовані статут, штатний розпис, орга�
нізаційну структуру управління, положення про
підрозділи і посадові інструкції, правила внутріш�
нього трудового розпорядку, колективний договір,
налагоджений документообіг, підсистему комуніка�
тивних зв'язків, планування, бюджетування, ресур�
сне забезпечення, регулювання і супроводження

діяльності, закони, принципи і методи управління,
що використовуються адміністрацією і менеджмен�
том організації.

Підсистема адміністративного управління персо�
налом відповідає на питання: як потрібно працюва�
ти, як працівникам налагоджувати відносини з кері�
вниками і колегами, як стимулюється праця, як кер�
івникам правильно контролювати та управляти
підлеглим персоналом. Дана підсистема базується на
основі ефективного налагодження процесів контро�
лю й стимулювання, в межах яких вирішується про�
блема мотивації персоналу до продуктивної та якіс�
ної праці. Підсистема підвищує дисципліну і ста�
ранність всього персоналу. Вона наділяє дійовими
важелями управління керівників всіх рівнів управлі�
ння, при цьому забезпечує чітке й незаперечне ви�
конання кожним працівником організації всіх роз�
поряджень безпосереднього керівника та наказів
керівників вищих управлінських рівнів.

По суті, система адміністративного менеджмен�
ту представляє комплекс взаємопов'язаних між со�
бою елементів організаційної підсистеми і підсисте�
ми адміністративного управління персоналом, що зо�
бов'язує всіх учасників процесу сприймати її як ос�
нову, створену для забезпечення ефективного фун�
кціонування загально організаційної системи управ�
ління, її окремих підсистем і кожного із виконавців.
З огляду на це, на думку автора, система адміністра�
тивного менеджменту суб'єкта господарювання
(організації) — це комплекс відносно відокремлених
взаємозалежних елементів, які через налагоджені
наскрізну підсистему комунікацій і документообігу,
затверджені статут, штатний розпис, організаційну
структурну схему управління, положення про струк�
турні підрозділи та встановлені посадові інструкції
й виробничі завдання, шляхом реалізації функцій
адміністративного менеджменту, використовуючи
наявний ресурсний потенціал, забезпечують досяг�
нення визначених цілей, що відповідають місії орган�
ізації, не вступають у протиріччя із правилами внут�
рішнього трудового розпорядку суб'єкта господарю�
вання та нормами колективного договору, що прий�
нято до виконання адміністрацією і трудовим колек�
тивом, соціально�економічним і суспільно�політич�
ним зовнішнім середовищем, а також законами,
принципами та методами управління (рис. 1).

Проаналізоване дає підстави стверджувати, що
репутація адміністративного менеджменту суб'єкта
господарювання повинна розглядатися комплексно,
а саме:

— як громадська думка працівників різних рівнів
управління, про керівника суб'єкта господарювання,
його функціональних заступників, менеджменту,
який входить до складу адміністрації, спеціалістів та
технічних виконавців апарату управління. Головни�
ми показниками при формуванні такої думки, мають
бути відповідний рівень довіри до адміністрації, що
визначатиметься шляхом оцінки персональних ха�
рактеристик кожного представника апарату управ�
ління, а також оцінка законів, принципів і методич�
них підходів, які використовує топ�менеджмент для
розробки, прийняття і реалізації адміністративних
рішень, та динаміки стабільності отримання позитив�
них результатів;

— як соціальна оцінка процесу формування пря�
мого і опосередкованого інструментарію адміністра�
тивного менеджменту, різноманіття його конфігу�
рації, зрозумілості змісту і форми, об'єктивності та
справедливості впливу на об'єкти управління;

— як усталене уявлення штатних працівників, які
не входять до складу адміністрації, про перелік і
зміст елементів та підсистем системи адміністратив�
ного менеджменту, їх взаємозв'язок, ефективність і
дієвість функціонування та постійне переконання в
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тому, що вона (система адміністративного менедж�
менту) сприяє раціональності, оптимальності та, як
підсумок, результативності виконання функціональ�
них обов'язків, планових завдань, наказів чи розпо�
ряджень керівництва;

— як соціальна оцінка процесу формування
підсистеми організаційних комунікацій, місця і
ролі в ньому адміністрації, її можливостей, стій�
кості до деформації повідомлень, інформаційних
перевантажень, раціональності, оптимальності та
доступності використання при виконанні службо�
вих обов'язків;

— як громадська думка заінтересованих сторін про
менеджмент адміністрації, спеціалістів і технічних ви�
конавців апарату управління з якими вони вступають
у ділові взаємовідносини, їх рівень компетентності,
уміння вирішувати конкретні питання, особистісні ха�
рактеристики. При цьому варто пам'ятати, що довіра
споживачів (усталене уявлення про суб'єкт господарю�
вання в цілому і адміністративний менеджмент органі�
зації зокрема) відіграє вирішальну роль у безболісно�
му виході з багатьох найскладніших ситуацій;

— як соціальна оцінка заінтересованими сторо�
нами якісного рівня процесу комунікацій між орга�

Рис. 1. Візуалізована модель системи адміністративного менеджменту
суб'єкта господарювання (організації)

Джерело: розроблено автором за результатами дослідження.
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нізацією, з якою вони вступають у ділові відносини,
і зовнішнім середовищем. У цьому випадку оціню�
ються комунікаційні зв'язки, що налагоджує, у пер�
шу чергу, менеджмент адміністрації, принаймні з го�
ловними заінтересованими сторонами, якість їх до�
кументального оформлення, а головне — виконання
взятих на себе зобов'язань, які зазначені в цих до�
кументах. Широко відомі випадки, коли позитивна
репутація, сформована за рахунок правильно обра�
ної зовнішньої комунікаційної програми рятувала
суб'єкти господарювання від кризових ситуацій, бан�
крутства, рейдерських захоплень.

Проводячи певне узагальнення, можна сформу�
лювати визначення сутності поняття "репутація ад�
міністративного менеджменту суб'єкта господарю�
вання". На нашу думку, це ресурс суб'єкта господа�
рювання, що формується з моменту зародження ідеї
про його створення в процесі визначення місії, цілей,
стратегій, функціональних напрямів діяльності, а
також при проектуванні будь�якого елементу або
підсистеми системи адміністративного менеджмен�
ту, документально закріплюється у змісті та формі
його регламентів, якісний рівень якого забезпечуєть�
ся і підтримується за рахунок відповідних особисті�
сних й командних показників адміністративної ком�
петентності та культури штатних працівників апара�
ту управління, регулярної ефективної реалізації
функцій адміністрування, налагоджених опти�
мальних (раціональних) діловиробництва і комуніка�
ційних зв'язків із всіма заінтересованими сторона�
ми, досягнення стабільних позитивних результатів.
Водночас "формування репутації адміністративного
менеджменту суб'єкта господарювання" — це непе�
рервний процес, що організовується шляхом нала�
годження внутрішніх і зовнішніх комунікацій із заі�
нтересованими сторонами, дотримання процедур їх
юридично грамотного документування й організу�
вання та подальшого виконання взятих на себе зо�
бов'язань, через забезпечення стабільної підтримки
на якісному рівні за рахунок особистої й командної
адміністративної компетентності та культури прац�
івників апарату управління суб'єкта господарюван�
ня і представників заінтересованих сторін, які є учас�
никами таких комунікацій.

По суті, репутація адміністративного менедж�
менту має відповідати певним критеріям, що будуть
характеризувати рівень адміністративної компетен�
тності та культури працівників апарату управління,
зміст і форму регламентів, конфігурацію прямого і
опосередкованого інструментарію адміністрування,
методи роботи, механізми впливу, об'єктивність і
справедливість оцінки діяльності та інше порівняно
з минулими періодами функціонування суб'єкта гос�
подарювання. Зокрема такими критеріями, на думку
автора, можуть бути [4]:

— рівень відповідальності (підзвітності) працівників
апарату управління, що визначає наскільки доступни�
ми і в повному обсязі для заінтересованих сторін є їх
політика, рішення, дії, відповідальність, наслідки, а та�
кож бажання на відповідну перевірку й обов'язок пев�
ним чином прореагувати на її результати;

— міра прозорості діяльності адміністрації, що
передбачає надання заінтересованим сторонам своє�
часної, повної і достовірної інформації про внутрі�
шню структуру, політику, правила, засоби безпеки,
обов'язки, процес прийняття рішень тощо через на�
лагоджену підсистему внутрішніх і зовнішніх кому�
нікацій;

— рівень етичної поведінки штатних працівників
апарату управління, що характеризує цивілізований
та морально здоровий спосіб формування та забез�
печення функціонування системи адміністративно�
го менеджменту через недопущення некомпетент�
ності, приниження честі та гідності, неетичної пове�

дінки, корупції, здирництва, хабарництва, дискри�
мінації та кумівства;

— рівень поваги до фундаментальних прав людини,
що відображається у регламентах адміністративного
менеджменту і зобов'язує адміністрацію суб'єкта гос�
подарювання провадити таку діяльність та політику, які
відповідають принципам загальної декларації прав лю�
дини й актам різних міжнародних організацій;

— рівень поваги до особистості, що визначатиме,
як адміністрація суб'єкта господарювання наймає на
роботу працівників будь�якої раси, кольору шкіри,
віросповідання, віку, статі, політичних переконань,
дотримується законодавства про дитячу працю і про�
водить недискримінаційну пенсійну політику. При цьо�
му недостатнє володіння мовою, відсутність досвіду
роботи, навичок або освітньої кваліфікації, фізичні
вади чи інші причини, які певною мірою пов'язані з ви�
конанням службових обов'язків, не повинні впливати
на рівень поваги адміністрації до особистості;

— рівень дотримання правових норм передбачає,
що адміністрація суб'єкта господарювання повинна по�
вністю і цілковито дотримуватися всіх законів та нор�
мативних документів, які регламентують її діяльність
(у тому числі актів, визнаних на міжнародному рівні);

— рівень визнання заінтересованих сторін та їхніх
уподобань, передбачає, що керівництво суб'єкта госпо�
дарювання використовує механізм, за допомогою яко�
го заінтересовані сторони можуть отримати консуль�
тації та висловити свої погляди на курс діяльності, а
також одержати відповідну інформацію про політику,
пропозиції та рішення, що можуть на них впливати;

— рівень сприяння сталому розвитку, що прояв�
ляється у постійному намаганні адміністрації суб�
'єкта господарювання задовольнити нинішні потре�
би, не ставлячи при цьому під загрозу можливість за�
довольняти потреби наступних поколінь;

— рівень пропагування і реалізація заходів соц�
іальної відповідальності та створення умов для дот�
римання європейських і міжнародних стандартів
соціальної відповідальності;

— рівень відсутності претензій з боку державних
фіскальних органів;

— рівень відсутності скарг з боку заінтересова�
них сторін;

— рівень довіри до адміністрації, що визначаєть�
ся персональними характеристиками кожного штат�
ного працівника апарату управління і забезпечуєть�
ся прозорістю та демократичністю умов діяльності;

— зрозумілість змісту і форми, об'єктивності та
справедливості, а також різноманіття конфігурації пря�
мого і опосередкованого інструментарію адмініструван�
ня;

— рівень ефективності та дієвості кожного еле�
мента і підсистем окремо та системи адміністратив�
ного менеджменту в цілому, що сприяють раціональ�
ності, оптимальності та результативності виконан�
ня функціональних обов'язків, планових завдань, на�
казів або розпоряджень керівництва;

— рівень стійкості до деформації повідомлень,
інформаційних перевантажень, раціональності та до�
ступності використання при виконанні службових обо�
в'язків підсистеми організаційних комунікацій системи
адміністративного менеджменту суб'єкта господарю�
вання;

— рівень компетентності, уміння вирішувати кон�
кретні питання, особистісні етичні характеристики
менеджменту, спеціалістів і технічних працівників
апарату управління з якими вступають у ділові взає�
мовідносини представники заінтересованих сторін
суб'єкта господарювання;

— якісний рівень процесу зовнішніх комунікацій,
що налагоджено із представниками апарату управл�
іння та заінтересованими сторонами суб'єкта госпо�
дарювання;
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— рівень залучення до формування змісту і ме�
ханізмів функціонування підсистем системи адміні�
стративного менеджменту та процесу прийняття ад�
міністративних рішень менеджменту і спеціалістів,
які не входять до складу адміністрації, а також пред�
ставників заінтересованих сторін (якщо це не несе
загрозу комерційній таємниці);

— наявність умов створених адміністрацією, що
спонукатимуть добросовісно і результативно вико�
нувати свої обов'язки, випускати безпечну продук�
цію або надавати якісну послугу;

— рівень сприяння створенню умов для підтрим�
ки інноваційного клімату як серед працівників апа�
рату управління, так й інших штатних працівників
суб'єкта господарювання;

— динаміка стабільності отримання позитивних
результатів роботи суб'єктом господарювання.

Визначені вище критерії варто сприймати як го�
ловні орієнтири неперервного розвитку суб'єкта гос�
подарювання з моменту зародження ідеї про його
створення. На практиці, забезпечуючи досягнення
відповідного рівня репутації адміністративного ме�
неджменту, що відповідає тому чи іншому критерію,
апарат управління спонукає працівників, які не вхо�
дять до штату адміністрації, виконувати свої обо�
в'язки і формувати відповідний рівень репутації ме�
неджменту і суб'єкту господарювання, не нижче
встановленого.

Якісний позитивний рівень сформованої репу�
тації адміністративного менеджменту, як внутріш�
ньої, так і зовнішньої, пропонуємо оцінювати або за
результатами соціологічних досліджень, або через
процедуру розрахунку гудвіл (ринкової вартості
ділової репутації). Вибір одного із варіантів оцінки
бажано робити виходячи з об'єктивної можливості
отримання статистичних даних у динаміці за 3—5
років діяльності суб'єкта господарювання.

Для топ�менеджменту організації, який не при�
діляв достатньо уваги неперервному процесу фор�
мування репутації із самого першого етапу проек�
тування суб'єкта господарювання, доцільно прове�
сти SWOT�аналіз діючої ситеми адміністративного
менеджменту, оцінивши сильні та слабкі сторони,
ризики і можливості під кутом зору тих втрат і пер�
спектив, що понесли або можуть отримати, враху�
вавши (або не врахувавши) репутацію як один із
стартових ресурсів. Після чого розробити план за�
ходів, реалізація якого буде безпосередньо пов'я�
зана з акцентуванням уваги, у першу чергу, праців�
ників апарату управління і менеджменту, який не
входить до складу адміністрації, що репутація є до�
датковий капітал і процес його системного форму�
вання сприятиме збільшенню вартості суб'єкта гос�
подарювання.

Позитивні результати такого процесу можна от�
римати за умови, коли кожен його учасник, у подаль�
шому, формуючи зміст, визначаючи форму і забез�
печуючи використання того чи іншого елементу або
тієї чи іншої підсистеми системи адміністративного
менеджменту, а також реалізуючи свої безпосередні
функції й виробничі завдання в обов'язковому по�
рядку розпочне сприяти досягненню відповідного
позитивного рівня репутації. У разі свідомого розу�
міння цінності репутації, як капіталу, та необхідності
налагодження комплексного неперервного процесу
її формування, а також періодичному аналізі пози�
тивних і негативних практик та проведення коригу�
ючих дій, — через певний період можна констатува�
ти очікувані результати.

ВИСНОВОК
За будь�яких обставин формування репутації ад�

міністративного менеджменту суб'єкта господарю�
вання розпочинається не тільки і не стільки з момен�

ту зародження ідеї про бажання його започаткува�
ти. На наше переконання, цей процес розпочинаєть�
ся набагато раніше. Це, в першу чергу, пов'язано з
персональними процесами формування репутації і
досягнутим її рівнем тих особистостей, які зголоси�
лися формувати ідею про створення нової органі�
зації, будуть проектувати, організовувати функціо�
нування та забезпечувати адміністративний супровід
діяльності. Саме персональна репутація засновників
(власників, стартового складу топ�менеджменту),
їхні попередні позитивні практики формування ре�
путації адміністративного менеджменту, перспекти�
ви бачення змісту і форми репутації започатковано�
го суб'єкта господарювання є головним джерелом і
вектором його розвитку. Подальші кроки, їх ефек�
тивність і результативність буде залежати від комп�
лексного підходу до формування репутації безпосе�
редньо з побудовою системи адміністративного ме�
неджменту, а потім, за умови обов'язкового враху�
вання, при доборі кадрового складу менеджменту і
ключових працівників організації, які не входять до
складу адміністрації, але забезпечують кінцеві ре�
зультати діяльності, а також фахового супроводу
виконання ними функціональних обов'язків, плано�
вих завдань, наказів і розпоряджень керівництва.

Попри все, варто завжди пам'ятати, що незнач�
на, проте неприємна дрібниця може зіпсувати щось
хороше (справу, настрій, враження тощо). Тому по�
трібно регулярно проводити аудит процесу форму�
вання репутації по всій управлінській вертикалі. Цей
аудит має визначати її рівень, ключові складові, вне�
сок у формування репутації кожного учасника про�
цесу, а, головне, виявляти та / або попереджати по�
яву (локалізувати) тієї незначної, але неприємної
дрібниці, що може звести нанівець (незалежно на
якому рівні управління виявлено) всі позитивні здо�
бутки цілої команди.
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FOOD QUALITY — A KEY TO A HEALTHY NATION

Мета статті полягає у дослідженні взаємозв'язку між якістю продуктів харчування та здоров'ям насеJ

лення, окресленні пріоритетних напрямів діяльності держави щодо покращення якості продуктів харчуJ

вання в контексті збереження та відновлення генофонду нації як стратегічного ресурсу України.

Методика дослідження. В процесі написання наукової статті використовувались загальнонаукові та

спеціальні методи економічних досліджень: аналіз та синтез, абстрактноJлогічний, системного аналізу,

узагальнення, статистичний, порівняння.

Результати. Обгрунтовано об'єктивну необхідність державної підтримки виробництва екологічно безJ

печних продуктів харчування в єдиному циклі (виробництво сільськогосподарської продукції — заготівJ

ля — зберігання — перероблення продукції — споживач). Для вирішення проблем якісного харчування

населення України потрібна співпраця урядових та неурядових інституцій, громадських організацій і

всього суспільства.

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено тісний взаємозв'язок між якістю продуктів харJ

чування та здоров'ям населення; узагальнено принципи раціонального харчування населення; визначеJ

но вплив антропогенного навантаження людини на екологічність продовольчої сировини; обгрунтовано

орієнтири державного впливу на якість харчування в Україні в контексті забезпечення продовольчої безJ

пеки.

Практична значущість результатів дослідження полягає у наступному: стимулювання виробників проJ

дуктів оздоровчого харчування; розвиток раціонального природокористування; дієвий моніторинг грунтів

як одного з найважливіших чинників виробництва екологічно безпечних продуктів харчування; запроJ

вадження системи екологічної освіти та пропагування здорового способу життя.

Purpose. The article is aimed at studying the correlation between food quality and public health. The research

also outlines the main priorities of the state's activity for improving food quality as part of conservation and

restoration of the nation's genetic pool being a strategic resource of Ukraine.

Methodology. Analysis and synthesis, abstract and logical reasoning, systematic analysis, generalization,

statistical and comparison approaches are among general and special scientific methods used in the article.

Finding. The article justifies the objective necessity of the state support of producing ecologically safe foodstuff

in the manufacturing cycle that is broken down into the following stages: production of agricultural products,

procurement of agricultural commodities, storage, processing, and consumption. Solving the problems of nutrition

quality in Ukraine requires cooperation between governmental and nonJgovernmental institutions, nonJprofit

organisations and the society.

Scientific value of the research. The study proves a strong correlation between food quality and public health;

summarizes the principles of a healthy diet; defines the influence of anthropogenic impact on the environmental

friendliness of food stock; justifies the role of the state in ensuring standards of food quality and providing food

safety in Ukraine.

Practical value of the research. The practical significance of the article lies in stimulating healthy food

production, developing sustainable use of natural resources, efficient monitoring of soils as an important factor

of safe food production, encouraging a healthy lifestyle and environmental education.

Ключові слова: якість харчування, безпечність харчових продуктів, купівельна спроможність, держава,
раціональне харчування, споживання продуктів, харчові добавки, шкідливі речовини, організм людини, здоро�
в'я, захворювання.

Key words: nutrition quality, food safety, purchasing power, the state, healthy diet, food consumption, food
additives, toxic chemicals, human body, health, disease.

требує консолідації зусиль на світовому, національ�
ному та регіональному рівнях. Здорове харчування
формує здоров'я і добробут нації в цілому. Воно за�
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безпечує нормальний ріст організму, визначає розу�
мовий і фізичний розвиток, оптимальне функціону�
вання всіх органів і систем, формування імунітету та
адаптаційних резервів організму. Загальновідомим
фактом є те, що від якості харчових продуктів, сту�
пеня їх шкідливості й небезпечності залежить не
тільки здоров'я населення, а й генетичний фонд дер�
жави, рівень розвитку науки, промисловості. Забез�
печення безпеки харчових продуктів є нагальною
потребою сучасності, яка стосується усіх країн світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема забезпечення населення якісними та без�
печними продуктами харчування є однією з першочер�
гових як для економічно розвинених держав, так і для
країн, що розвиваються. Вагомий внесок у розвиток
здорового харчування і продовольчої безпеки України
на різних рівнях зробили такі фахівці, як: В. Амбросов,
П. Борщевський, В. Галушко, О. Гойчук, О. Гудзинсь�
кий, Л. Дейнеко, С. Дорогунцов, А. Лисецький, П. Саб�
лук, В. Юрчишин та інші. Проте і сьогодні залишається
чимало невирішених питань. Адже навіть за умов ви�
конання усіх порад і рекомендацій щодо раціонально�
го та науково збалансованого харчування людина не
завжди захищена від шкідливої дії продуктів із підви�
щеним вмістом токсичних речовин і продуктів, для яких
перевищено допустимі терміни чи порушено режими
зберігання тощо. Тому харчування сучасної людини
має бути функціональним, тобто продукти, які насе�
лення споживає щоденно, повинні не лише забезпечу�
вати організм поживними речовинами, але й викону�
вати профілактичні функції: знижувати ризик розвит�
ку різних захворювань, захищати від несприятливих
умов довкілля, зменшувати вплив неправильного спо�
собу життя.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у дослідженні взаємозв'яз�

ку між якістю продуктів харчування та здоров'ям на�
селення, окресленні пріоритетних напрямів діяль�
ності держави щодо покращення якості продуктів
харчування в контексті збереження та відновлення
генофонду нації як стратегічного ресурсу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За всю історію існування людини харчування зав�
жди було, є і залишається найсуттєвішим чинником,
який здійснює постійний вплив на її здоров'я. Хар�
чування — це необхідний процес для підтримки жит�
тя людини. Без уживання їжі й води людина може
прожити лише кілька діб. Але для того, щоб бути
здоровим, потрібно не просто харчуватися, а харчу�
ватися правильно. Здорове харчування припускає
вживання продуктів у правильному режимі й
кількості, крім того, вони повинні бути збалансова�
ними. Рекомендований добовий режим уживання їжі
чотириразовий — сніданок, обід, полуденок і вече�
ря. Кількість необхідної їжі залежить від віку, рівня
розумової й фізичної активності, часу року.

Їжа повинна містити достатню кількість білків,
жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів і води.
Найважливішими з'єднаннями для підтримки життя
людини є білки, вітаміни й мікроелементи. Але для
здоров'я необхідна також певна кількість жирів і вуг�
леводів. Тому потрібно підбирати продукти так, щоб
всі ці елементи були збалансовані.

Збалансоване харчування передбачає розумне,
раціональне харчування, коли людина їсть не будь�
що і як�небудь, а здорову їжу в потрібних кількос�
тях, в потрібний час. Це запорука здоров'я, гарного
самопочуття. Правильне харчування дозволяє попе�
редити розвиток багатьох захворювань.

Їжа — це мультикомпонентний фактор навко�
лишнього середовища, що містить понад 600 речовин,
необхідних для нормального функціонування орган�
ізму людини. Кожна з цих речовин посідає певне
місце в складному гармонійному механізмі біохіміч�
них процесів і сприяє належному фізичному розвит�
ку людини [4].

Відповідно до Закону України "Про безпечність
та якість харчових продуктів" якість харчового про�
дукту — це ступінь досконалості властивостей та ха�
рактерних рис харчового продукту, які здатні задо�
вольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто
споживає або використовує цей харчовий продукт.

Матеріали наукових публікацій свідчать про те, що
у більшості населення України порушений режим хар�
чування, в складі меню майже відсутні перші страви,
багато субпродуктів та сухих концентратів швидкого
приготування. Українське населення в основному спо�
живає бутерброди, картоплю, макаронні вироби, чай,
каву, загалом порушена кількість прийому їжі та її
об'єм. У стравах переважають дешеві продукти з низь�
кою біологічною цінністю, недостатнім є споживан�
ням м'ясних, молочних, рибних продуктів, овочів і
фруктів.

Фактичне харчування населення України знахо�
диться в тісному зв'язку із соціально�економічним
становищем. Високий рівень бідності населення та
встановлений низький прожитковий мінімум у країні
не забезпечують можливість раціонального харчу�
вання, що призводить до підвищеного споживання
більшості населення тваринних жирів, вуглеводів та
недостатнього споживання білків, овочів та фруктів.
Неприпустимо низьким є рівень освіти населення з
питань раціонального харчування та обізнаності гро�
мадян України щодо ризиків розвитку неінфекцій�
них хронічних хвороб, які пов'язані із нераціональ�
ним харчуванням. Особливої уваги заслуговує стан
здоров'я та умови харчування молоді нашої держа�
ви, тому що здоров'я молоді є умовою створення
міцного суспільства.

На фоні  світової  економічної  кризи, коли
більшість виробників (у тому числі в Україні) докла�
дають максимум зусиль для здешевлення своєї про�
дукції, постає реальна загроза погіршення якості
продуктів харчування взагалі та особливо нижнього
цінового сегменту. У той же час відбувається значне
збіднення населення, падіння платоспроможності та
збільшення кількості людей, які купують харчові
продукти саме нижнього цінового сегменту. Еконо�
мічна недоступність населенню натуральних харчо�
вих продуктів, з одного боку, та намагання вироб�
ників здешевити свою продукцію за рахунок нехар�
чових інгредієнтів (харчових добавок), з іншого —
призведуть до істотних змін у раціоні харчування
всіх верств населення [5].

Глобалізаційні процеси, які відбуваються у сфері
забезпечення населення продуктами харчування,
призводять до істотного погіршення харчового ста�
тусу та стану здоров'я населення, особливо у дітей і
молоді. За останні десятиріччя більшість населення
країн Європейського регіону, в тому числі України,
в своєму раціоні стали споживати, в основному, про�
дукти харчування промислового виробництва. Все
частіше дорослі і діти харчуються не вдома та спо�
живають їжу, яка містить більше калорій, цукру та
жирів. Відбувається зростання та швидке просуван�
ня в Україну транснаціональних компаній, що випус�
кають слабоалкогольні напої та харчові продукти,
які одержали назву "їжа — сміття". Комерційне про�
сування висококалорійних і малопоживних про�
дуктів та напоїв в Україні в значній мірі призводить
до зміни раціону харчування, харчових звичок і
підвищення такого ризику, як надлишкова маса тіла
та ожиріння.
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Окрім того, небезпечною загрозою сьогодення є
забруднення харчових продуктів шкідливими речо�
винами (рис. 1).

Слід зауважити, що найбільшою мірою продукти
харчування забруднені радіонуклідами, важкими ме�
талами та іншими хімічними елементами, детерген�
тами (мийними засобами), антиоксидантами, консер�
вантами, пестицидами, нітратами і нітритами, міко�
токсинами, антимікробними речовинами і заспокій�
ливими препаратами, регуляторами росту та іншими
шкідливими речовинами, що вкрай негативно позна�
чається на здоров'ї людини [3].

Навіть за умов виконання всіх порад і рекомен�
дацій щодо раціонального та науково�збалансовано�
го харчування людина не завжди захищена від шкідли�
вої дії продуктів із підвищеним вмістом токсичних
речовин і продуктів, для яких перевищено допустимі
терміни чи порушено режими зберігання тощо. Тому
харчування сучасної людини має бути функціональ�
ним, тобто продукти, які населення споживає щоден�
но, повинні не лише забезпечувати організм пожив�
ним речовинами, але й виконувати профілактичні
функції: знижувати ризик розвитку різних захворю�
вань, захищати від несприятливих умов довкілля,
зменшувати вплив неправильного способу життя [8].

Розгляд та вивчення основних питань харчуван�
ня як основи життєдіяльності людини потребує ре�
тельного наукового аналізу всіх компонентів цього
фізіологічного процесу. Тому їжа є джерелом
енергії, яку організм витрачає у процесі своєї жит�
тєдіяльності. Саме вона дозволяє нашим клітинам і
тканинам оновлюватися. Чим краще харчування ми
собі забезпечуємо, тим швидше оновлюється наш
організм і тим він стає молодшим. Здорове харчуван�
ня — це здорове життя і молодість. Ось чому здоро�
ве харчування є таким важливим для кожної людини
[5].

Сьогодні, як ніколи, людина стає екологічно за�
лежною від середовища свого існування — природ�
ного і соціального, а її здоров'я дедалі більше потер�
пає від природних і антропогенних чинників. Вплив не�
забрудненого довкілля на здоров'я людини не зво�
диться лише до дії атмосфери, значною мірою на ньо�
го впливає й екологічна чистота і природна біоенер�
гетика продуктів харчування, зокрема якість питної
води, фонові техногенні електромагнітні поля [6].

На жаль, шкідливі речовини потрапляють у хар�
чові продукти різними шляхами (рис. 2).

З продуктами харчування до організму людини
надходять не тільки корисні речовини, але й такі, що
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Рис. 1. Основні забруднювачі продуктів харчування

Джерело: розробка автора.

Шляхи надходження 
шкідливих речовин у харчові 

продукти 
 

Надходять із зовнішнього 
середовища та 

утворюються в сировині 

Додаються в 
продукти як харчові 

добавки

Утворюються в процесі 
технологічної та 

кулінарної обробки 

Ендогенні – утворюються в 
сировині чи продукті під дією 
фізичних та хімічних факторів

Екзогенні – надходять 
із навколишнього 

середовища 
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Джерело: розробка автора.
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є небезпечними для її здоров'я. Сучасні харчові про�
дукти, як правило, містять цілу низку синтетичних
сполук — харчових добавок, які є простим і деше�
вим способом надання продукту привабливого коль�
ору, посилення смаку або продовження терміну збе�
рігання. Наявність харчових добавок у продуктах
вказується на споживчому пакуванні, їх список по�
стійно переглядається й оновлюється у зв'язку з
одержанням нових наукових даних про їхні власти�
вості.

Застосування синтетичних речовин у вироб�
ництві харчових продуктів регламентовано Законом
України "Про безпечність та якість харчових про�
дуктів". Однак існуючі норми є умовними, оскільки
вони не враховують і не визначають, яку кількість
продукту можна з'їсти, щоб не отримати шкоди для
здоров'я.

У законодавстві України безпечність харчового
продукту визначається як стан харчового продукту,
що є результатом діяльності з виробництва та обігу,
яка здійснюється з дотриманням вимог, встановле�
них санітарними заходами та/або технічними регла�
ментами, та забезпечує впевненість у тому, що хар�
човий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини
(споживача), якщо він спожитий за призначенням.
Безпечним може вважатися харчовий продукт, який
не створює шкідливого впливу на здоров'я людини
безпосередньо чи опосередковано за умов його ви�
робництва та обігу з дотриманням вимог санітарних
заходів та споживання (використання) за призначен�
ням.

Держава забезпечує безпечність та якість харчо�
вих продуктів з метою захисту життя і здоров'я на�
селення від шкідливих факторів, які можуть бути
присутніми у харчових продуктах, через:

— встановлення обов'язкових параметрів безпеч�
ності для харчових продуктів;

— мінімальних специфікацій якості харчових
продуктів у технічних регламентах; санітарних за�
ходів і ветеринарно�санітарних вимог для потужно�
стей (об'єктів) та осіб, які зайняті у процесі вироб�
ництва, продажу (постачання), зберігання (експону�
вання) харчових продуктів;

— забезпечення безпечності нових харчових про�
дуктів для споживання людьми до початку їх обігу в
Україні;

— встановлення стандартів для харчових про�
дуктів з метою їх ідентифікації;

— забезпечення наявності у харчових продуктах
для спеціального дієтичного споживання, функціо�
нальних харчових продуктах і дієтичних добавках за�
явлених особливих характеристик та їх безпечності
для споживання людьми, зокрема особами, які ма�
ють особливі дієтичні потреби;

— інформування та підвищення обізнаності ви�
робників, продавців (постачальників) і споживачів
стосовно безпечності харчових продуктів та належ�
ної виробничої практики;

— встановлення вимог щодо знань та умінь відпо�
відального персоналу виробників, продавців (поста�
чальників);

— встановлення вимог щодо стану здоров'я
відповідального персоналу виробників, продавців
(постачальників);

— здійснення державного контролю на потуж�
ностях (об'єктах), де виробляються та переробля�
ються продукти, що становлять значний ризик для
здоров'я і життя людей;

— здійснення державного нагляду з метою пере�
вірки виконання виробниками та продавцями (поста�
чальниками) об'єктів санітарних заходів вимог за�
конодавства;

— виявлення порушень та здійснення необхідних
заходів щодо притягнення до відповідальності осіб,

які не виконують вимоги законодавства у сфері без�
печності та якості продуктів харчування [7].

20 вересня 2015 року набув чинності Закон Ук�
раїни "Про основні принципи та вимоги до безпеч�
ності та якості харчових продуктів" в новій редакції.
Експерти називають його євроінтеграційним, оскіль�
ки за стандартами безпечності харчових продуктів,
які запроваджують, він наближує Україну до Євро�
пи.

Закон містить чимало новацій, які торкаються ви�
робників харчових продуктів, їх переробників і реа�
лізаторів. А головне — він запроваджує систему кон�
тролю безпечності харчових продуктів на всіх ета�
пах їх виробництва та обігу — від лану до столу. На�
брання чинності зазначеного закону — це дуже важ�
ливий крок. Він корисний і для споживачів, і для ви�
робників харчових продуктів, і для України в цілому
як держави, яка підписала Угоду про Асоціацію з
Євросоюзом і взяла на себе певні зобов'язання в га�
лузі санітарних та фітосанітарних заходів.

Цим законом встановлюється принципово новий
підхід до забезпечення безпечності харчових про�
дуктів. Основна відповідальність за безпечність хар�
чових продуктів покладається на операторів ринку
харчових продуктів (на виробників, інших суб'єктів
господарювання, які транспортують, зберігають, па�
кують або реалізовують харчові продукти), а конт�
роль держави спрямований не на готовий продукт, а
на виробництво та обіг. І можна з'ясувати, чи хар�
човий продукт є безпечним на початковій стадії, а не,
скажімо, за фактом отруєння. Це посилює захи�
щеність споживачів, які будуть впевнені, що купують
безпечний харчовий продукт.

Держава повинна гарантувати не тільки фізичну
достатність продуктів харчування, але й їх якість та
безпечність. Адже від безпечності та якості про�
дуктів харчування в значній мірі залежить життя і
здоров'я людей. Для нашої країни цей аспект про�
довольчої безпеки є особливо важливим у зв'язку з
підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, мож�
ливістю виходу на світові товарні ринки, посиленням
конкуренції на внутрішньому продовольчому ринку.
За оцінкою фахівців, саме якість продукції визначає
60 — 70% її конкурентоспроможності. Високі вимо�
ги до якості харчових продуктів і дотримання цих
вимог забезпечує домінування продукції розвинутих
країн на світовому ринку, забезпечує їх безпеку і
конкурентоздатність.

Раціональне харчування слід розглядати як один
з головних складників здорового способу життя, як
один з чинників продовження активного періоду
життєдіяльності. Існують наступні принципи раціо�
нального харчування, від дотримання яких значною
мірою залежить здоров'я кожного.

1. Енергетична цінність раціону повинна відпові�
дати енергетичним витратам організму. На жаль, на
практиці цей принцип часто порушується. У зв'язку
з надмірним споживанням енергоємних продуктів
(хліб, картопля, тваринні жири, цукор) енергетична
цінність добових раціонів часто перевищує енерге�
тичні витрати. Зі збільшенням віку відбувається на�
копичення надмірної маси тіла і розвиток ожиріння,
що прискорює появу багатьох хронічних захворю�
вань.

2. Відповідність хімічного складу харчових речо�
вин фізіологічним потребам організму. Щодня в
певній кількості і співвідношенні до організму по�
винні надходити близько 70 інгредієнтів, багато з
яких не синтезуються в організмі і тому є життєво
необхідними. Оптимальне забезпечення організму
цими харчовими речовинами можливе тільки при
різноманітному харчуванні.

3. Максимальна різноманітність їжі. Їжа в жод�
ному разі не повинна бути одноманітною. Вона має
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відповідати як смаковим якостям кожної людини,
так і її корисним властивостям.

4. Дотримання оптимального режиму харчуван�
ня. Під режимом харчування мається на увазі регу�
лярність, кратність і чергування їжі. Режим харчу�
вання, як і потреба в харчових речовинах і енергії,
варіює залежно від віку, фізичної активності.

5. Компонування продуктів, тобто перетворення
підібраних продуктів на корисну їжу, яка не прине�
се шкоди організму. Дотримання вказаних основних
принципів раціонального харчування робить його
повноцінним.

Чільне місце в оздоровленні широких верств на�
селення відводиться здоровому харчуванню людини,
тобто якості й асортименту продуктів, які вона спо�
живає. Недотримання чи надмірна кількість харчо�
вих продуктів, значні  перекоси в необхідному
співвідношенні їхніх компонентів та зловживання
деякими висококалорійним продуктами завжди при�
зводять до негативних змін у здоров'ї людини. Для
забезпечення здорового харчування необхідно вра�
ховувати: якість і енергетичну цінність продуктів,
умови їх зберігання; спосіб приготування їжі, який
повинен забезпечити як смакові, так і поживні влас�
тивості страв, а також їх енергетичну цінність; умо�
ви, кратність і час їжі; кількість і калорійність їжі,
що вживається за добу; зміни режиму харчування в
період інтенсивних навантажень.

Незважаючи на покращення умов життя людини
внаслідок розвитку цивілізації, рівень здоров'я на�
селення все�таки не покращується. Можна виділити
основні причини цього явища: екологічні та соціальні
фактори; дієтичні та побутові деформації способу
життя людини; шкідливі звички, в т.ч. алкоголізм, ку�
ріння, наркоманія.

Результати численних наукових досліджень до�
водять, що існує прямий зв'язок між якістю їжі, ха�
рактером харчування та ймовірним ризиком захвор�
іти на онкологічні хвороби. Головна роль у розвит�
ку цих хвороб належить фактору харчування, на його
частку припадає 35% випадків онкозахворювань.
Канцероген — це хімічна речовина, фізичний фактор,
вірус, який здатний викликати або прискорювати
розвиток злоякісної пухлини. Канцерогени можуть
потрапляти в їжу з природних джерел у результаті
забруднення грунту та води людиною як наслідок
сучасних методів ведення сільського господарства,
зберігання, переробки й упаковки харчових про�
дуктів. Також ці шкідливі речовини можуть утворю�
ватися в самих продуктах харчування під час їх кул�
інарної обробки чи за неправильного зберігання.
Саме харчування є найголовнішим джерелом надход�
ження канцерогенів в організм людини.

Повноцінне раціональне харчування, як доведе�
но світовим медичним досвідом і численними науко�
вими дослідженнями, є фундаментом профілактики
багатьох неінфекційних захворювань. Доведено, що
рівень здоров'я на 50% залежить від соціально�еко�
номічних умов і способу життя, найважливішою
складовою якого є харчування.

Людство своїми руками, шляхом технологічної
переробки, звільнило природну сировину від корис�
них для здоров'я складових. Так, борошно вищого
та першого гатунку практично позбавлене вітамінів
і мінеральних речовин, що містяться в зерні пшениці.
Рафіновані жири позбавлені фосфоліпідів, у цукрі
повністю відсутні цінні мікронутрієнти, що містять�
ся в цукрових буряках. В сучасному індустріально�
му суспільстві визначається різке зменшення спожи�
вання населенням свіжої рослинної їжі, яка відіграє
провідну роль у забезпеченні раціону вітамінами та
мінеральними речовинами.

Після проведених досліджень харчування дітей
в школах, дошкільних навчальних закладах встанов�

лено, що раціони харчування дітей дошкільного та
шкільного віку дефіцитні за вмістом тваринного
білка та мікроелементів — вітамінів, кальцію, йоду,
заліза. Необхідно відмітити, що загальна кількість
білка в раціоні дітей складає від 75 до 90 % від норм
фізіологічної потреби дитини, при цьому слід
відмітити, що тваринного білка діти вживають мен�
ше на 20—30%. В раціонах замінено білок тваринно�
го походження на рослинний, переважно злакових
рослин. Харчування дітей вкрай одноманітне. Основ�
ними стравами та продуктами, що споживає пере�
важна більшість дітей є: хліб, макаронні вироби, кар�
топля, супи, борщі. 65 % дітей снідає хлібом та чаєм.
30% калорійності раціону перепадає на білий хліб,
12% — на макаронні вироби.

Зниження якісного складу раціону харчування та
формування у дітей та підлітків неправильних хар�
чових звичок створюють істотну загрозу як для їх
здоров'я, так і для здоров'я наступних поколінь внас�
лідок підвищення ризику розвитку хронічних не�
інфекційних захворювань. Відомо, що харчування
здійснює особливо виражений вплив на здоров'я
саме в підлітковому віці. В період швидкого росту
підлітки мають зростаючі потреби у поживних речо�
винах та енергії. Багато з них в умовах глобалізації
та економічної кризи, особливо із малозабезпечених
верств населення, вибирають дешеві джерела енергії,
що містять велику кількість жиру та цукру, що може
призвести до нестачі мікронутрієнтів, до ожиріння
та карієсу.

Погане харчування внаслідок нерівності доходів
призводить до розвитку хронічних неінфекційних за�
хворювань. У зв'язку з цим майже в 30 країнах на ре�
гулярній основі проводиться моніторинг харчових
звичок підлітків і молоді та їх ставлення до власно�
го здоров'я. Стратегія "збереження здоров'я для
здорових" передбачає спрямування зусиль перш за
все на дітей і підлітків, з одного боку, як потенціалу
майбутнього здоров'я нації — "здоров'я наступних
поколінь", а з другого боку, в цьому віці ще можна
істотно вплинути на формування здорового спосо�
бу життя. Здоров'я молодого покоління є ключовою
детермінантою розвитку та беззаперечною умовою
економічного зростання кожної держави.

Основою раціонального харчування є 7 голов�
них законів, які сформульовані на основі сучасних
наукових вчень. Дотримуючись цих законів, можна
зробити ще один крок на користь власного здоро�
в'я.

1. Закон кількісної достатності харчування.
Енергоцінність раціону має відповідати енерговит�
ратам організму. Маса тіла повинна бути оптималь�
ною та в дорослої людини залишатися незмінною.

2. Закон якісної повноцінності харчування. У хар�
човому раціоні має бути достатня кількість усіх хар�
чових речовин, необхідних для пластичних, енерге�
тичних процесів та регуляції фізіологічних функцій.

3. Закон збалансованості. Харчовий раціон має
бути збалансованим за вмістом різноманітних хар�
чових речовин.

4. Закон часового розподілу їжі (режиму харчу�
вання). Їжа має надходити до організму у певний час,
через рівні проміжки часу. Найкраще 4—5 разове
харчування.

5. Закон адекватності. Склад їжі має відповідати
не лише індивідуальним потребам (енерговитрати,
стать, вік), але і можливостям організму (стан трав�
лення, обмін речовин, стан здоров'я).

6. Закон естетичного задоволення. Їжа повинна
мати приємний зовнішній вигляд, смак, аромат.

7. Закон безпеки харчування. Їжа має бути не�
шкідливою та безпечною, тобто не містити хворобот�
ворні мікроорганізми, радіонукліди, токсини, важкі
метали.
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Для вирішення проблем якісного харчування на�
селення України потрібна співпраця урядових та не�
урядових інституцій, громадських організацій і всьо�
го суспільства:

— перехід до екологічно безпечних та енергоо�
щадних технологій, а в перспективі — до замкнутих,
безвідходних циклів виробництва;

— стимулювання виробника продуктів оздоров�
чого харчування;

— розвиток раціонального природокористуван�
ня, враховуючи особливості окремих регіонів;

— створення банку даних і забезпечення суворо�
го контролю за використанням води для пиття та ви�
робництва продуктів харчування;

— дієвий моніторинг грунтів як одного з найваж�
ливіших чинників виробництва екологічно безпечних
продуктів харчування;

— запровадження системи екологічної освіти та
пропагування здорового способу життя.

Майбутнє держави має бути нерозривно пов'язане
з її здатністю підтримувати безперебійне виробницт�
во екологічно безпечних продуктів харчування в єди�
ному циклі (виробництво сільськогосподарської про�
дукції — заготівля — зберігання — перероблення про�
дукції — споживач), що, з одного боку, унеможливить
забруднення харчових продуктів на різних етапах їх
створення, а з іншого — відкриє широкі можливості для
виробництва таких продуктів, які б сповна відповіда�
ли встановленим органолептичним, загальногігієніч�
ним, технологічним і токсикологічним нормативам та
не впливали б негативно на здоров'я людей, тварин і
стан навколишнього природного середовища [2].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Cтупінь економічного розвитку суспільства,

рівень життя й купівельної спроможності населен�
ня в Україні істотно поступаються цим показникам
в розвинених країн, але навіть у цих умовах є серй�
озні об'єктивні підстави й суб'єктивні передумови
для реалізації принципів раціонального харчування.
Наявність продуманої соціально�економічної пол�
ітики в області здорового харчування, використан�
ня науково обгрунтованих підходів до переробки си�
ровини, медико�біологічних рекомендацій і вимог до
якості виробленої продукції може забезпечити кар�
динальні зміни в сформованій структурі харчування
українців, що стане на користь здоров'ю нації, інте�
лектуальній складовій, тривалості життя.

Отже, розв'язання проблеми якісного й здоро�
вого харчування має стати невідкладним завданням
нашої держави. Харчування впливає на стан здоро�
в'я, працездатність та тривалість життя людини. Це
один з головних факторів, які визначають здоров'я
нації, забезпечують нормальний розвиток людини.

Вважаємо за основні пріоритети щодо якості та
безпеки продуктів харчування наступні:

— контроль за якістю та безпекою продовольчої
сировини і супутніх матеріалів, харчових продуктів,
особливо дитячих;

— контроль за безпекою імпортної продукції,
особливо виготовленої на основі генетично модифі�
кованих організмів (обов'язкове маркування такої
продукції);

— подальше удосконалення нормативно�право�
вої бази, зокрема розроблення національних меди�
ко�біологічних вимог і санітарних норм якості про�
довольчої сировини та харчових продуктів;

— надання громадянам юридичної підтримки у
відшкодуванні їм матеріальних і моральних збитків
у разі заподіяння шкоди від вживання небезпечних
продуктів харчування;

— організація санітарної просвіти населення
щодо профілактики харчових отруєнь та профілак�
тики негативного впливу дії чинників довкілля.
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ВСТУП
Аналізуючи перспективи розвитку національної еконо�

міки, можливості підтримки і зміцнення економіки країни,
слід виходити з двох напрямів аналізу — оцінки можливос�
тей у досягненні поставлених цілей розвитку та оцінки мож�
ливості не відхилятися від заданої траєкторії розвитку, не�
залежно від того, сприятливими чи ні виявляться фактори
зовнішнього і внутрішнього середовища.

У вітчизняній економіці після тривалих реформаційних,
кризових та посткризових періодів спостерігається поглиб�
лення ринкових відносин, що має безпосередній вплив на
функціонування підприємств реального сектору економі�
ки. Економічна безпека підприємства має виняткову роль у
подальший діяльності підприємства. Отже, стабільне фун�
кціонування, зростання економічного потенціалу будь�яко�
го підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому
залежить від наявності надійної системи економічної без�
пеки за рахунок дієвої антикризової стратегії.

Всебічні аспекти забезпечення економічної безпеки
підприємства та удосконалення управління нею дослід�
жено у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних уче�
них, зокрема визначення змісту економічної безпеки
підприємства, аналіз загроз та індикаторів економічної
безпеки висвітлено в працях О.Ф. Бєлова, О.І. Барановсь�
кого, М.А. Бендикова, М.М. Єрмошенка, Я.А. Жаліла,
Т.Т. Ковальчука, Г.В. Козаченка, Н.О. Лоханова, О.М. Ля�
шенко, В.І. Мунтіяна, Є. А. Олейнікова, Г.А. Пастернак�
Таранушенка, С.К. Реверчука та ін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснити аналіз інноваційної та інвестиційної складо�

вої розвитку підприємств реального сектора економіки
України та передумови проведення системної модернізації
як основи формування антикризової стратегії підприємств.

РЕЗУЛЬТАТ
Статус постіндустріальної держави визначається на�

самперед зростанням ролі НДДКР і наукомістких вироб�
ництв, високим науково�технічним потенціалом країни і
освітнім рівнем населення. В умовах постіндустріальної еко�
номіки, що використовує інновації як головний ресурс роз�
витку, інноваційна сфера перестає бути ізольованою від
інших сфер життєдіяльності суспільства і в більшій мірі виз�
начає їх прогрес. Творча складова з супутником розвитку
матеріального виробництва перетворюється на його неод�
мінну умову. Розробка і впровадження інновацій стає цен�
тральним і безперервним процесом, що дає змогу по�ново�
му поглянути на умови відтворення постіндустріальної еко�
номічної системи. Якщо на індустріальній стадії розвитку
економіки відтворювальний процес представляє собою хід
безперервного поновлення виробництва і розподілу про�
дукту, то в умовах постіндустріальної економіки він транс�
формується в безперервно поновлюваний інноваційний
процес.

Центральне місце в соціально�економічній системі по�
стіндустріального типу займає підсистема генерації та по�
ширення знань. Її суб'єктами є підприємства та організації,
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що відносяться до державного та приватного сектора, які
індивідуально і у взаємодії один з одним виконують фунда�
ментальні дослідження та прикладні розробки і тим самим
зумовлюють розвиток і поширення нових продуктів, тех�
нологій, послуг. Причому винахідницька активність, яка
необхідна для створення нових знань є тільки одним з ас�
пектів діяльності наукових організацій. Підприємства інно�
ваційної сфери можуть використовувати також розробки
один одного, а також закордонних фірм або інститутів,
адаптуючи їх для своїх цілей. Вони відстежують ідеї і техн�
ічну інформацію за зовнішніми інформаційними джерела�
ми і впроваджують їх у діяльність самостійно або в у формі
кооперації.

Як вже зазначалося, значний вплив на розвиток інно�
ваційної сфери надають державна макроекономічна пол�
ітика та нормативно�правова база, що забезпечує реаліза�
цію даної політики. Зазначені підсистеми можуть, як моти�
вувати підприємницьку активність в інноваційній сфері, так
і служити серйозними обмежувачами її розвитку.

Формування умов для підвищення інноваційної актив�
ності підприємців реального сектору економіки означає ство�
рення відповідних мотивацій, зміна умов господарювання з
тим, щоб інновація стала основним способом виживання в
ринкових умовах. Найбільш істотним стимулом при цьому є
введення податкових пільг, насамперед, податкового креди�
ту для інноваційних підприємств, що інвестують прибуток у
розвиток виробництв; і їх скасування при невиконанні цієї
умови. Розмір знижки доцільно диференціювати залежно від
виду обладнання та терміну його служби [1].

Особливі умови господарювання можуть бути надані
також інноваційним підприємствам, що експортують більше
50% товарів, виготовлених з використанням вітчизняної
інтелектуальної власності та ноу�хау. З метою стимулюван�
ня інноваційного виробництва на певний період слід звільни�
ти від податків на прибуток і додану вартість підприємства,
що випускають на основі нових технологій і реалізують на
внутрішньому ринку продукцію імпортозаміщення. Доціль�
но також знову ввести інвестиційну пільгу зі сплати подат�
ку на прибуток з фінансових коштів, що спрямовуються на
інноваційний розвиток. Можна використовувати і таку фор�
му податкових пільг, як вирахування повної суми витрат на
НДДКР з оподаткованого податком на прибуток доходу
підприємства.

До проблем, що не дають змоги забезпечити зв'язок
наукової сфери з реальним виробництвом і її ефективну
інтеграцію в систему ринкових відносин, можна виділити і
незадовільний фінансовий стан значної частини
підприємств реального сектора економіки, що не дає змоги
їм виступити в якості платоспроможних споживачів інно�
ваційної продукції та інвесторів сфери НДДКР.

Недостатній рівень розвитку системи ринкових відно�
син в Україні деформує мотивацію підприємців до впровад�
ження інновацій. Для підприємств в економічно розвине�
них країн інноваційне підприємництво складає основу ве�
дення бізнесу на сучасних високо конкурентних ринках і є
головним засобом вирішення наявних проблем [2].

Інакше йде справа в Україні, що відрізняється макро�
економічною нестабільністю, обмеженими обсягами і ви�
сокою ціною інвестиційних ресурсів і низькою конкурен�
тоспроможністю більшості галузей матеріального вироб�
ництва. У цих умовах витрати і ризики інноваційного
підприємництва багаторазово зростають і воно перетво�
рюється з головного засобу вирішення проблем бізнесу в
крайню міру, до якої вдається підприємець для вирішення
проблем виживання.

Більш того, об'єктивні умови на сьогоднішній день такі,
що на відміну від західної економічної дійсності боротьба з
конкурентами не є визначальним мотивом інноваційної
діяльності. Особливо ця тенденція проявилася в умовах,
коли цінова різниця визначила відсутність серйозної кон�
куренції із західними виробниками. Змагальність практич�
но відсутня і на внутрішньому ринку наукових розробок,
де переважає монополізм, пов'язаний з вузькою спеціалі�
зацією галузевої науки.

Відносно кооперації в національній інноваційній сфері,
тут спостерігається тенденція мінімізації кооперативних
відносин та збереження їх тільки в разі гострої необхідності,
наприклад, при виробничому впровадженні. Пояснити це
можна тим, що в ситуації неоформленого ринку інтелекту�
альної власності для більшості інноваційних підприємств
доведення розробки до промислової реалізації — чи не єди�
ний спосіб збереження прав на науково�технічний продукт.

Існуючий досвід взаємин інноваційного сектора з ре�
альним виробництвом відображає низьку ступінь довіри в
партнерських відносинах, ненадійність і короткостро�
ковість кооперативних договорів. Сформована стихійним і
вимушеним чином кооперація найчастіше призводить не
стільки до встановлення довгострокового співробітництва,
скільки до спроб витягти з цих відносин максимальну мит�
тєву вигоду.

Можна зробити висновок, що основним стимулом роз�
витку інноваційного підприємництва виступає не конкурен�
ція, а економічні та соціальні фактори, пов'язані з ринко�
вим функціонуванням і взаєминами в соціально�економіч�
них мережах. Виходить, що український досвід контрастує
з досвідом розвинених країн. На Заході виробниче зрос�
тання стимулюється, в основному, конкуренцією, яка усу�
ває з ринку більш слабкі фірми. Вона ж стимулює тенденції
кооперації як стратегії, що забезпечує консолідацію мате�
ріально�технічних ресурсів та велику ринкову стійкість
підприємств. В українській же дійсності, за відсутності чи
низькому рівні конкуренції, зростання стимулюється недо�
ліком розвитку ринкового середовища, інфраструктури,
інвестиційних інститутів, дестабілізацією соціальних взає�
мин. Організаціям вигідніше не кооперуватися з іншими
взаємодоповнюючими її компаніями, а якнайшвидше пере�
творитися на монополіста, убезпечивши себе тим самим
(хоча б на час) від ненадійних економічних взаємин.

Сформовані в країні економічні умови по�різному впли�
вають на інноваційну активність підприємств в залежності
від масштабів їх діяльності. Найбільш індиферентним до
інновацій залишається великий бізнес, який мав можливість
розвиватися екстенсивно — шляхом злиття і поглинань,
скупки компаній в суміжних і не в суміжних з основним
бізнесом галузях, виймання фінансових ресурсів з купле�
них раніше підприємств і поліпшення їх фінансової ефек�
тивності. У силу цього більш складний і ризикований інно�
ваційний розвиток не був для нього невідкладною необхід�
ністю і засобом виживання. Існують і деякі об'єктивні пе�
решкоди для розширення інноваційної діяльності великих
компаній. До них можна віднести нестачу в країні кваліфі�
кованої експертизи. Вищий менеджмент великих вітчизня�
них компаній, за рідкісним винятком не розбирається в тех�
нологічних проектах, не може кваліфіковано оцінити ри�
зики і побачити можливості впровадження інновацій. Крім
цього, великі компанії немобільні, мають складну, бюрок�
ратизовану систему управління, яка не встигає за швидко
змінними ринковими умовами. Неефективна бізнес�струк�
тура, відсутність організаційно�управлінських механізмів і
досвіду реалізації продуктових і технологічних інновацій
не дають змогу їм повернутися обличчям до інноваційного
сектору. У цьому зв'язку великі національні компанії поки
стратегічно орієнтовані саме на екстенсивний розвиток.

Як наслідок, найрозвиненішою формою інноваційного
підприємництва в Україні виявилися малі інноваційні
підприємства "при недовантаженні і простою середніх і ве�
ликих підприємств мале підприємство знаходить 50—100
тис. дол. США для створення інноваційного виробництва,
піклуючись про свою репутацію перед власними замовни�
ками".

Ефективно діюча інфраструктура інноваційної систе�
ми — найважливіший чинник, що забезпечує як здатність
економіки до продукування і асиміляції прогресивних но�
вовведень, так і системну взаємодію інноваційної сфери з
ринком. Разом з тим кроки в напрямі формування інфрас�
труктури інноваційної діяльності, які вживаються на прак�
тиці свідчать про відсутність чіткого концептуального підхо�
ду до вирішення цієї важливої стратегічної задачі. Запози�
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чення зарубіжного досвіду шляхом перенесення окремих
елементів цілісних економічних систем без врахування спе�
цифіки країни також не дає очікуваних результатів.

Руйнування державної монополії на розробку і впро�
вадження науково�технічних досягнень без формування
нових, властивих ринкової економіки механізмів, знижен�
ня обсягів фінансування призвело до згортання інновацій�
ної діяльності в країні. Питома вага підприємств, що роз�
робляють і освоюють нову продукцію і технології, почав
скорочуватися (табл. 1).

Необхідно засвідчити, що, наразі, частка підпри�
ємств, які співпрацювали з державними НДІ, універси�
тетами та провідними ВНЗ зросла. Так, наприклад, у
2013 році частка за вказаними характеристиками досяг�
ла 6,2% і 4,2%, а зв'язки з іншими науковими організа�
ціями (консультантами, комерційними лабораторіями
або приватними НДІ та науковими установами галузе�
вих і Національної академії наук України) залишились,
зокрема, у 2014 році на рівні 6,0%.

Вище середнього по Україні (у 2014 році) рівень іннова�
ційної активності промислових підприємств був у Во�
линській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Черні�
вецькій, Львівській, Донецькій, Чернігівській областях та у
м. Севастополі (24,8—20,8%).

Виживання підприємств інноваційної сфери все більше
вимагає їх включення в систему ринкових відносин і фор�
мування для цього супутньої інфраструктури, адже стихійні
спроби комерціалізації розробок з боку науково�технічних
організацій привели до ряду негативних наслідків. Так,
відсутність внутрішнього попиту на інновації орієнтувало
розробників на зарубіжних споживачів, які часто нав'язу�
вали нерівноправні контракти і, переслідуючи власні цілі,
руйнували науково�технічні комплекси. Фінансуючи, на�
приклад, розробників інновацій, вони відмовлялися від
фінансування промислових підприємств, що забезпечують
їх виробничу реалізацію, і передавали цю функцію власним
виробникам. Поряд з економічними втратами таке поло�
ження загрожує загрозою технологічної безпеки країни і
показує необхідність формування законодавчих та еконо�
мічних механізмів взаємодії державних і недержавних ус�
танов інноваційної інфраструктури [3].

Аналіз показує непідготовленість національної еконо�
міки до переходу на інноваційний шлях розвитку і постінду�
стріальної трансформації. Серед причин, що перешкоджа�
ють досягненню цієї мети слід віднести: відсутність проду�
маної концепції національного інноваційного розвитку і
чітко виділених пріоритетів цього розвитку, що не дає змо�
ги концентрувати зусилля і ефективно використовувати
виділені ресурси; недостатня мотивація з боку державної
політики до реалізації інноваційних проектів у суб'єктів цих
відносин; відсутність ефективних правових гарантій дотри�
мання інтересів інвесторів і розробників, захисту інтелек�
туальної власності, чітких меж державного впливу на інно�
ваційну сферу; несформованість внутрішнього інновацій�
ного ринку через дефіцит коштів у підприємств реального
сектора (основний споживач інновацій), що перешкоджає
інтеграції інноваційної сфери в систему ринкових відносин;
нерозвиненість інфраструктури, що не дає змоги забезпе�
чити здатність економіки до продукування і асиміляції про�
гресивних нововведень, використанню багатоканальної си�
стеми інвестування; створенню продуктивних організацій�
них форм інноваційної діяльності, формуванню інформац�
ійної бази нововведень і системній взаємодії інноваційної
сфери з ринком; недостатня інвестиційна активність дер�
жави і підприємницьких структур в інноваційному секторі
економіки.

Існуюча криза принесе не тільки негативні наслідки, а й
виконає свою стимулюючу функцію. Адже, як відомо, кри�
зові явища в економіці поряд з "підштовхуванням" з боку
попиту і з боку пропозиції є найважливішим мотивом про�
гресивних змін у всіх аспектах життя суспільства, тобто до
інновацій. При цьому необхідно, щоб посткризове віднов�
лення економіки здійснювався на принципово новій основі
з урахуванням поставлених цілей і сучасних тенденцій роз�
витку світової економіки.

Про це свідчить той факт, що навіть найбільш прибут�
кові галузі паливно�енергетичного комплексу забезпечені
інвестиційними ресурсами, необхідними для вирішення на�
гальних завдань розвитку, приблизно, наполовину. В
більшості підприємств обробних галузей спостерігається
нестача інвестиційних ресурсів, яка не дає змоги вирішити
проблеми виходу з кризової ситуації.

Регіони 
Інноваційно 

активні промислові 
підприємства 

у т.ч., підприємства 
з технологічною 
інновацією 

у т.ч., підприємства з 
технологічними/ 

маркетинговими новаціями 

Не 
інноваційні 
підприємства 

Україна  20,4 16,0 10,4 79,6 
АР Крим 14,8 7,4 7,4 85,2 
Вінницька 24,1 13,5 10,7 75,9 
Волинська 24,8 14,6 10,2 75,2 
Дніпропетровська 19,1 3,2 15,9 80,9 
Донецька 21,3 10,9 10,4 78,7 
Житомирська 16,6 11,5 5,1 83,4 
Закарпатська 16,8 10,3 6,4 83,2 
Запорізька 26,0 17,4 8,7 74,0 
Івано-Франківська 28,8 17,3 11,5 71,2 
Київська 27,1 14,3 12,8 72,9 
Кіровоградська 19,0 13,0 6,0 81,0 
Луганська 16,0 8,4 7,6 84,0 
Львівська 21,9 11,8 10,2 78,1 
Миколаївська 28,1 22,4 5,7 71,9 
Одеська 15,0 6,0 9,0 85,0 
Полтавська 13,0 4,5 8,4 87,0 
Рівненська 28,7 14,5 14,2 71,3 
Сумська 18,6 12,7 5,9 81,4 
Тернопільська 19,7 13,6 6,1 80,3 
Харківська 23,9 15,3 8,5 76,1 
Херсонська 17,5 10,1 7,4 82,5 
Хмельницька 23,3 14,0 9,3 76,7 
Черкаська 19,2 9,5 9,7 80,8 
Чернівецька 23,2 11,5 11,7 76,8 
Чернігівська 20,8 8,0 12,8 79,2 
м. Севастополь 23,7 11,6 12,1 76,3 
м. Київ 17,7 5,6 12,1 82,3 

Таблиця 1. Інноваційна активність вітчизняних підприємств і організацій у 2014 році за типами провадження у практику
нововведень за регіонами (у % до загальної кількості обстежених підприємств)
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У структурі джерел інвестування інноваційної діяль�
ності підприємств велику частину складають їх власні кош�
ти. Частка іноземних інвестицій, коштів бюджетів різних
рівнів позабюджетних фондів залишається невисокою. Така
ж ситуація спостерігається в структурі інвестицій в основ�
ний капітал, де власні кошти підприємств складають близь�
ко половини їх загального обсягу, а в залучених джерелах
переважають приватні інвестиції (58,6%). Низькою є част�
ка активної складової інвестиційних вкладень в основний
капітал — не більше 40%. При цьому саме активна частина
основних фондів забезпечує створення нової вартості і в
кінцевому підсумку окупність інвестиційних вкладень.
Звідси тривалі терміни окупності та низька рентабельність
інвестицій.

Зберігається залежність економіки країни від ко�
н'юнктури світового ринку енергоносіїв, переважно сиро�
винна структура експорту, не конкурентоспроможність і
технічна відсталість більшості галузей обробної промисло�
вості. Перспективи розвитку залишаються багато в чому
невизначеними.

Невизначеність і непередбачуваність ситуації вкрай не�
гативно позначається на економічній активності взагалі та
інвестиційної активності зокрема. Згідно з опитуваннями
керівників промислових підприємств більше третини ком�
паній реального сектора змушене обмежувати зростання
виробництва унаслідок невизначеності.

Коливання економічної активності в нашій країні, низь�
кий рівень передбачуваності її розвитку пов'язані з впли�
вом зовнішніх факторів промислового зростання — дина�
мікою експорту, світовою кон'юнктурою на сировинних і
паливних ринках, а також світовими відсотковими ставка�
ми і міждержавним рухом капіталу [4].

Перераховані фактори формально можуть бути опи�
сані в термінах вже існуючих в західній науці теорії госпо�
дарського циклу, основними з яких є монетарні (пов'язу�
ють господарські коливання зі змінами грошового попиту
на товари) і технологічні (акцентують увагу на нововведен�
нях, що викликають активізацію інвестування та ін.). Всі ці
теорії визнають неминучість господарських коливань, роз�
глядаючи їх як "побічний" продукт динамічних процесів, що
протікають в економіці в умовах невизначеності.

Як показала поточна криза, падіння темпів економіч�
ного зростання в розвинених країнах і домінування, нега�
тивних очікувань щодо приросту ВВП обумовлюють падін�
ня світового попиту на продукцію країн, що розвиваються,
що характеризується мінімальним рівнем диверсифікації
експорту, домінуванням у його складі сировини, продуктів
первинної переробки.

Відсутність кардинальних кроків, спрямованих на мо�
дернізацію технологічної бази та структури економіки, ро�
бить більшість українських підприємств неконкурентосп�
роможними відносно зарубіжних виробників, особливо в
області виробництва товарів з високим рівнем доданої вар�
тості, а значить, не дає змоги їм накопичувати власні ресур�
си розвитку.

Таким чином, існуюча обмеженість інвестиційних мож�
ливостей національної економіки, не дає змоги позитивно
оцінити перспективи її переходу на інноваційний шлях роз�
витку. Адже головною умовою такого переходу повинна
стати глибока інтеграція інноваційної сфери в систему
ринкових відносин. Саме дотримання цієї умови дозволяє
надати інноваційної діяльності цілеспрямованість і ефек�
тивність.

Недостатність власних ресурсів підприємств на цілі
інноваційного розвитку призводить до того, що попит на
інновації з боку їхніх головних споживачів фактично відсут�
ня. Немає попиту, немає і стимулювання інноваційної про�
позиції, немає мотивації до підприємницької активності в
інноваційній сфері. Намагаючись змінити ситуацію, що скла�
лася, держава, надає підтримку інноваційному сектору з
бюджетних коштів, але результативність таких вкладень
залишається вкрай низькою. Таку динаміку можна пояс�
нити у відсутності реального попиту на інновації з боку спо�
живачів.

Наведені міркування дають змогу зробити висновок про
те, що постіндустріальна трансформація України представ�
ляє собою складний і багатоетапний процес розвитку; ос�
нови якого ще тільки належить закласти. Отже, саме най�
вищий рівень розвитку промислового виробництва дав змо�
гу розвиненим країнам закласти основи постіндустріалі�
зації. Розвинуте і конкурентоспроможне промислове ви�
робництво стало джерелом зростання доходів не тільки
підприємницьких структур, а й державного бюджету, тоб�
то економіка отримувала необхідні і достатні ресурси для
вкладення їх у інноваційну сферу.

ВИСНОВКИ
В умовах кризи і нестабільності макроекономічне ста�

новище стає несприятливим чинником для підприємств ре�
ального сектора економіки, що порушує стан повноцінності
економічної системи, що виключає можливість її економі�
чної безпеки. Показано, що діяльність підприємств реаль�
ного сектору економіки відзначається зниженням конку�
рентоспроможності, зокрема через неінноваційність та си�
ровинну структуру, що відбувається на тлі тривалої систем�
ної кризи та відсутності дієвої стратегії її подолання. Вста�
новлено, що з системних позицій така ситуація зумовлена
відсутністю продуктивної взаємодії суб'єктів управління на�
ціональною економікою, освіти і науки, виробників та інших
бізнес�структур щодо здійснення інновацій, забезпечення
переходу до нового технологічного укладу. При цьому, виз�
начальною умовою антикризового розвитку підприємств
реального сектору виступає системна модернізація як про�
цес формування особливого типу поведінки економічних
суб'єктів, спрямованого на якісні прогресивні зміни існую�
чих інституційних форм, оновлення соціальних і технолог�
ічних основ економічної системи, підвищення її конкурен�
тоспроможності. Виявлено головні чинники і загрози про�
ведення такої модернізації, які закладають основу форму�
вання антикризової стратегії підприємств реального сек�
тору економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний стан розвитку суспільства характери�

зується активним впровадженням інформаційних тех�
нологій в різні сфери життя. В економіці превалює на�
дання послуг, зменшення їх матеріальної основи та роз�
вертання у бік віртуалізації. Бізнес�процеси як су�
купність різного роду діяльностей активно розвивають�
ся, поширюються та переносять свою експансію на елек�
тронний ринок. Статистичні підрахунки оприлюднюють
стрімкий ріст Інтернет�аудиторії в світі, що впливає на
формування зовсім нової "електронної культури" та
ставить свій відбиток на способах ведення бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню здійснення бізнес�процесів за допо�

могою інтернет технологій присвячені наукові роботи
таких вчених, як: Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф., Сидо�
рова О.В., Винник Л., Грехов А.М., Висоцька В.А.,
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Вінарік Л.С., Васильєва Н.Ф., Вильхівська О.В., Черно�
іванов А.П., Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Тереш�
ко Ю. В., Трубін І. О., Маєвська А. А., Кожевіна О.В.,
Трифонов П.В., Макарова М. В., Жучкова И., Коно�
пльова А., Берко М.Ю., Мартовой А.В., Чекіна К.В., Ри�
жов М.В., Пушкарь А. И., Євтушенко Д.Д., Strauss J.,
Frost R., Брижко В., Новицький А., Цимбалюк В. Швець
М., Успенський І., Пелехата О. Г., Смирнов Н., Красиль�
никова Е.В., Зайцева Г.Е., Рябов В.А., Несвижський А.І.,
Богданов С., Федотов В.Х., Фаустова К.І., Безуглая
Л.А. та інших. Однак не зовсім чітко викристалізо�
вується розуміння самого терміну "електронний
бізнес", що потребує подальших теоретичних опраць�
овувань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є пошук та виявлення найбільш точ�
ної та всеохоплюючої дефініції "електронного бізнесу",
яка б відобразила всі особливості цього явища.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основною причиною трансформації економіки є

саме електронний бізнес [1, с. 14].
Нині існує два основні напрями використання Інтер�

нету у бізнесі: 1) як засобу комунікації, джерела довід�
кової інформації, засоби реклами і маркетингу для ве�
дення господарської діяльності поза електронними ме�
режами; 2) в якості інструменту ведення електронного
бізнесу, грунтованого на принципах мережевої еконо�
міки. Електронний бізнес розвивається в різних секто�
рах економіки і в різних країнах з різною швидкістю [2,
с. 52].

В економічній літературі можна виділити декілька
підходів до дослідження етимології та типології елект�
ронного бізнесу.

Згідно з першим підходом, автори трактують
електронний бізнес як підприємницьку діяльність,
що здійснюється із застосуванням лише мережі
Інтернет. Так, наприклад, Винник Л. вважає, що
електронний бізнес — "…це вид економічної діяль�
ності компаній через комп'ютерні мережі, зокрема,
Internet, з метою отримання прибутку" [3]. Спільної
думки Грехов А.М., який детермінує електронний
бізнес як "… здійснення головних бізнес�процесів за
допомогою інтернет технологій" [4, с. 7]. Висоцька
В.А. пропонує розглядати термін "інтерактивний
бізнес", визначаючи його "…як бізнес, побудований
на спільних діях бізнес�процесу в особі бізнесмена і
комп'ютера або іншого засобу зв'язку обміну інфор�
мацією [5]. Вінарік Л.С., Васильєва Н.Ф. вважають,
що електронний бізнес " …це операції з продажу або
споживання товарів і послуг, що здійснюються між
комерційними суб'єктами господарювання, домаш�
німи господарствами, приватними особами, органа�
ми влади і іншими організаціями з використанням
Інтернету й інших мереж передачі даних" [6, с. 151].
Акцент на автоматизації бізнес�процесів робить
Вільхівська О.В., зазначаючи, що електронний бізнес
" це діяльність організації на основі інтернет�техно�
логій, в якій все бізнес�процес автоматизовані…" [7,
с. 262]. Найбільш спрощене визначення надає Чер�
ноіванов А.П., дотримуючись думки, що про те, що
електронний бізнес — це "… бізнес�процеси, що
здійснюються діловою організацією за допомогою
мережі Інтернет" [8, с. 156]. Визначення електрон�
ного бізнесу як економічної діяльності компаній, що
здійснюється через комп'ютерні мережі прослідко�
вуються в роботах Тарадаскіної Т.М. [9, с. 24—25],
Трубіна І.О. [10, с. 39], Маєвської А.А. [11, с. 27];
Кожевиної О.В., Трифонова П.В. [12, с. 2687].

Другий підхід, більш універсальний, поєднує по�
гляди авторів на електронний бізнес як на сучасні
бізнес�процеси, що здійснюються при використанні
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Так, Макарова М. В. зазначає, що "електронний бізнес
— це ділова активність, що використовує можливості
глобальних інформаційних мереж для перетворення
внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою ство�
рення прибутку" [13]. Європейський консорціум
PACE (Public Administration and Electronic Commerce
in Europe) інтерпретуєт електронний бізнес як
"…більше ніж проста електронна купівля чи продаж
товарів, … бізнес, що залучає використання світових
комунікаційних технологій для проведення широко�
го ряду дій на нижніх і верхніх ланках ланцюга отри�
мання прибутку всередині та за межами організації"
[14]. Берко М.Ю. в монографії "Системи електронної
контент�комерції" зазначає, що електронний бізнес
— " …це бізнес, ефективність на конкурентоздатність
якого грунтується на використанні інформаційних та
телекомунікаційних технологій" [15, с. 31]. На думку
Мартового А.В.  електронний бізнес — "… це

діяльність організації або індивіда, що орієнтована на
отримання прибутку, в якій основні бізнес�процеси,
а також зовнішні та внутрішні зв'язки здійснюються
та забезпечуються засобами електронних технологій"
[16, с. 149]. Жучкова И., Конопльова А. дотримують�
ся подібних поглядів та вважають, що "…електронний
бізнес залучає використання світових комунікаційних
технологій для проведення широкого ряду дій на
нижніх і верхніх ланках ланцюга отримання прибут�
ку всередині та за межами організації [14]. Чекіна К.В.
наголошує, що електронний бізнес "…це підприєм�
ницька діяльність, заснована на використанні інфор�
маційних і телекомунікаційних технологій, що забез�
печують взаємодію суб'єктів економічної діяльності
у комп'ютерних мережах, з метою отримання прибут�
ку [17, с. 37]. Як зазначає Рижов М.В., електронний
бізнес… "грунтується на використанні інформаційних
технологій, включає усі комерційні процеси на
підприємстві, а також взаємодія і проведення угод
(транзакцій) з комерційними партнерами за допомо�
гою електронних засобів комунікації і, особливо,
Інтернет�технологій" [18, с. 7]. Розуміння електрон�
ного бізнесу Пушкарем А.І., Грабовським Є.М., По�
номаренком Є.В. дещо звужує цей термін, адже трак�
тує його як "…комерційну діяльність, яка реалізуєть�
ся за допомогою впровадження інформаційних
технологій …" [19], не беручи до уваги його викорис�
тання, розвиток, удосконалення тощо.  Як вид
підприємницької діяльності, який здійснюється на ос�
нові інформаційних технологій, розглядає електрон�
ний бізнес Євтушенко Д.Д. [20, с. 185].

Згідно з третім підходом автори взагалі не акцен�
тують увагу на засобах та технологіях ведення бізне�
су. Так, наприклад, Strauss J., Frost R. у загальних ри�
сах трактують електронний бізнес як " …сукупність
електронної комерції, бізнес�аналітики, управління
взаємодією зі споживачами, управління логістикою та
збутом, а також інформаційної системи планування
(ERP)" [21]. Успенський І., Брижко В., Новицький А.,
Цимбалюк В., Швець М. визначають електронний
бізнес як "…будь�якуа ділову активність, що заснова�
на на можливостях глобальних інформаційних мереж
для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків з ме�
тою створення прибутку [22, с. 9; 23]. Схожої думки
Балабанов І.Т., який визначає, що електронний бізнес
"…як спільні дії бізнес�процеса в особі бізнесмена за
допомогою автоматизованого засобу зв'язку по обміну
інформацією" [24, с. 12].

З нашої точки зору, Інтернет�технології та інновації
в електронному бізнесі не є першорядними його скла�
довими, лише основоутворюючими.

Під "електронним бізнесом" пропонуємо розуміти
особливе економічне явище, вид підприємницької діяль�
ності, пов'язаний із здійсненням будь�яких транзакцій
із застосуванням інформаційно�комунікаційних телеко�
мунікацій з метою отриманням прибутку та для досяг�
нення поставлених цілей.

Підводячи підсумки аналізу наукових праць
відносно детермінації поняття "електронний бізнес",
підкреслюючи їх практичну та методологічну зна�
чущість, відмітимо, що в широкому розумінні "елек�
тронний бізнес" авторами диференціюється в залеж�
ності від розуміння терміну "електронне середови�
ще", тобто частина з них під цим поняттям розумі�
ють лише простір Інтернет, інша частина — додає ще
й приватні  мережі та EDI — Electronic Data
Interchange. Інтенсивний розвиток телекомунікацій
наприкінці 80�х рр. ХХ ст. зумовив створення сис�
тем EDI (електронного обміну даними), ідея яких
полягає в стандартизації документів і надання їх у
зручній для комп'ютерної обробки формі [25, с.
224—225]; "EDI — одна з технологій автоматизації,
що покликана замінити паперовий документообіг
між організаціями…" [26].
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Швидке зростання інформаційної системи Інтер�
нет пояснюється її децентралізованою природою.
Жоден з господарюючих суб'єктів не є власником
Інтернету і не може контролювати його. Децентралі�
зована побудова і фінансування телекомунікаційної
інфраструктури диверсифікує ряд інвестиційних ри�
зиків і істотно відрізняється від традиційних централ�
ізованих систем телекомунікаційного бізнесу, які на�
лежать зазвичай великим телефонним компаніям [2, с.
51].

Важливим методологічним завданням є визначен�
ня моделей електронного бізнесу. На основі гносео�
логічного підходу можна виділити такі види — таб�
лиця 1.

ВИСНОВКИ
В умовах бурхливого науково�технічного прогресу

в сфері інформаційно�комунікаційних технологій та
активного розповсюдження Інтернет сучасний бізнес
набуває віртуальних ознак. Технічні можливості Все�
світньої мережі дають змогу підприємствам здійснюва�
ти ініціативну економічну діяльність, що з урахуванням
зменшення витрат та мінімізації часу на здійснення угод,
в коротко� та довгостроковій перспективі можуть при�
носити значні прибутки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Угода про асоціацію відкрила новий етап взаємовідно�

син між Україною та Європейським Союзом (ЄС), що в пер�
шу чергу передбачає політичну асоціацію та економічну
інтеграцію, а також залишає потенціал для подальших пе�
ретворень. Ця угода відкриває можливості для розвитку
динамічних відносин між Україною та ЄС в контексті дії
зони вільної торгівлі, зокрема в сфері галузевого співробі�
тництва у більш ніж 30 сферах таких, як енергетика, транс�
порт, захист навколишнього середовища, співпраця у сфері
промисловості та малого і середнього бізнесу (МСП), соці�
альний розвиток і захист, рівноправ'я, захист прав спожи�
вачів, освіта, навчання і молодіжна політика, а також куль�
турне співробітництво.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС відкриває низ�
ку можливостей для промислового сектора України, зок�
рема і Західного регіону. Безпосередня близькість Західних
областей України з Європейським Союзом не може не ство�
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Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відкриває для українських підприємств низку

можливостей, зокрема участь у програмах фінансування ЄС. У статті проаналізовано спектр дії нових

програм фінансування, доступ до яких відкрився для України лише із входом в дію поглибленої та всеJ

осяжної зони вільної торгівлі. Підприємства Західного регіону України, здавалося б, мають порівняльні

переваги, адже знаходяться географічно близько до країнJчленів ЄС. Проте аналіз уже існуючих програм

фінансування доводить протилежне. Відкриття нових програм фінансування має дати поштовх для розJ

витку промисловості Західного регіону України та підвищення її конкурентоспроможності.

The signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU opens for Ukrainian enterprises a

number of opportunities, including participation in the EU funding programs. The article analyzes the spectrum

of the new financing programs, access to which was opened for Ukraine only after deep and comprehensive free

trade area has entered into force. Enterprises in Western Ukraine apparently, have comparative advantages as

they are geographically closer to the EU member states. However, analysis of existing funding programs proves

the opposite. The opening of new financing programs should give impetus to the development Western Ukraine

industry and increase its competitiveness.
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рити сприятливого середовища для розвитку економічного
потенціалу регіону. Для цього ЄС відкриває низку можли�
востей для України, розвиваючи та розширюючи уже існу�
ючі програми співпраці (як, наприклад, Європейська пол�
ітика партнерства), започатковуючи дотаційні фінансові
програми (Програма спеціальних заходів підтримки та роз�
витку малих та середніх підприємств), надає можливості
участі у фінансових програмах Європейського банку рекон�
струкції та розвитку, а також регіональних програмах ЄС.
У розділі V Угоди міститься також пункт про транскордон�
не та регіональне співробітництво, участь у проектах і про�
грамах європейських агенцій на основі поступового набли�
ження законодавства України до правил ЄС, а також, де
доцільно, до міжнародних норм і стандартів [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням промисловості західного регіону Украї�

ни в контексті дії зони вільної торгівлі займалися такі ук�
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раїнські вчені як В. Борщевський, Т. Васильців, В. Геєць,
С. Іщук, Н. Мікула, А. Мокій, Ю. Пахомов, М. Флейчук,
В. Швець, В. Якубів та інші. Проте ще недостатньо вивче�
ним залишається питання можливостей участі у програмах
фінансування промисловості України Європейським Со�
юзом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження можливостей участі про�

мислових підприємств Західного регіону України у фінан�
сових програмах ЄС після підписання Угоди про асоціацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Беручи до уваги досвід наших західних сусідів, які прой�

шли всі етапи інтеграції з ЄС, стає зрозумілим, що підпи�
сання Угоди про асоціацію є одним з ключових моментів.
Так, наприклад, важливим чинником успіху макроекономі�
чних перетворень у Польщі була допомога ЄС у рамках про�
грами Phare (Poland and Hungary Assistance for Restructuring
their Economy). Реалізація програми, як програми ЄС, роз�
почалася відповідно до положення Європейської Ради від
23 грудня 1989 року. Початково ця програма була створена
для Польщі та Угорщини, як двох країн, які найбільш про�
сунулися у процесі реформ. Проте згодом у програму були
введені усі країни�кандидати до вступу в ЄС.

Загальна сума видатків в 1990—1994 роках становила
1011,6 млн євро з 4248,5 млн євро загальної квоти. З них 24%
були виділені на розвиток приватного сектора та для
підтримки підприємств, 19% — на розвиток інфраструкту�
ри, 16% — на реструктуризацію сільськогосподарського
сектора, 16% — на освіту, охорону здоров'я і наукові досл�
ідження, 8% — на охорону навколишнього середовища та
ядерну безпеку, 7% — на реформи державного управління,
3% — на розвиток соціального захисту та зайнятість, 3% —
на інше.

У наступних роках (1995—1999 роках) програма Phare
була дещо модифікована і достосована до потреб Централь�
но�Східної Європи, а також її інтеграції з ЄС. Допомога
спрямовувалася на підтримку розвитку малих і середніх
підприємств, розвиток банківського сектора та митних
служб.

Дії, що належать до компетенції програми Phare, були
здебільшого синхронізовані з діяльністю Європейського
інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції
та розвитку і Світового банку. Оскільки допомога в рамках
Phare мала безоплатний характер, то кошти, які надходили
з перелічених вище установ, переказували у формі кредитів
на дуже преференційних засадах [14, c. 110].

Відповідно до положень Agenda 2000 з 2000 року почали
працювати для десяти країн�кандидатів ще два нових проек�
ти підготовки до вступу — ISPA (Instrument for Structural
Policies for Pre�Accesion) і SAPARD (Special Accession
Programme for Agriculture and Rural Development). Їхнє зав�
дання передусім полягало у підготовці виконання країнами
умов, які уможливлювали доступ до фондів країн�членів ЄС.
У так званий перехідний період (2000—2003 рр.) на фінансу�
вання програм Phare, ISPA та SAPARD було надано близько
5 млрд євро [12]. Загалом у період з 1990 по 2003 рік Польща
отримала від ЄС підтримку на суму 7 млрд євро.

Вміле застосування структурних реформ та підтримка
ЄС значно підвищили рівень життя польського населення.
Водночас інфляція та безробіття перебувають на помірно
низькому рівні. Програма "Стратегії для Польщі" сприяла
спрямуванню економіки на шлях швидкого зростання. Були
досягнені деякі принципи соціальної ринкової економіки:
поєднання підвищення ефективності виробництва зі спра�
ведливим розподілом прибутків. У результаті у 1994—1997
роках реальний ВВП на душу населення зріс від 6,4 до 28 %.
Тоді поляків, які повернулися на батьківщину, було набага�
то більше, ніж тих, хто виїжджав. Цей період характеризу�
вався становленням партнерського інституційного поряд�
ку шляхом створення переговорної системи за участі соц�
іальних партнерів (особливо профсоюзів), підприємців та
уряду. Приклад Польщі доводить, що євроінтеграційний
вектор розвитку суспільства дає поштовх економіці країни.
І якщо на початку трансформаційних перетворень Польща
і Україна мали приблизно однакові стартові позиції, досить
схожу структуру економіки, подібне складне геополітичне
положення та поляризовану політичну систему, то тепер їх
стан економічного розвитку значно відрізняється.

Для згладжування надмірних диспропорцій та сприяння
соціальному та територіальному єднанню на східних кор�

донах Європейська комісія започаткувала у 2007 році Євро�
пейський інструмент сусідства та партнерства, в рамках
якого діють програми прикордонного співробітництва для
окремих прикордонних макрорегіонів, які охоплюють тери�
торії здебільшого західних областей України (Волинську,
Закарпатську, Івано�Франківську, Львівську, Тернопільсь�
ку та Чернівецьку області області) та прикордонні регіони
Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії.

Проте, як зазначається у аналітичному звіті Проекту ЄС
"Підтримка політики регіонального розвитку в Україні",
ефект від реалізації цих програм не є однозначним, і в пев�
них сферах та на певних територіях було досягнуто більш
значного результату, ніж в інших. Відповідно до досліджень�
оцінок, проведених коштом ЄС, в останні роки визначено,
що найбільший успіх досягнуто в порівняно великих інфра�
структурних проектах, які спрямовані на вирішення про�
блем комунальної сфери (очистка стоків), водозабезпечен�
ня, енергобезпеки та енергоефективності, боротьби зі сти�
хійними лихами, охорони територій навколо великих річок
та ін. [3, c. 183].

У лютому 2008 року ЄС і Україна розпочали перегово�
ри щодо основних елементів Угоди про асоціацію, що охоп�
лює поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, пол�
ітична частина якої була підписана 21 березня 2014 року, а
економічна — 27 червня 2014 року.

Реалізація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною,
включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі
(вступила в силу в січні 2016 року), потягне за собою реалі�
зацію низки реформ, і відкриє можливості для досягнення
значних додаткових переваг для України, не тільки в її
зовнішній торгівлі, а й у покращенні інвестиційного кліма�
ту. Важливою частиною додаткової допомоги, яку надають
головним чином міжнародні фінансові інституції, як і у ви�
падку Польщі та Угорщини, націлені на реорганізацію бан�
ківського сектора і підтримку кредитних ліній для розвит�
ку приватного сектора. Великим досягненням стане ство�
рення сприятливого середовища для започаткування та роз�
витку малих підприємств. Це означатиме, що сторони роз�
виватимуть і зміцнюватимуть співробітництво в галузі про�
мислової та підприємницької політики, таким чином, це
покращить бізнес�середовище для всіх економічних
суб'єктів, зокрема для малих і середніх підприємств. Сто�
рони співпрацюватимуть з метою реалізації стратегії роз�
витку малого та середнього бізнесу, досягнення більшої
конкурентоспроможності, спрощення правил, стимулюван�
ня інновацій, підтримки експортної діяльності, а також
сприяння модернізації та реструктуризації, як української,
так і промисловості ЄС в деяких галузях [6, c. 9].

Сектор малого та середнього бізнесу має високий по�
тенціал стати основою повторного запуску української еко�
номіки. Внесок малого та середнього бізнесу у ВВП стано�
вить близько 12%, що досі є досить низьким порівняно з
відносно високим числом зареєстрованих компаній. Діяль�
ності більшості МСП концентруються в п'ятьох найбільших
містах України, що передбачає значний потенціал для роз�
ширення регіональних і місцевих агломерацій в інших час�
тинах цієї порівняно високо урбанізованої країни.

Відтак, новий етап відносин між Україною та ЄС відкри�
ває нові можливості перед українською промисловістю. ЄС
запускає низку нових програм спрямованих на підтримку
та фінансування у економічний розвиток України. До та�
ких програм належать:

— Програма Горизонт�2020 (Horizon 2020);
— Програма підтримки України задля перезавантажен�

ня економіки (EU SURE: EU Support to Ukraine to Re�launch
the Economy), яка включає програму підтримки малих та
середніх підприємств;

— Програми підтримки малих та середніх підприємств,
які у свою чергу включають "Програму підтримки регіональ�
ного розвитку України" та "Інвестиційний фонд сусідства".

Крім того, українські промислові підприємства можуть
звертатися до вже існуючих інструментів, як наприклад
фінансові позики Європейського банку реконструкції та
розвитку чи Європейського інвестиційного банку.

При наявності такої кількості проектів технічної допо�
моги, грантових програм та програм кредитування здава�
лося б сфера розвитку та реалізації регіональної політики
мала б досягти значного прогресу та стимулювати приплив
внутрішніх фінансових ресурсів   бюджетних чи приватних
на цілі регіонального розвитку. Однак на практиці ситуація
є менш однозначною і проекти технічної допомоги мають
різні ступені успіху, а також ступінь довготривалості отри�
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маних результатів. Незважаючи на те, що західні області
України географічно більше наближені до ЄС, та й мають
досвід в участі у різних програмах прикордонного співро�
бітництва. Якщо проаналізувати діючі проекти ЄБРР для
промисловості України, то стає очевидно, що більшість з них
були надані для підприємств, розташованих у Києві та
Київській області, а ще менша їх частина — для промисло�
вого комплексу [15]. Серед 199 проектів ЄБРР, лише 17 при�
падають на Львівську область, 3 — на Волинську, 2 — на
Чернівецьку та 2 — на Івано�Франківську області.

Одним із великих проектів ЄБРР у Львівській обл. є про�
ект модернізації Миколаївського цементного заводу (2011
рік), загальна сума фінансування якого становила 40 млн
євро, а позика — 170 млн євро). Основна мета проекту по�
лягала у наближенні викидів заводу до європейських стан�
дартів [11].

Іншим проектом ЄБРР у Львівській області є кредит на
8,5 млн євро для проекту з розвитку вітроенергетики у
Львівській області (2015 рік). За даними цієї фінансової ус�
танови, проект передбачає створення і розвиток приватної
вітрової електростанції в м. Старий Самбір (Львівська об�
ласть). У повідомленні говориться, що потужність нової
вітряної електростанції складе 9,9 МВт. Загальна вартість
проекту, який розвиває Karpatskyi Wind LLC, за даними
ЄБРР, становить 18 млн євро [9].

На затвердження кредиту ЄБРР для капітальних інвес�
тицій та модернізацію на суму до EUR40 млн чекає вироб�
ник листових матеріалів на підставі деревини ТОВ "Кронос�
пан УА" (Нововолинськ Волинської обл.), що входить до
групи Kronospan. Кошти планується направити на заміну
преса на більш продуктивний, підготовку майданчика до
нарощування виробництва і на новий котел на біопаливі.
Загальна вартість проекту становить 67 млн євро, з яких 27
млн євро профінансує Kronospan. Це вже друга позика цьо�
го підприємства (перша була надана у 2006 році на суму в 60
млн євро) [10].

У 2006 році ЄБРР також надав кредит дочірній компанії
виробника устаткування для ванних кімнат і керамічної
плитки Cersanit Group (Польща)   Cersanit Invest (Волинська
область). Кредит складався з кредиту А на суму 40,4 млн
євро, наданого самим банком, і кредиту В на суму 40,4 млн
євро, який був синдикований комерційним банком [5].

ЄІВ надає кредити країнам�членам ЄС та іншим 140 краї�
нам світу   так званим країнам�партнерам, а також приват�
ним компаніям. Він тяжіє, головним чином, до країн ЄС, як
частини свого мандату, у той час, як видача позик за межі
ЄС грунтується на цілому ряді угод Спільноти. Традиційно
ЄІВ відповідав за інфраструктурні проекти: транспорт,
енергетику, промисловість,   а тепер він поширює свої інте�
реси на сферу енергетичної безпеки і стимулювання роз�
витку приватного сектору.

Більшість позик ЄІБ надаються посередникам (банкам,
лізинговим компаніям або фінансовим установам), які у
свою чергу дають позики органам місцевої влади або малим
та середнім підприємствам для нових інвестиційних проектів
обсягом до 25 мільйонів євро.

Як бачимо, серед існуючих проектів участь промисло�
вих підприємств Західної України є доволі незначною.
Відкриття нових можливостей фінансування в контексті дії
ЗВТ створює нові шанси для західних областей України.
Більш відкриті кордони створюють можливості для вільно�
го пересування товарів та людей, що позитивно впливає на
розвиток територій.

Практика показує, що найбільш успішними є проекти
на регіональному (Львівська, Вінницька, Запорізька області)
та місцевому рівнях у містах великого або середнього роз�
міру із більш�менш солідним рівнем місцевих фінансових
надходжень, а також із керівництвом, яке повністю усвідом�
лює виклики і можливості розвитку своєї громади та має
політичну волю до радикальних змін (Вінниця, Львів). На�
явність політичної волі та більш�менш стабільної економіч�
ної ситуації (стабільні та відповідальні роботодавці або знач�
ний рівень приватної ініціативи) також іноді дає позитивні
результати у малих містах (Українка, Енергодар, Славутич,
Яремче) [3, с. 306—307].

Використання переваг інтеррегіонального та транскор�
донного співробітництва є вагомим чинником зміцнення
конкурентоспроможності західних регіонів України в умо�
вах посткризового етапу розвитку економіки України та
обмеженості державного фінансування програм вирівню�
вання регіональних диспропорцій соціально�економічного
розвитку. У свою чергу, це потребує активізації та підви�

щення ефективності міжрегіонального співробітництва Ук�
раїни та ЄС [2, с. 73].

Горизонт 2020 є найбільшою програмою для проведен�
ня досліджень та інновацій у ЄС з фінансуванням у майже
80 млрд євро. Програма буде доступною протягом 7 років
(2014—2020 рр.). Горизонт 2020 є фінансовим інструментом
реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу
Європа 2020, метою якого є зміцнення конкурентоспромож�
ності Європи у глобальному вимірі, її економічне зростан�
ня та створення нових робочих місць. Програма "Горизонт�
2020" зосередить основне фінансування на трьох пріоритет�
них напрямках: передова наука, лідерство у промисловості,
суспільні виклики.

Однією з компонент цієї програми є індустріальне лідер�
ство бюджетом приблизно в 17 млрд євро. Тут передбачено
фінансування промисловості та ключових технологій,
більший доступ до капіталу та підтримка малого та серед�
нього бізнесу.

З підписанням Угоди про асоціацію Україна отримала
доступ до цієї програми, оскільки умовою участі є членство
в ЄС або асоціація. Мінімальними умовами участі у програмі
окрім вищезгаданої є:

— не менше трьох юридичних осіб повинні брати участь
у проектах;

— жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути
засновані в одній і тій самій країні�учасниці ЄС або в асоц�
ійованій країні;

— усі три юридичні особи повинні бути незалежними
одна від одної [1].

Такі умови участі особливо вигідні для промислових
підприємств Західної України, адже безпосередня
близькість до кодонів ЄС дає змогу краще налагодити парт�
нерські відносини з країнами�членами ЄС.

Програма EU SURE є частиною пакету допомоги ЄС із
бюджетом у 110 мільйонів євро, який було ухвалено у квітні
2015 року. Також кошти підуть на зміцнення спроможності
українських інституцій і на інфраструктурну допомогу в
пріоритетних галузях Угоди про асоціацію, а також на на�
ближення до законодавства ЄС.

EU SURE допомагатиме розвитку малих та середніх
підприємств в різних регіонах України. Вона сприятиме
відновленню української економіки, стимулюванню зрос�
тання та створенню нових робочих місць. Ця допомога та�
кож надаватиметься територіям, що потерпають від конф�
лікту, і сусіднім регіонам, що залучені до реінтеграції внут�
рішньо переміщених осіб.

На регіональному рівні EU SURE надаватиме бізнесові
консультації та поширюватиме підприємницькі навички се�
ред українських малих і середніх підприємств. Ця допомо�
га здійснюватиметься через центри підтримку бізнесу, чия
робота здійснюватиметься у співпраці з Європейським бан�
ком реконструкції та розвитку, місцевими бізнес�організа�
ціями, банками та місцевими / регіональними органами вла�
ди. Центри підтримки бізнесу допоможуть підвищити кон�
курентоспроможність сектора промисловості шляхом
підключення місцевих підприємств до мережі місцевих кон�
сультантів і міжнародних експертів у відповідній галузі.
Бізнес консультації будуть надаватися відповідно до розм�
іру компанії та складності проблем. Центри також консуль�
туватимуть МСП про можливості доступу до фінансуван�
ня. Цільові сектори економіки будуть залежати від економ�
ічного профілю регіону і їх діяльність повинна бути спря�
мована (але не обмежена) на наступні ключові сектори:
сільське господарство, інновації, вдосконалення надання
державних послуг та інфраструктури енергетичної ефек�
тивності та зеленого господарства [6, с. 19].

Співпраця України з Інвестиційним фондом сусідства
відбувається в рамках регіонального проекту Європейсько�
го інструменту сусідства "ЗВТ — Ініціативний Схід", загаль�
на сума якого становить 40 млн євро (2015  2018 роки). Про�
ект має на меті надання підтримки МСП, щоб вони були в
змозі фінансувати необхідні інвестиції для дотримання по�
ложень Угоди про ЗВТ; осягнути торговельні можливості, які
відкриває ЄС перед Україною; а також отримувати вигоду
від припливу прямих іноземних інвестицій. Ця програма пе�
редбачає створення кредитів на суму приблизно 300 млн євро
для нових МСП, що покриє сегмент ринку малого та серед�
нього бізнесу, який не має відповідної фінансової історії або
достатнього рівня забезпечення і, таким чином, не може прой�
ти діючі кредитні критерії комерційних банків [6, с. 14].

Програма підтримки розвитку регіональної політики
України (5,3 млн євро, 2012  —2016 рр.) полягає у зміцненні
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потенціалу української влади та інших зацікавлених
сторін в розробці та реалізації ефективної політики рег�
іонального розвитку. Частина стратегії відноситься до
економічного розвитку в цілому і конкретно до розвитку
малого та середнього бізнесу. Ця програма поєднана з
грантами для місцевих органів влади та неурядових орга�
нізацій.

ВИСНОВКИ
Усі вищезазначені програми Європейського Союзу на�

дають новий поштовх для розвитку та модернізації промис�
ловості Західної України, що створить конкурентні перева�
ги українських товарів на ринку ЄС за допомогою наступ�
них інструментів:

— мікрокредитування,
— гарантування кредитів,
— консультаційна допомога, навчання з питань підприє�

мництва, об'єктів інфраструктури підтримки малого та се�
реднього підприємництва

— забезпечення імплементації і впровадження євро�
пейських стандартів, необхідних для виходу національних
товаровиробників на європейські ринки.

Важливе значення у процесі участі у програмах фінан�
сування ЄС відіграють інформаційні та бізнес центри, які
надаватимуть інформацію підприємцям про нові можли�
вості, а також допомагатимуть у зборі необхідної докумен�
тації. Для цього Україні доцільно використати досвід інсти�
туційного забезпечення транскордонного співробітництва
в межах єврорегіонів на територіях прикордонних регіонів
країн ЄС, які є ефективною формою імплементації інститу�
ційного середовища Польщі, Чехії, Угорщини та інших по�
стсоціалістичних країн до вимог Спільного доробку ЄС на
етапі підготовки до членства в ЄС. Це призведе до знижен�
ня рівня асиметрії міжрегіонального соціально�економічно�
го розвитку та підвищення показників якості життя насе�
лення
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах господарювання діяльність комер�

ційних банків є основою функціонування фінансової сис�
теми кожної країни. Концентруючи значний обсяг фінан�
сових ресурсів і розподіляючи кредитні потоки, комерційні
банки відіграють провідну роль у забезпеченні стійкого роз�
витку економіки. Тому економічна та фінансова міць краї�
ни не в останню чергу залежить від ефективності роботи
банківської системи.

Для того, щоб мати можливість прослідкувати динамі�
ку зміни ефективності, виявити чинники, які на неї вплива�
ють та, зрештою, дати рекомендації щодо підвищення рівня
ефективності окремих банків та всієї банківської системи в
цілому потрібно мати якісний інструмент для її оцінюван�
ня. Саме цим зумовлюється необхідність розробки нових та
вдосконалення існуючих моделей та методів оцінювання
ефективності діяльності комерційних банків в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі оцінювання ефективності діяльності комер�

ційних банків присвячена велика кількість досліджень
зарубіжних та вітчизняних вчених: Л. Аллена, А. Бергера,
Ж. Бікера, Ж. Боніна, Т. Фітзпатріка, І. Йерміка, Т. Коеллі,
С. Кумхакара, Л. Местера, А. Ресті, А.М. Герасимовича,
C.Р. Моісеєва, Д.В. Павлюка, Л.О. Примостки, В.М. Усос�
кіна. Проблемі моделювання діяльності комерційних банків
присвячено багато наукових досліджень українських спе�
ціалістів, зокрема: В.В. Вітлінського, В.К. Галіцина, Л.І. Дмит�
ришин, В.І. Єлейка, Б.Ю. Кишакевича, М.І. Савлука,
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DEVELOPMENT OF AN ACTIVITY DYNAMIC MODEL OF A COMMERCIAL BANK

У статті розроблено і запропоновано динамічну модель діяльності комерційного банку. Дана модель

дозволить, поJперше, спрогнозувати динаміку показників ефективності за витратами та ефективності за

прибутком банків та, поJдруге, прослідкувати вплив внутрішніх та зовнішніх інвестицій на діяльність

комерційних банків. Така модель передбачає обов'язкові етапи: визначення різновиду ефективності в

залежності від цілей дослідження; вибір оптимального методу оцінювання; ідентифікація вхідних та виJ

хідних змінних, якими слід описувати роботу банку; вибір форми функції витрат та/або прибутку банку;

безпосередньо проведення оцінювання.

In this article a dynamic model of commercial bank activity was developed and suggested. This model enables,

firstly, to predict dynamic performance and cost efficiency for the profit of banks and, secondly, to follow the

impact of internal and external investments in commercial banks. This model provides for the following mandatory

steps: determining the kind of efficiency depending on the purpose of the study; choose the best method of

evaluation; identification of input and output variables, which should describe the work of the bank; choice of

form cost function and / or earnings of the bank; directly conducting the evaluation.

Ключові слова: ефективність, банк, індекс витрат, індекс прибутку, динамічне моделювання, методи
оцінювання ефективності, модель банку.

Key words: efficiency, bank, cost efficiency, profit efficiency, dynamic simulation, efficiency measurement
methods, bank model.

Втім, недостатньо дослідженою і розробленою зали�
шається динамічна модель діяльності комерційного банку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Перед нами постає завдання розробити динамічну мо�

дель діяльності комерційного банку, яка б дозволила про�
гнозувати показники ефективності та ідентифікувати шля�
хи їх покращення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Представимо банк як багатомодульну систему, що скла�
дається з модулів пасивних, активних та комісійно�посеред�
ницьких операцій. Схематично це представлено на рисунку
1.

Модуль пасивних операцій комерційного банку зай�
мається залученням та запозиченням ресурсів за допо�
могою залучення депозитів, операцій на міжбанківсько�
му ринку та операцій на фондовому ринку. Модуль ак�
тивних операцій займається розміщенням ресурсів бан�
ку, шляхом видачі кредитів, проведенням інвестиційних
операцій, а також формуванням резервів. Модуль комі�
сійно�посередницьких операцій займається наданням
клієнтам банку різноманітних додаткових послуг: прове�
денням розрахунково�касових, валютообмінних та інших
операцій.

Опишемо динаміку роботи банку використовуючи мо�
дель Солоу. Модель Солоу та її застосування для моделю�
вання функціонування наукомістких виробничих систем
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детально описані в [1, с. 102]. Класична модель Солоу має
наступний вигляд:

KYK μα −=& , ),( LKFY = , YI α= ,  YC )1( α−= , tleLL Δ= 0 ,  0)0( KK = (1),
де передбачається, що ендогенні змінні по випуску про�

дукції ),( LKFY = , числу зайнятих L, основним засобам K, інве�
стиціям  I  і засобам невиробничого споживання C змінюють�

ся у часі. Тоді 
L
Kk =  — капіталоозброєність,  

 
L
Ii =  — питомі

інвестиції, 
L
Cc =  — питомі засоби невиробничого споживан�

ня. Екзогенні параметри постійні, при цьому lΔ  — річний
темп приросту числа зайнятих, μ  — коефіцієнт амортизації,
α  — норма накопичення, знаходяться в діапазонах:

 11 <Δ<− l , 10 << μ , 10 << α .
При застосуванні моделі Солоу до опису діяльності бан�

ку у кожному виразі у якості індексу будемо позначати ско�
рочену назву модулю, тобто ПО, АО та КПО — модулі.

Власні ресурси банку будь�якого банку (х(t)) складають�
ся з праці (L) та основних засобів (K). За допомогою регу�
люючого органу РЕГ1 вони розподіляються між модулем
пасивних операцій (ПО), модулем активних операцій (АО)
та модулем комісійно�посередницьких операцій (КПО).

 )()()()()()()( 3211 txqtxqtxqtxtxtxtx КПОАОПО ++=++= (2),
де qi — параметри регулювання ресурсів (долі), i — по�

точний номер модулю, i=1,2,3, q1+q2+q3=1.
Модуль пасивних операцій комерційного банку викори�

стовує в своїй роботі частину первинних ресурсів банку
)(txПО . Результатом діяльності даного модуля є залучені та

запозичені ресурси банку )(2 txAO , які в подальшому будуть
використані в якості ресурсів в модулі активних операцій.

 Нехай задана виробнича функція (ВФ) для ПО — мо�
дулю

))(),(())(()(2 tLtKFtxFtx ПОПОПОПОПОАО == ,
)()( 1 txqtxПО = (3).

Модуль активних операцій (АО) займається розміщен�
ням ресурсів банку, використовуючи для цього загальну ча�
стину праці і основних засобів банку )(1 txАО  та ресурси залу�
чені за допомогою модуля пасивних операцій )(2 txАО . Резуль�
татом діяльності даного модуля будуть кредити та інші інве�
стиційні операції банку yАО(t).

Виробнича функція для АО — модуля буде мати виг�
ляд:

))(),(),(())(),(()(
221

txtLtKFtxtxFty АОАОАОАОАОАОАОАО == ,
 )()( 21

txqtx АО = (4).
Модуль комісійно�посередницьких операцій також ви�

користовує частину загальних власних ресурсів банку )(txКПО
для надання клієнтам банку різноманітних додаткових по�

слуг: розрахунково�касових, валютообмінних та інших по�
слуг. Ресурсами даного модулю також є частина загальних
власних ресурсів банку ( )(txКПО ).

Для КПО — модулю маємо наступну ВФ:
))(),(())(()( tLtKFtxFty КПОКПОКПОКПОКПОКПО == ,

)()( 3 txqtx КПО = (5).
Сукупний випуск банку складається з результату робо�

ти модуля активних операцій банку та модуля комісійно�
посередницьких операцій.

 

))))(),((()),(),((()))(),(((
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123
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(6).

Для того, щоб прогнозувати значення ефективності ви�
трат та ефективності прибутку потрібно мати інформацію
про майбутні результати роботи АО та КПО модулів, та
відповіно.

Для цього в свою чергу потрібно знати функціональну
форму виробничої функції АО, ПО та КПО модулів. Ско�
ристаємося виробничою функцією Кобба�Дугласа, що має
вигляд:

∏
=

=
N

i

a
i

ixAxF
1

0),( β (7),

де А
0
 — статистичний параметр функції;

х
і
 — і�тий ресурс;

α
i
— показник еластичності випуску продукції по і�му

ресурсу.
Доцільність застосування такої функції до банківської

діяльності аргументовано в роботах Заграя [2] та Ловренса
[3]. Переваги та недоліки виробничої функції Кобба�Дуг�
ласа були детально розглянуті в [4, с. 105—120]. При вико�
ристанні данної виробничої функції для опису діяльності
різних модулів роботи банку головними перевагами слід
вважати такі:

1. Простота. Функція є простою, а тому і привабливою
для практичного застосування в управлінні ресурсами бан�
ку. З функції Кобба�Дугласа легко визначається ряд загаль�
ноприйнятих показників, що характеризують ефективність
використання ресурсів банку: показник продуктивності
праці, показник віддачі основних засобів, еластичність ви�
пуску за затратами праці, еластичність випуску за обсягом
основних засобів, граничну норму заміщення ресурсу праці
основними засобами та інші.

2. Нелінійність. Функція є нелінійною — залежність ре�
зультату від затрат має нелінійний характер, і тому не

 Рис. 1. Багатомодульна схема роботи банку
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містить недоліків, характерних для лінійних виробничих
функцій. Лінійні функції описують лінійні процеси, що не
зовсім відповідає дійсності, передбачають наявність доско�
налої конкуренції, відсутність бар'єрів для вільного ціноут�
ворення, передбачають, що граничні продукти факторів ви�
робництва дорівнюють їх цінам, ігнорують зміни в часі.

3. Можливість врахування ефекту масштабу при вико�
ристанні модифікацій класичної функції Кобба�Дугласа.

Можна задати як позитивний ефект масштабу ( >1),
коли приріст випуску банку буде випереджувати приріст

затрат факторів, так і негативний ефект масштабу ( <1),
коли зростання факторних затрат буде супроводжуватися
сповільненим ростом випуску банку.

Але, незважаючи на вищезазначені переваги, ця функ�
ція має також ряд недоліків:

Функція Кобба�Дугласа була створена як інструмент
аналізу на макрорівні. Її макроекономічна спрямованість
виявляється у тому, що в її основі лежить припущення
про повну взаємозамінність виробничих ресурсів. На�
стільки широке заміщення одних виробничих ресурсів
іншими можливе лише на макрорівні. Для використання
даної виробничої функції на мікрорівні по відношенню до
банків існує необхідність ввести додаткові обмеження на
ступінь взаємозамінності основних засобів та праці бан�
ку.

Через мультиплікативність функцію Кобба�Дугласа не
радять застосовувати по відношенню до компаній де вироб�
ничий процес здійснюється з паралельним застосуванням
двох або і більше виробничих технологій. Кожна техноло�
гія відрізняється кількістю і складом виробничих факторів,
що використовуються, тому задається окремим вектором.
Тоді виробнича функція повинна бути адитивною. Пред�
ставлення діяльності банку у вигляді багатомодульної сис�
теми, кожен з модулів якої використовує свою виробничу
функцію дозволяє врахувати даний недолік.

ПО та КПО модулі банку використовують в своїй діяль�
ності частину власних ресурсів банку: трудових ресурсів та
власного капіталу. АО модуль окрім частини власних ре�
сурсів банку використовує в своїй діяльності також залу�
чені та запозичені ресурси банку, тобто результати роботи
ПО модуля банку.

У випадку використання виробничої функції Кобба�
Дугласа, результати роботи АО модуля дорівнюватимуть:
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(8),

де А1 — технологічний коефіцієнт ПО модуля;
А2 — технологічний коефіцієнт АО модуля;
g1, g3 — параметри розподілу основних засобів між АО

та ПО модулями;
g2, g4 — параметри розподілу трудових ресурсів між АО

та ПО модулями;
1ПОa  та 2ПОa  — коефіцієнти еластичності по основним за�

собам та по трудовим ресурсам ПО модуля відповідно;

1AОa ,  
2AОa  та 

3AОa  — коефіцієнти еластичності по основним
засобам, трудовим ресурсам та залученим ресурсам АО мо�
дуля відповідно.

Результати роботи КПО модуля дорівнюватимуть:
 21 ))(())(()( 653

КПОКПО aa
КПО tLgtKgAty = (9),

де А
3
 — технологічний коефіцієнт КПО модуля;

g
5
 та g

6
 — параметри регулювання ресурсів;

1КПОa  та 2КПОa  — коефіцієнти еластичності по основним
засобам та по трудовим ресурсам КПО модуля відповідно.

Таким чином, сукупний випуск банку буде дорівнюва�
ти:

+= )()()( tytyty КПОАО   121 ))((())(())(( 11432
ПОAОAО aaa tKgAtLgtKgA= ×

× 2132 ))(())(()))(( 6532
КПОКПОAОПО aaaa tLgtKgAtLg + (10).

Маючи щоквартальну статистичну інформацію за ос�
танні п'ять років про кількість основних засобів, трудових
ресурсів, залучених ресурсів та результати роботи всіх мо�
дулів банку ми можемо оцінити невідомі параметри вироб�
ничої функції банку (технологічні коефіцієнти: А

1
, А

2
, А

3
;

параметри регулювання ресурсів: g
1
, g

2
, g

3
, g

4
, g

5
, g

6
; та кое�

фіцієнти еластичності по основним засобам та по трудових
ресурсах всіх трьох модулів 

1ПОa , 
2ПОa , 

1AОa , 
2AОa , 3AОa , 

1КПОa  та

2КПОa ) за допомогою регресійного аналізу.

Виробнича функція Кобба�Дугласа передбачає взаємо�
замінність основних засобів та трудових ресурсів. На прак�
тиці в банківській діяльності неможливо повністю замінити
основні засоби працею та навпаки. Через це для подальших
розрахунків є доцільним ввести додаткові обмеження на
відношення основних засобів банку до витрат на персонал
(k=K/L). Але різні банки мають неоднакові потреби в тру�
дових ресурсах на одиницю основних засобів. Так, наприк�
лад, можна припустити, що банки орієнтовані на обслуго�
вування фізичних осіб потребують більше трудових ресурсів
порівняно з банками орієнтованими на обслуговування юри�
дичних осіб. Крім того великі банки за рахунок ефекту мас�
штабу мають менші потреби в трудових ресурсах на одини�
цю основних засобів порівняно з середніми та дрібними бан�
ками.

Для врахування зазначених особливостей всі банки було
розділено на 12 груп: 3 за спеціалізацією та 4 за розміром.
Для кожної з груп на основі статистичної інформації про
основні засоби та витрати на персонал банків було розра�
ховано мінімальне та максимальне значення їх співвідношен�
ня (табл. 1).

Згідно з отриманими обмеженнями відношення основ�
них засобів банку до витрат на персонал для багатьох груп
банків може варіюватися в широких межах. За словами ек�
спертів в короткостроковому періоді банк не може суттєво
змінювати кількість трудових ресурсів, а тому є доцільним
ввести додаткові обмеження на зміну даного ресурсу у
розмірі .

Таким чином, маємо додаткове обмеження виду:
(11).

Через те, що параметри виробничої функції будуть
відрізнятися для різних банків, то для прогнозування зна�
чень ефективності потрібно буде будувати окрему вироб�
ничу функцію для кожного з них.

Тепер дослідимо вплив внутрішніх та зовнішніх інвес�
тицій в основні засоби та трудові ресурси банку на ефек�
тивність його діяльності. Джерелом внутрішніх інвестицій
зазвичай є частина прибутку, яка не розподіляється серед
акціонерів і реінвестується в основні засоби та трудові ру�
сурси банку [5, с. 100 — 112].

Залежність сукупних інвестицій у кожний з модулів бан�
ку від внутрішніх та зовнішніх інвестицій можна записати у
вигляді таких балансових рівнянь:

)()(
.

tІtII
АОАО ЗВАО += (12).

Аналогічним чином можна записати динаміку інвестицій
для модуля пасивних операцій та для модуля комісійно�по�
середницьких операцій:

)()(
.

tІtII
ПОПО ЗВПО += (13),

)()(
.

tІtII
КПОКПО ЗВКПО += (14).

У банку прибуток генерується модулем активних опе�
рацій та модулем комісійно�посередницьких операцій. От�
риманий прибуток частково направляється на внутрішні
інвестиції (ІВ) в основні засоби кожного з модулів, а част�
ково виводиться з банку і розподіляється між його акціоне�
рами (С).

CtItItICtПtПtПtП
КПОАОПО ВВВКПОАОПО +++=+++= )()()()()()()( ααα (15),

де 1≤++ КПОАОПО ααα , КПОАОПО ααα ,,  — коефіцієнти регу�
лювання внутрішніх інвестицій ІВ за заданими модулями,
які поступають з регулятора РЕГ2. Якщо  1=++ КПОАОПО ααα ,
то 0=C  і прибуток, який отримав банк, повністю пішов на
розвиток, в іншому випадку  1<++ КПОАОПО ααα , 0>C  його
частка пішла й на споживання.

У моделі діяльності банку, банк отримає прибутки від
проведення активних та комісійно�посередницьких операцій
[6, с. 123—156]. При цьому потрібно врахувати витрати на
проведення цих операцій, а також витрати пов'язані з діяль�
ністю модуля пасивних операцій.

Тоді прибуток банку буде дорівнювати:
)()()()()()()()()(

201 txtpttptytptytptП xXКПОАО АО
−−+= (16),

де 1p  — середньо�статистична ринкова ціна одиниці про�
дукції модуля активних операцій;

0p  — ціна одиниці продукції модуля комісійно�посеред�
ницьких операцій;

)(
2

tp
AOx  — середньо�статистична ринкова ціна ресурсів

залучених за допомогою модуля пасивних операцій;
)(tpx  — ціна власних ресурсів банку.
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Визначене у (16) значення )(tП  підставляємо в систему
рівнянь для інвестицій (12 — 14) і визначаємо систему ди�
ференціальних рівнянь сукупних інвестицій (17), тобто

)()]()()()()()()()([ 201

.

2
tІtxtptxtptytptytpI

ПОАО ЗПОxАОXКПОАОПОПО βα +−−+= ,
 

)()]()()()()()()()([ 201 2
tІtxtptxtptytptytpI

АОАО ЗАОxАОXКПОАОАОАО βα +−−+= ,
 

)()]()()()()()()()([ 201 2
tІtxtptxtptytptytpI

КПОАО ЗКПОxАОXКПОАОКПОКПО βα +−−+= (17).
Сукупні інвестиції в кожен з модулів банку розпо�

діляються на інвестиції в основні засоби та інвестиції в
трудові ресурси:

)()()()(
.

2

.

1

.
tItItItII ПОПОLKПО

ПОПО
∂+∂=+= ,

)()()()(
.

4

.

3

.
tItItItII AОAОLKАО

АОАО
∂+∂=+= ,

)()()()(
.

6

.

5

.
tItItItII КПОКПОLKКПО

КПОКПО
∂+∂=+= (18),

де )(tI
ПОK  — інвестиції в основні засоби ПО модуля;

)(tI
ПОL  — інвестиції в трудові ресурси ПО модуля;

)(tI
AОK — інвестиції в основні засоби АО модуля;

)(tI
AОL  — інвестиції в трудові ресурси АО модуля;

)(tI
КПОK  — інвестиції в основні засоби КПО модуля;

КПОLI  — інвестиції в трудові ресурси КПО модуля;

1∂ , 2∂ , 3∂ , 4∂ , 5∂ , 6∂ — параметри регулювання розподілу інве�
стицій між основними зсобами та трудовими ресурсами кожно�
го з модулів відповідно, при цьому  1,1,1 654321 =∂+∂=∂+∂=∂+∂ .

Враховуючи інвестиції в основні засоби та трудові ре�
сурси кожного з модулів випуск наступного періоду буде
дорівнювати:

 )1()1()1( tytyty АОКПО +++=+ ),()(( tІtKF
ПОККПОКПО +=

))()( tItL
КПОLКПО ++ ),()(),()(( FtItLtІtKF

АОAО LАОКАОАО ++

))),()(),()(( tІtLtІtKF
ПОПО LПОКПОПО ++ (19).

Прибуток наступного періоду в свою чергу буде дорів�
нювати:

)1()1()1()1()1( 01 −+++++=+ tytptytptП КПОАО

)1()1()1()1(
22

++−++− txtptytp xХX АОАО
(20).

Тепер змінюючи параметри регулювання внутрішніх
( ПОα , АОα , КПОα ) та зовнішніх ( АОβ , ПОβ , КПОβ ) інвестицій, а також
параметри регулювання розподілу ресурсів між основними
засобами та трудовими ресурсами кожного з модулів ( 1∂ , 2∂ ,

3∂ , 4∂ , 5∂ , 6∂ ) маємо змогу прослідкувати, як впливають
внутрішні та зовнішні інвестиції в основні засоби та трудові
ресурси банку на ефективність його діяльності.

Для визначення оптимального розподілу ресурсів бан�
ку між АО, ПО і КПО модулями та між основними засоба�
ми і трудовими ресурсами потрібно вирішити оптимізацій�
ну задачу за таких умов:

max)1(),,( →+=∂ tПP βα (21),

де ]6,1[],,,[ ∈∈ jКПОПОАОi , причому якщо 1=∑
i

іα , тоді

весь прибуток попереднього періоду інвестується у власні

ресурси банку, якщо ж 1<∑
i

іα , тоді частина прибутку

банку була розподілена між акціонерами.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті було розглянуто існуючі підходи до визна�

чення вхідних та вихідних змінних, якими слід описува�
ти роботу банку при оцінюванні ефективності за допо�
могою методів граничного аналізу та розроблено кри�
терії вибору таких підходів.

Розроблено динамічну модель діяльності комерцій�
ного банку, яка розширює межі застосування методу
стохастичного фронтірного аналізу та дозволяє спрог�

нозувати значення ефективностей за індексом витрат та за
індексом прибутку комерційних банків. Запропонована мо�
дель базується на моделі Солоу та крім прогнозування ефек�
тивностей дозволяє також прослідкувати вплив внутрішніх
та зовнішніх інвестицій на діяльнісь комерційного банку.
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 Найбільші Великі Середні Дрібні
Орієнтовані на 
корпоративних 
клієнтів 

kmin=1,53 
kmax=34,5 

kmin=2,29 
kmax=14,24 

kmin=6,47 
kmax=16,73 

kmin=2,53 
kmax=90,39 

Універсальні kmin=1,03 
kmax=9,92 

kmin=0,77 
kmax=7,18 

kmin=1,85 
kmax=13,77 

kmin=1,7 
kmax=26,29 

Орієнтовані на 
фізичних осіб 

kmin=13 
kmax=13 

kmin=2,5 
kmax=9,4 

kmin=2,16 
kmax=6,03 

kmin=2,16 
kmax=39,23 

Таблиця 1. Мінімальне та максимальне відношення основних
засобів банку до витрат на персонал для різних груп

українських банків
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати економічних досліджень переконливо

свідчать, що протягом останніх десятиліть соціальна
нерівність в світі стрімко зростає [1, с. 27]. Не є винятком й
Україна, соціальна структура суспільства якої характери�
зується значною поляризацією. Відповідно до затвердже�
них на Саміті ООН у вересні 2015 р. Цілей сталого розвитку
на 2015—2030 рр., питання бідності і скорочення нерівності
виходять на перший план серед завдань світової спільноти
[2, с. 60].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам соціальної нерівності в Україні присвячені

грунтовні дослідження вітчизняних науковців. Зокрема ви�
явленню чинників поглиблення соціальної нерівності в су�
часному українському суспільстві та визначенню ролі і мож�
ливостей соціальної політики як інструменту пом'якшення
соціальної нерівності в умовах соціально�економічної кри�
зи присвячена монографія Л. Ільчука [3]. У колективній мо�
нографії за ред. Е.М. Лібанової [4] здійснено оцінку масш�
табів нерівності в Україні, її складових, проявів та наслідків.
У працях О.О. Чуприни [5] проаналізовані досягнення краї�
ни у боротьбі з бідністю та соціальною нерівністю. Проте
слід наголосити на тому, що оцінки рівня соціально�еконо�
мічної нерівності в різних джерелах суттєво різняться.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз показників, що характеризують

соціальну нерівність в українському суспільстві, порівнян�
ня їх з аналогічними показниками зарубіжних країн, а та�
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кож висвітлення проблем, що виникають у процесі оціню�
вання соціально�економічної нерівності, та можливих
шляхів їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Більшість визначень соціальної нерівності, які запро�

поновані вченими, є досить схожими між собою: нерівність
означає, що люди живуть в умовах, за яких вони мають не�
рівний доступ до обмежених ресурсів [3, с. 10—11; 4, с. 26].

Нині в Україні основним чинником соціальної не�
рівності є рівень доходу, який, в свою чергу, спричиняє
нерівність доступу до основних соціальних благ (якісного
медичного обслуговування, якісної освіти, комфортного
житла), до ресурсів (фінансових, зокрема кредитів, земель�
них тощо), до реалізації своїх основних прав у цілому (пра�
ва на здоров'я, життя, безпеку) [6].

Найчастіше з метою аналізу нерівності доходів вико�
ристовують коефіцієнт Джині (коефіцієнт нерівності роз�
поділу доходів серед населення або концентрації доходів,
індекс Джині), який відображає ступінь відхилення фактич�
ного розподілу доходів за чисельно рівними групами насе�
лення від лінії їх рівномірного розподілу. Статистична міра
рівності доходів коливається від 0 до 1, при цьому значення
0 — відображає повну рівність доходів у всіх групах насе�
лення, 1 — повну нерівність, коли весь дохід належить одній
особі.

Країни, що розвиваються, характеризуються більшою
нерівністю, ніж розвинені (рис. 1). Найменша відмінність у
доходах помітна у Скандинавських країнах, де коефіцієнт
Джині для наявних доходів населення становить близько
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0,27. У країнах із найбільшою нерівністю —
Південно�Африканській Республіці, Республіці
Сейшельські острови — цей показник становить
приблизно 0,65.

Серед 28 країн�членів ЄС найнижче значен�
ня вказаного показника у 2014 р. мала Словенія
— 0,25, найвище — Латвія — 0,355. Протягом
2010�2014 рр. найбільше зріс коефіцієнт Джині
(а отже, й соціальна нерівність) на Кіпрі (на 4,7
в. п. з 0,301 у 2010 р. до 0,348 у 2014 р.), найбіль�
ше зменшися — у Литві (на 2,0 в. п. з 0,37 у 2010
р. до 0,35 у 2014 р.). Коефіцієнт Джині для пост�
соціалістичних країн�членів ЄС коливається від
0,251 у Чехії до 0,355 у Латвії [8].

Крім коефіцієнта Джині для аналізу не�
рівності часто застосовують децильні коефіці�
єнти (децильний коефіцієнт диференціації до�
ходів населення — співвідношення мінімально�
го рівня доходів серед 10% найбільш забезпе�
ченого населення до максимального рівня до�
ходів серед 10% найменш забезпеченого насе�
лення, ранжованого за показником середньо�
душових еквівалентних доходів; децильний коефіцієнт
фондів — співвідношення сумарних доходів населення у
першому та останньому децилях, ранжованого за показ�
ником середньодушових еквівалентних доходів), а також
квінтильні коефіцієнти (квінтильний коефіцієнт диферен�
ціації доходів населення — співвідношення мінімального
рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення
до максимального рівня доходів серед найменш забезпече�
них 20% населення, ранжованого за показником середньо�
душових еквівалентних доходів; квінтильний коефіцієнт
фондів — співвідношення сумарних доходів найбільш та
найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за по�
казником середньодушових еквівалентних доходів).

За даними досліджень Організації економічного співро�
бітництва і розвитку (ОЕСР) зараз у 34�х країнах�членах
ОЕСР доходи 10% найбагатших людей у середньому в 9,6
разів більші за доходи 10% найбідніших, а розрив між бага�
тими і бідними найбільший за останні 30 років. У 80�ті рр. це
співвідношення було 7 до 1. Найбільший розрив у доходах
серед країн�членів ОЕСР відзначається в Туреччині, Мек�
сиці, Чилі, США та Ізраїлі, в той час, як найнижчий — у
Данії, Словенії, Словаччині і Норвегії [9].

Найменше значення квінтильного коефіцієнта, за ма�
теріалами "Доповіді про людський розвиток 2015" Програ�
ми розвитку ООН, мали Словенія (3,6), Швеція (3,7), Іслан�
дія й Білорусь (3,8) та Чехія (3,9), найбільше — Мікронезія
(40,2), Південна Африка (28,5), Коморські острови (26,7),
Гаїті (26,6) [7].

У вказаній доповіді також наводяться результати оці�
нювання нерівності в країнах світу за допомогою коефіціє�
нта Палма. Спеціаліст з порівняльної економіки Кембрид�
жського університету, чилієць Хозе Ґабріель Палма довів
емпірично, що зміни у нерівності нині спричинені винятко�
во змінами у частці найбагатших (10 дециль) та найбідніших
(1—4 децилі), при незмінній частці доходів "середини", під
якою розуміють групу з 5 по 9 децилі, незалежно від країни
та часу. Перші результати досліджень були опубліковані
ще в 2006 р. [10], а наведене твердження отримало назву
"Пропозиція Палма". Коефіцієнт Палма — це інтердециль�
ний коефіцієнт, що відображає співвідношення частки ва�
лового національного доходу (ВНД), яка припадає на най�
багатших 10% населення, до частки ВНД, що припадає на
найбідніших 40% населення.

Найменше значення співвідношення Палма, за матері�
алами "Доповіді про людський розвиток 2015" Програми
розвитку ООН, мали Словенія (0,8), а також Норвегія, Да�
нія, Швеція, Ісландія, Чехія, Польща, Білорусь та Румунія
(0,9), найбільше — Південна Африка (8,0), Мікронезія та
Коморські острови (7,0) [7].

Алекс Кобхем, Люк Шлогл та Енді Самнер стверджу�
ють, що коефіцієнт концентрації доходу чи споживання
Палма має дві основні переваги. По�перше, Палма (на

відміну від коефіцієнта Джині, який нечутливий до змін у
найвищій та найнижчій частинах розподілу), фокусує ува�
гу на відношенні між крайніми значеннями, тобто, найба�
гатшими та найбіднішими, що найбільше цікавить не лише
науковців, а й тих, хто приймає політичні рішення. По�дру�
ге, головною перевагою коефіцієнта Палма є простота його
використання у галузевих чи політичних дебатах: коефіцієнт
Джині 0,5 показує суттєву нерівність, але не дає змоги зро�
бити інтуїтивні висновки аудиторії, яка не знайома зі спе�
цифікою його розрахунку. У порівнянні, коефіцієнт Палма
5,0 можна прямо інтерпретувати як твердження про те, що
найбагатші 10% отримують у п'ять разів більше доходу, ніж
найбідніші 40% населення країни [11].

Слід наголосити, що протягом останніх десятиліть
нерівність у світі зростає. Разом із доходами від приросту
капіталу частка національного доходу, що припадає на 1%
найбагатших американців, від 1980 р. подвоїлася — від 10%
до 20%. Що вражає ще дужче — частка найбагатших 0,01%
населення (приблизно 16 тис. родин із середнім доходом у
$24 млн) зросла вчетверо, від трохи більше ніж 1% до май�
же 5%. У численних країнах, зокрема Британії, Канаді,
Китаї, Індії і навіть егалітарній Швеції, зросла частка на�
ціонального доходу, яка припадає на найзаможніший 1%
населення [1, с. 27].

Кількість супербагатіїв різко зросла на всій планеті.
Американський Forbes 2 березня 2015 р. оприлюднив щор�
ічний світовий рейтинг доларових мільярдерів. В список
потрапили 1826 осіб. Їх сукупні статки — $7,05 трлн, на $600
млрд більше, ніж роком раніше. 290 чоловік — новички рей�
тингу, 71 з них представляють Китай. Середні статки "Фор�
бса"�2015 — $3,86 млрд.

У спільній доповіді UBS та PricewaterhouseCoopers на�
голошується, що статки мільярдерів зростають швидше від
світової економіки: з 1995 р. загальні статки найбагатших
людей зросли у вісім разів до $5,4 трлн у 2014 р., тоді як
світовий ВВП за той же період зріс втричі — до $77 трлн
[12].

Зростання соціально�економічної нерівності не лише
призводить до зростання соціальної напруги, а й сповіль�
нює економічне зростання. Так, за даними експертів ОЕСР,
зростання розриву у доходах загальмувало ріст ВВП у пер�
іод між 1990 і 2010 рр. у Великій Британії майже на дев'ять
відсоткових пунктів, а в США — майже на сім пунктів [13].

У сучасній Україні спостерігається своєрідний феномен:
офіційна статистика свідчить про доволі помірний, приблиз�
но відповідний європейським стандартам ступінь нерівності,
а населення і експерти переконані в тому, що суспільство є
дуже розшарованим.

Розподіл загальних доходів домогосподарств України
свідчить про їх зміщення у бік найбагатших (рис. 2), а та�
кож про те, що в Україні відсутня чітко виражена середнь�
одохідна група населення, ресурси якої істотно відрізня�
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Рис. 1. Коефіцієнт Джині

Джерело: побудовано за [7].
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лись би від бідних верств населення: загальна частка ре�
сурсів, якими розпоряджається населення 8�го децилю,
лише у 2,5 рази перевищує частку 1�го децилю. В населення
10�го децилю зосереджена п'ята частина сукупних ресурсів
домогосподарств України.

Дані офіційної статистики (табл. 1) показують низький
розрив між доходами багатих і бідних в Україні: за даними
2014 р. індекс Джині за грошовими доходами становив 0,24,
за загальними доходами — 0,226; децильний коефіцієнт
фондів за грошовими доходами — 4,9, за загальними — 4,4;
квінтильний коефіцієнт фондів за грошовими доходами —
3,4, за загальними — 3,1. Також за даними Державної служ�
би статистики розрив між доходами багатих та бідних змен�
шується. Так, індекс Джині за загальними доходами змен�
шився протягом 2010—2014 рр. на 2 відсоткових пункти з
0,249 у 2010 р. до 0,226 у 2014 р., децильний коефіцієнт
фондів — з 5,1 до 4,4, квінтильний коефіцієнт фондів — з
3,6 до 3,1.

За даними "Доповіді про людський розвиток 2015" Про�
грами розвитку ООН, що базується на інформації звітів
національних статистичних органів, індекс Джині в Україні
становив 0,248, тобто він був найнижчий в світі, квінтиль�
ний коефіцієнт фондів — 3,4, також найнижчий в світі, ко�
ефіцієнт Палма — 0,9 [7, c. 217].

Проте, за експертними оцінками, соціальна нерівність
в Україні є однією з найбільших у світі. Так, директор соц�
іальних програм Центру Разумкова Людмила Шангіна заз�
начає, що коефіцієнт Джині для України коливається від

0,3 до 0,6 [15]. Різниця в доходах 10% найбагат�
ших і 10% найбідніших українців з врахуванням
тіньових доходів досягає 40 разів [16, с. 11].

Це дає можливість зробити висновок, що
інформація, яку надає Державна служба статис�
тики, не зовсім коректно відображає реальний
рівень соціальної нерівності, що існує сьогодні в
Україні.

Така ситуація пояснюється особливостями
проведення вибіркового обстеження. По�перше,
принцип добровільної згоди домогосподарств на
участь в обстеженні означає, що домогосподар�
ства, які отримують неофіційні доходи, а також
надбагаті люди швидше за все не братимуть участі
в обстеженнях. По�друге, при здійсненні розра�
хунків чисельності населення, яке підлягає обсте�
женню, з чисельності постійного населення вик�
лючається інституційне населення (військовос�
лужбовці строкової служби; особи, які знаходять�
ся у місцях позбавлення волі; особи, які постійно
проживають у будинках�інтернатах, будинках для
осіб похилого віку, маргінальні прошарки насе�
лення (безпритульні тощо). Це впливає на якість
статистичної інформації щодо доходів та призво�
дить до суттєвого заниження показника не�
рівності доходів.

Підтвердженням невпинності процесів
стрімкого розшарування українського суспіль�
ства на дуже бідних та багатих є, з одного боку,
дані різноманітних рейтингів, з іншого — показ�
ники бідності.

Так, у травні 2015 р. журнал "Фокус" оприлюднив рей�
тинг "100 найбагатших людей України. Повний список", в
якому 11 новачків, а статки особи, що займає 100 сходинку
рейтингу складають $40 млн Журнал Forbes оприлюднив
оновлений список "100 найбагатших — 2015", в якому 13
новачків, а статки останнього учасника рейтингу переви�
щують $25 млн.

З іншого боку, науковці наголошують на актуальності
проблеми бідності як однієї з форм соціальної нерівності
на теренах нашої держави [3, с. 55]. До показників бідності
відносяться: межа бідності за відносним критерієм (75%
медіанного значення сукупних еквівалентних витрат насе�
лення); межа крайньої бідності (60% медіанного значення
сукупних еквівалентних витрат населення); межа бідності
за абсолютним критерієм (доходи нижче прожиткового
мінімуму); межа бідності, визначена ООН для країн Цент�
ральної та Східної Європи (вартість добового споживання
на рівні 5 доларів США). За підсумками 2014 р. рівень
бідності в Україні за відносним показником склав 23,4%, за
абсолютним критерієм — 8,6% (табл. 2).

Слід також зауважити, що тотальна бідність в Україні
має кардинальні відмінності від бідності, притаманної ви�
сокорозвинутим країнам та країнам, що розвиваються.
Бідність працюючих, у тому числі висококваліфікованих є
унікальним явищем серед країн із середнім рівнем доходу,
до яких відносять Україну міжнародні інституції [3, с. 59].

Необхідно наголосити, що в світі між науковцями досі
тривають дискусії щодо підходів до вимірювання економі�
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Рис. 2. Розподіл загальних доходів домогосподарств України
за децильними групами, 2014 р., %

Джерело: побудовано за [14].

  2010 2011 2012 2013 20141 
Індекс Джині за грошовими доходами 0,270 0,263 0,248 0,251 0,240 

за загальними доходами 0,249 0,243 0,233 0,237 0,226 
Децильний коефіцієнт 
диференціації, разів 

за грошовими доходами  3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 
за загальними доходами 2,8 2,7 2,8 2,7 2,6 

Децильний коефіцієнт 
фондів, разів 

за грошовими доходами 5,9 5,7 5,1 5,3 4,9 
за загальними доходами 5,1 4,9 4,6 4,6 4,4 

Квінтильний коефіцієнт 
диференціації, разів 

за грошовими доходами 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 
за загальними доходами 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

Квінтильний коефіцієнт 
фондів, разів 

за грошовими доходами 4,1 3,8 3,7 3,6 3,4 
за загальними доходами 3,6 3,4 3,2 3,3 3,1 

Таблиця 1. Диференціація життєвого рівня населення України1

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики.
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чної нерівності. Підтвердженням цьому є
праця Drew DeSilver, в якій автор звертає ува�
гу на те, що з метою вимірювання економіч�
ної нерівності порівнюють не лише доходи,
а й споживчі витрати та нагромаджене ба�
гатство домогосподарств: так, 20% найбагат�
ших сімей США у 2013 р. володіли 88,9%
всього багатства США; 20% сімей з найви�
щими заробітками отримали 61,8% всіх до�
ходів; а витрати 20% сімей з найвищими за�
робітками у 2010 р. становили 38% загаль�
них витрат [20]. Проте, на жаль, для оціню�
вання економічної нерівності в Україні ми не
можемо скористатись вказаними підходами,
адже, починаючи з 2007 р., в основу дослід�
ження диференціації населення (домогоспо�
дарств) за рівнем матеріальної забезпече�
ності покладені показники грошових та за�
гальних доходів, тоді як у 2000—2006 рр. в
якості критеріїв диференціації застосовува�
лись також показники грошових та сукуп�
них витрат. Дані щодо володіння 10% чи 20%
населення певною часткою багатства краї�
ни взагалі відсутні.

Також вітчизняні та зарубіжні науковці
звертають увагу на те, що існує так звана
прихована нерівність, яка зумовлена трьома
причинами:

1) низькою якістю і доступністю даних про доходи і спо�
живання найбагатших та найбідніших (що описано вище та
пов'язано з особливостями проведення обстежень домо�
господарств);

2) умисним приховуванням доходу та статків (цьому
також сприяють процеси глобалізації: основними стриму�
ючими факторами є банківська таємниця, використання
анонімних компаній, трастів та фондів, інші аспекти низь�
кої прозорості у корпоративному секторі та неінтенсивний
міжнародний обмін інформацією. За оцінками Зукмана,
незадекларовані "офшорні" фінансові активи можуть ста�
новити близько 10% світового ВНП);

3) вибором показника нерівності (так, коефіцієнт Джині
— це міра нерівності, яка найбільш чутлива до змін у сере�
дині розподілу, і водночас недостатньо чутлива до частини
дистрибуції, у якій зміни найбільш вірогідні і яка найбільше
цікавить й науковців, і політиків — найвищої і найнижчої
частин розподілу; коефіцієнт Палма простий і зрозумілий
широкому загалу) [11].

Зменшити, хоча б частково, розміри прихованої не�
рівності та підвищити об'єктивність оцінки соціально�
економічної нерівності можна шляхом удосконалення
методик добору інформації, необхідної для здійснення
такого оцінювання (зокрема, включенням до вибірково�
го обстеження окремих верств населення, переважно
найбідніших), використанням даних податкового обліку
для аналізу доходів найбагатших верств населення, по�
силення міжнародного обміну інформацією щодо при�
ховування доходів та статків, свідомого вибору показ�
ника нерівності, удосконалення методик оцінювання не�
рівності (наприклад, Зукман пропонує оцінювати неза�
декларовані статки, а потім на їх основі розраховувати
незадекларовані доходи).

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити наступні

висновки:
— офіційна статистика та дані міжнародних організацій,

що базуються на інформації звітів національних статистич�
них органів, свідчать про низький (фактично найнижчий в
світі за даними 2014 р.) ступінь соціально�економічної не�
рівності в Україні, проте населення та експерти переконані
в тому, що суспільство є дуже розшарованим;

— відмінності в оцінках рівнів бідності та соціально�еко�
номічної нерівності в Україні зумовлені недосконалістю
офіційних методик оцінювання соціально�економічної не�

рівності, зокрема, низькою якістю даних про доходи най�
багатших та найбідніших верств населення, а також вико�
ристанням різних критеріїв (відносна, крайня, абсолютна
бідність; децильні чи квінтильні коефіцієнти за грошовими
та за загальними доходами тощо);

— підвищити об'єктивність оцінки соціально�еконо�
мічної нерівності можна шляхом удосконалення методик
добору інформації, необхідної для здійснення такого оц�
інювання (зокрема, включенням до вибіркового обсте�
ження окремих верств населення, переважно найбідні�
ших), використанням даних податкового обліку для ана�
лізу доходів найбагатших верств населення, посилення
міжнародного обміну інформацією щодо приховування
доходів та статків, удосконалення методик оцінювання
нерівності (шляхом оцінювання незадекларованих
статків та розрахунку на їх основі незадекларованих до�
ходів), свідомого вибору простих та зрозумілих не лише
науковцям, а й широкому загалу показників нерівності
(наприклад, коефіцієнта Палма);

— соціально�економічна нерівність проявляється у
викривленій соціальній структурі суспільства, в якій на�
явні тільки дві страти із характерним для них набором
ознак — заможні та бідні, середній клас в українських
реаліях не відповідає класичним уявленням про нього як
такий [4, с. 252], проте в усіх країнах євроатлантичної ци�
вілізації саме середній клас виконує стабілізуючу функ�
цію;

— соціально�економічна нерівність дуже негативно
сприймається більшістю населення України: саме економі�
чно необгрунтована нерівність, зубожіння населення та
відсутність системи "соціальних ліфтів", які б сприяли пе�
реходу з однієї соціальної страти до іншої, є головною при�
чиною відтоку працездатного населення з України та пере�
шкодою розбудови демократичного суспільства європейсь�
кого зразка.
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3 за даними Державної служби статистики.
Джерело: складено за даними [17; 18; 19, с. 547].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201650

4. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впли�
ву / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Інститут демографії та
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України,
2012. — 404 с.

5. Чуприна О.О. Оцінка здобутків України на шляху
боротьби з бідністю та соціальною нерівністю / О.О. Чуп�
рина // Вісник Національного університету "Юридична ака�
демія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна
теорія та право. — 2013. — № 4. — С. 54—72.

6. Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві:
витоки та сучасність / Е.М. Лібанова // Економіка України.
— 2014. — №3. — С. 4—19.

7. Human Development Report 2015: Work for Human
Development [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://hdr.undp.org/en/2015�report

8. Gini coefficient of equivalised disposable income (source:
SILC) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&lan�
guage=en&pcode=tessi190

9. У розвинених країнах зростає розрив між доходами
багатих і бідних — AFP [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://dt.ua/WORLD/u�rozvinenih�krayinah�
zrostaye�rozriv�mizh�dohodami�bagatih�i�bidnih�afp�
173491_.html

10. Palma J.G. (2006), "Globalizing Inequality: 'Centrifugal'
and 'Centripetal' Forces at Work", Economic & Social Affairs,
vol. 35, pр. 1—26.

11. Cobham A., Schlogl L., and Sumner A. (2015),
"Inequality and the Tails: The Palma Proposition and Ratio
Revisited", UNITED NATIONS, Department of Economic and
Social Affairs, New York, USA.

12. Число миллиардеров выросло в 5 раз за 20 лет [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://economics.uni�
an.net/finance/1213198�chislo�milliarderov�vyiroslo�v�5�raz�
za�20�let.html

13. ОЕСР: соціальна нерівність гальмує економічне зро�
стання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/12/
141209_oecd_inequality_hk

14. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014
році (за даними вибіркового обстеження умов життя до�
могосподарств України). Статистичний збірник. Ч. І. —
Державна служба статистики України, 2015. — 379 с.

15. В Україні майнове розшарування виходить за межі
соціальної справедливості [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_�
id=4551

16. Україна: час вибору [Електронний ресурс]. — Ре�
жим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/
Brochure_EU�CU�7�2013.pdf

17. Комплексна оцінка бідності в Україні та регіонах за
2010�2012 роки. Аналітична записка [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: www.idss.org.ua/.../2014�03�07_2012_Povetry

18. Основні показники рівня життя населення та
бідності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.fpsu.org.ua/napryamki�diyalnosti/sotsialnij�zakhist/5651

19. Статистичний щорічник України за 2014 рік. — К.:
Державна служба статистики України, 2015. — 586 с.

20. DeSilver, D. (2015), "The many ways to measure
economic inequality" available at: http://www.pewre�
search.org/fact�tank/2015/09/22/the�many�ways�to�measure�
economic�inequality/

References:
1. Bedos, Z. M. (2012), "For the richer and for the poorer",

Ukrains'kyj tyzhden', vol. 42, pp. 26—29.
2. National information agency UKRINFORM (2015), "The

Ministry of Social Policy discussed the draft Strategy of
overcoming poverty", Informatsijno�analitychnyj visnyk
"Reformy", 15—21 zhovtnia, p. 60.

3. Il'chuk, L. (2015), "Social inequality in Ukraine:
problems and ways of their solving", available at: http://
ipzn.org.ua/wp�content/uploads/2015/07/ Sotsialna�
nerivnist.pdf (Accessed 19 January 2016).

4. Libanova, E. M. (2012), "Inequality in Ukraine: scale and
possibilities of influence", Instytut demohrafii ta sotsial'nykh
doslidzhen' imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

5. Chupryna, O. O. (2013), "Estimation of Ukraine's
achievements on the way of fighting poverty and social
inequality", Visnyk Natsional'noho universytetu "Yurydychna
akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho". Seriia:
Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 4, pp. 54—72.

6. Libanova, E. M. (2014), "Inequality in Ukrainian society:
origins and modernity", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 4—19.

7. The official site of United Nations Development
Programme (2015), "Human Development Report 2015: Work
for Human Development", available at: http://hdr.undp.org/
en/2015�report (Accessed 19 January 2016).

8. The official site of Eurostat (2015), "Gini coefficient of
equivalised disposable income (source: SILC)", available at:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=�
table&language=en&pcode=tessi190 (Accessed 19 January
2016).

9. "The gap between the rich and the poor is growing in
developed countries� AFP", available at: http://dt.ua/WORLD/
u�rozvinenih�krayinah�zrostaye�rozriv�mizh�dohodami�
bagatih�i�bidnih�afp�173491_.html (Accessed 19 January 2016).

10. Palma, J. G. (2006), "Globalizing Inequality: 'Centrifugal'
and 'Centripetal' Forces at Work", Economic & Social Affairs,
vol. 35, pр. 1—26.

11. Cobham, A. Schlogl, L. and Sumner, A. (2015),
"Inequality and the Tails: The Palma Proposition and Ratio
Revisited", UNITED NATIONS, Department of Economic and
Social Affairs, New York, USA.

12. The official site of information agency UNIAN (2015),
"Number of billionaires grew by 5 times in 20 years", available
at: http://economics.unian.net/finance/1213198�chislo�
milliarderov�vyiroslo�v�5�raz�za�20�let.html (Accessed 19
January 2016).

13. The official site of BBC Ukraine (2014), "OECD: social
inequality slows down economic growth", available at: http://
www.bbc.com/ukrainian/ entertainment/2014/12/
141209_oecd_inequality_hk (Accessed 19 January 2016).

14. State Statistics Service of Ukraine (2015), "Vytraty i
resursy domohospodarstv Ukrainy u 2014 rotsi (za danymy
vybirkovoho obstezhennia umov zhyttia domohospodarstv
Ukrainy)", Statystychnyj zbirnyk" [Spendings and resources of
households in Ukraine in 2014 (based on the data of selective
observation of living conditions of households in Ukraine)
Statistical yearbook], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

15. The official site of Ukrainian center of economic and
political research named after O. Razumkov (2014), "In Ukraine
the income stratification is beyond social justice", available at:
http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=4551
(Accessed 19 January 2016).

16. The official site of Ukrainian center of economic and
political research named after O. Razumkov (2013), "Ukraine:
time for a choice", available at: http://www.razumkov.org.ua/
upload/Brochure_EU�CU�7�2013.pdf (Accessed 19 January
2016).

17. The official site of Institute of demography and social
research named after M.V. Ptukha of the National Academy of
Sciences of Ukraine (2014), "Complex estimation of poverty in
Ukraine and regions in 2010�2012. Analytical memo", available
at: www.idss.org.ua/.../2014�03�07_2012_Povetry (Accessed 19
January 2016).

18. The official site of Federation of trade unions of Ukraine
(2014), "Main indicatiors of the level of life and poverty of the
population", available at: http://www.fpsu.org.ua/napryamki�
diyalnosti/sotsialnij�zakhist/5651 (Accessed 19 January 2016).

19. State Statistics Service of Ukraine (2015), "Statystychnyj
schorichnyk Ukrainy 2014" [Statistical yearbook],
Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

20. DeSilver, D. (2015), "The many ways to measure
economic inequality" available at: http://www.pew�
research.org/fact�tank/2015/09/22/the�many�ways�to�
measure�economic�inequality/ (Accessed 19 January 2016).
Стаття надійшла до редакції 04.02.2016 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

51www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інституціоналізм є специфічна методологічна конструк�

ція наукового пошуку, базована на аспектах еволюціоніз�
му. Багатогранність наукових трактацій доповнимо власною
дослідницькою позицією ідентифікації економічні інтереси
як інституційного утворення, приводячи концепти сутності
й аспекти методичних основ інституціоналізму в купі з за�
садами його становлення як цілісної наукової методології.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Відомо, що інституціоналізм є методологія міждисцип�

лінарного синтезу, яка увібрала у себе аспекти соціальних,
політичних та економічних методів дослідження, що засві�
дчує його широкоаспектність. Основоположні ідеї інститу�
ціоналізму належать Г. Адамсу, Т. Веблену, Дж. Коммонсу,
У. Мітчелу, А. Алчіану, Д. Бьюкенену, Дж. Кларку, Р. Коу�
зу, Дж. Гелбрейту, М. Олсону, О. Уільямсону, Дж. Ходжсо�
ну, Д. Норту, Д. Гамільтону та ін. Їх дослідницькі напрацю�
вання дозволяють сучасникам набувати знань з інституцій�
них проблем, зокрема, що стосується базових категорій
(інституція та інститут), а також їх функціональних ознак
у системі ринку щодо механізму взаємодії, імплементації,
упорядкування економічних інтересів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Економічні інтереси формуються, взаємодіють та реалі�

зуються у певній інституційній системі, тому в досліджуваній
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У статті досліджуються питання ідентифікації економічних інтересів як інституційного утворення, визнаJ
чено, що, економічні інтереси формуються, взаємодіють і реалізуються у певній інституційній системі, дослідJ
жено сутнісноJфункціональні ознаки інституцій та їх співвідношення з категорією "економічний інтерес". ДоJ
ведено, що економічні інтереси завжди в центрі уваги інституційних конструкцій економічних систем, що дозJ
волило ідентифікувати економічні інтереси як інституцію — систему правил, в межах яких формуються мотиJ
вації діяльності учасників ринкового обміну. Наукова ідентифікація економічних інтересів може бути здійснена
за критеріями означення функціональності базисних і похідних інститутів, таким чином виділено базисні та
похідні економічні інтереси. Логіка інституціоналізму в тому, що інституції змінюються, а це означає прийJ
нятність підходу до наукової ідентифікації економічних інтересів як системи правил і норм, усвідомлено змінюJ
ваних під впливом потреб суб'єктів ринку та його законів, а також регулятивних норм. Економічні інтереси
об'єктивно слід пов'язувати з економічними інститутами: сукупністю формальних і неформальних норм та
правил, які регулюють поведінку людей в економічній сфері діяльності.

The article examines the issue of identification of economic interests as institutional establishment, determined
that that economic interests are formed, implemented and interact in a specific institutional system, essentially
investigated and functional characteristics of institutions and their relationship with the category of "economic
interest". Proved that economic interests are always the focus of institutional structures economies, which allowed
the identification of economic interests as an institution — a system of rules within which formed the motivation of
participants in market exchange. The scientific identification of economic interests can be made on the criteria of the
definition of basic functionality and derivative institutions thus selected base and derived economic interests. The
logic of institutionalism is that institutions are changing, meaning the admissibility of scientific approach to identifying
economic interests as a system of rules and regulations consciously influenced by changing needs of the market and
its laws and regulations. Economic interests should be linked to objective economic institutions — formal and informal
set of rules and regulations that govern the behavior of people in the economic field.
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тематиці важливо визначитися щодо їх інституціоналізації
(становлення, упровадження) у практику зокрема ринково�
го обміну. Логіка наукового пошуку в даному контексті роз�
будови методологічної конструкції розкриття змісту еконо�
мічних інтересів вимагає означення сутність інституціоналі�
зму і положень інституціоналізації економічних інтересів для
наведення змістовних характеристик інституціональної кон�
цепції з прив'язкою їх до аспектів утвердження економічних
інтересів в інституційній системі ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основоположним аспектом означення теоретико�мето�

дичних основ інституціоналізму є змістовні характеристи�
ки сутності категорії "інституція", яку вітчизняні й іноземні
інституціоналісти завжди ставлять в основу кодифікації
методів інституційної теорії у дослідженні різних предметів,
явищ (табл. 1).

Вважаємо, що методичні положення інституціоналізму
цілком прийнятні для дослідження природи формування і
взаємодії економічних інтересів, які позиціонуються голов�
ним чином в системі ринку, який зокрема є інституційною
системою. Інституціоналізуючись у ринку, економічні інте�
реси підпадають під дію правил ринку, а також самостійно
створюють інституції для своєї реалізації. Дана гіпотеза має
право на життя, адже для реалізації економічних інтересів
людство створює інституції у формі організацій,
підприємств, управлінських структур тощо.
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Інституціоналізм кодифікує економічні, соціальні, пол�
ітичні та інші будь�які суспільні явища як такі, що виникли і
функціонують на базі певних норм, правил, традицій, а та�
кож за певних умов самі стають правилами.

Саме у цьому еволюційний підхід, тобто предмети, яви�
ща, правила, еволюціонують, це стосується й економічних
інтересів. Вони взаємодіють в інституційному механізмі, але
під впливом інституцій та інститутів, які в теоретико�мето�
дичному плані визначаються як правила. Перетворення еко�
номічного інтересу у норму поведінки на ринку, означає
його інституціоналізацію — упровадження, що ми тісно по�
в'язуємо з методологічним підходом інституціоналізму. Еко�
номічний інтерес у даному випадку виступає центральною
ланкою — інституцією задоволення потреб. За заданим кри�
терієм вважаємо й потрібно здійснювати ідентифікацію еко�
номічних інтересів.

Дилема наукової ідентифікації економічних інтересів
полягає у необхідності чіткого визначення, економічні інте�
реси — це "інституція" чи "інститут". Задана концептуаль�
на конструкція, на наше переконання, зокрема щодо інсти�
туційного підходу до розуміння економічних інтересів, ба�
зована на визначеннях сутності базових категорій інститу�
ціоналізму (див. табл. 1). Тобто в індивідуальному плані —
це інституція, а у формі організованої системи правил —
інститут.

Разом з цим, як засвідчує світовий досвід, не можна взя�
ти готову діючу модель економічно розвиненої країни та
впровадити її. Не слід вважати, що вона не спрацює по�
вністю, але її дія не призведе до очікуваних результатів.
Необхідно враховувати такі фактори, як національний мен�
талітет, традиції, відносини, які склалися в суспільстві,
діяльність законодавчої і виконавчої влади, рівень розвит�
ку економічної системи, тобто дію інституціональних фак�
торів. Оскільки саме інститути є тим середовищем, де вияв�
ляють себе економічні закони, саме через них знаходить свій
вираз економічна політика держави. У той же час інститу�
ти, як фактори духовного, культурного, ідеологічного, та
політичного характеру, формують шляхи розвитку держа�
ви та зміст державного регулювання економічних інтересів
і є тим навколишнім середовищем, що активно впливає на
характер економічного розвитку.

Повертаючись до питання теоретико�методичної кон�
струкції інституціоналізму, наголошуємо на тому, що його
ідейні основи було закладено американським економістом
і соціологом Т. Вебленом [1]. Назва напряму походить від
латинського "instiotutio" (звичай, настанова) і близького
до нього "інститут" (зовнішнє втілення "інституцій", зак�
ріплення їх у вигляді законів), дуже часто ці терміни вжи�
вають як синоніми. З англійської мови слово "Institute" пе�
рекладається як установлювати, засновувати. Поняття
"інститут" було запозичено економістами із суспільних
наук, зокрема із соціології, де інститутом називається су�
купність ролей і статусів, призначених для задоволення
певної потреби [2]. Т. Веблен стверджує, що сутність будь�
якого економічного інституту становлять засвоєні широ�
кими верствами населення системи цінностей, стійкі сукуп�
ності соціальних норм і стандартів поведінки, установки й
схеми світосприйняття. За словами Т. Веблена, інститути
являють собою "сталі звички мислення, властиві великій
спільності людей" [1]. Відповідно до його визначення, со�
ціально�економічні інститути — це "звичні засоби
здійснення процесу громадського життя в їх зв'язку з ма�
теріальним оточенням, в якому живе суспільство" [1].
Звідси й підтвердження інституційного характеру еконо�
мічних інтересів, адже вони змінюються в інституційній
динаміці суспільного розвитку. Також логіка думок Т. Веб�
лена дає підстави наголосити на тому, що економічний інте�
рес і економічні інтереси загалом, в усій своїй різноманіт�

ності, небезпідставно можуть вважатися економічними
інститутами та інституціями.

Відповідно до підходу, реалізованого традиційними
інституціоналістами, інститут може бути виражений у виг�
ляді трьох елементів, що взаємодоповнюють один одного:
правил, стандартів поведінки і стереотипів мислення [3].
Вебленівська традиція у тлумаченні інститутів простежуєть�
ся в роботах представників "старого" інституціоналізму —
М. Вебера, Е. Дюркгейма, У. Гамільтона, Т. Парсонса, Дж.
Ходжсона й багатьох інших видатних соціологів та еко�
номістів, хоча кожний з них привніс у трактування цього
поняття щось своє [4].

Американський соціолог Т. Парсонс визначав інститу�
ти як "набір правил, які задані соціально, а не є предметом
будь�якої угоди між учасниками договору" [5].

Німецький дослідник М. Вебер вважав ознаками інсти�
туту наявність раціональних установлень й "апарату при�
мусу" (навіть якщо останній використовує лише м'які, пси�
хологічні форми впливу на осіб, залучених до сфери даного
інституту) [6]. Веберівська позиція несла в собі елементи,
що одержали повне втілення в іншому розумінні інститутів.
Відповідно до цього трактування, ядром інституту, його
конституюючим моментом є правові норми.

 В економічній науці це визначення пов'язане з ім'ям Д.
Коммонса [7]. Це суто соціологічний підхід, який ми з по�
вною мірою відповідальності за достовірність даного вис�
новку можемо віднести до інституціональних концепцій
оцінки соціалізації економічних інтересів. Інституційність
соціального порядку ідентифікує економічний інтерес як
складову механізму задоволення потреб суб'єктів ринкового
обміну. Таким чином, інституціональна концепція оцінки
явищ і предметів, а також процесів, які відбуваються в су�
спільстві є надзвичайно широкоплановою, провідники
"інституціональних" ідей як прямо, так і опосередковано за
допомогою них ідентифікують характеристики економічних
інтересів.

У. Гамільтон зазначав "Інститути — це словесний сим�
вол для кращого опису низки суспільних звичаїв. Вони оз�
начають переважний і постійний спосіб мислення, який
став звичкою для групи або звичаєм для народу. Світ зви�
чаїв та звичок, до якого ми пристосовуємо наше життя, є
сплетінням і безперервною основою інститутів" [8]. Тобто
інститути — це звичаєві правила, звичаї, нормативні акти,
за допомогою яких відбувається задоволення потреб еко�
номічних агентів, при цьому ж формується також культу�
ра економічної поведінки, підприємницької діяльності й
бізнесу. Інституціоналізм же є специфічною методологією,
яка увібрала у себе методи соціальних, політичних, еконо�
мічних і природничих наук, тому в плані оцінок економіч�
них інтересів, їх наукової ідентифікації вона є найбільш
прийнятною.

Розкриваючи зміст інституціоналізму, що є методоло�
гічною необхідністю у викладі змісту даного параграфа, заз�
начимо, що "інститути" визначають як форму прояву "інсти�
туцій". Під інституціями розуміють здавна заведені й самі
собою вкорінені (сталі) в суспільстві порядки та звичаї, під
інститутами — порядки, закріплені в суспільстві у формі
закону або настанови [1]. Так, "економічні інститути" —
приватна власність, гроші, конкуренція, торгівля, прибуток
тощо є лише формою прояву або втіленням "інституцій",
тобто навичок, звичаїв. Ставши такими, вони організують і
регулюють поведінку людей. Економічність інститутів і
інституцій проявляється в процесі та результатах реалізації
економічних інтересів, адже останні формуються, інститу�
ціоналізуються (узгоджуються) у певному — визначеному
державою й ринком інституційному середовищі.

Категорії інституціоналізму, маємо на увазі основні
змістовні характеристики визначення їх сутності, є ще не

Дослідники Сутнісно-функціональні ознаки Співвідношення з категорією «економічний інтерес»
Д. Норт, В. Зотов, 
 Е. Остром, Е. 
Фуруботн, Дж. Ходжсон 

Правило, традиція, звичай, 
норма, традиція 

Визначення економічного інтересу як правила й норми 
поведінки учасника ринкового обміну, за дотримання 
яких досягаються поставлені цілі 

О. Іншаков,  
Д. Фролов 

Соціальна функція суб’єкта в 
ринковому середовищі 

Економічний інтерес визначається як соціальна 
необхідність задоволення потреби 

 Дж. Коммонс,  
Д. Гамільтон 

Продукт колективної дії і 
відповідна соціально 
організована модель поведінки 

Економічний інтерес як модель поведінки суб’єктів 
ринкового обміну 

Таблиця 1. Категорія "інституція" та її сутнісноLфункціональні ознаки

Сформовано автором на основі опрацьованої літератури.
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зовсім сталими, адже інституційна
наука ще зовсім молода, тому стійка
кодифікація методичних засад іден�
тифікації понять, ще не сформова�
на. Тому існує безліч трактувань,
концепцій розуміння сутності по�
нять інституція та інститут, але усі
вони сформовані навколо дефініцій
"правило", "норма", "традиція", "ор�
ганізація".

Найбільш поширеним тракту�
ванням інституцій є таке: "Інсти�
туції — це правила гри в суспільстві
або, точніше, придумані людьми об�
меження, які спрямовують людську
взаємодію в певному напрямку. І як
наслідок, вони структурують сти�
мули в процесі людського обміну —
політичного, соціального і економ�
ічного" [9]. Така трактація, запро�
понована Д. Нортом, відображає
логіку дослідницького процесу в
інституціоналізмі, а розуміння під
інституціями певних правил, на�
слідуваних економічними агентами
в процесі ринкового обміну є цілком
прийнятними. Цієї думки також
дотримується більшість сучасних
вітчизняних дослідників — інститу�
ціоналістів.

Дослідження теоретичних основ інституціоналізму і
сутності його базових категорій дає нам підстави стверд�
жувати, що інституціональна наука багатогранна, а її кон�
цептуальні положення дозволяють застосувати наявний
арсенал методів до широкого кола предметів і явищ, що вка�
зує на їх універсальність. У підтвердження даної думки
більш чітко означимо згадану можливість, щодо підтверд�
ження універсальності інституціональної методології, зок�
рема в ідентифікації економічних інтересів. В інституційно�
му плані економічні інтереси позиціонуються як інституція
— система правил, у межах яких формуються мотивації
діяльності учасників ринкового обміну. Наукова ідентифі�
кація економічних інтересів може бути здійснена за крите�
ріями означення функціональності базисних і похідних
інститутів, таким чином виділяємо базисні та похідні еко�
номічні інтереси (рис. 1).

Логіка інституціоналізму в тому, що інституції зміню�
ються, а це означає прийнятність підходу до наукової
ідентифікації економічних інтересів як системи правил і
норм, усвідомлено змінюваних під впливом потреб
суб'єктів ринку та його законів, а також регулятивних
норм. Таким чином теоретично фіксуємо власне авторсь�
ке бачення інституційних підвалин наукової ідентифікації
економічних інтересів: 1 група — базисні; 2 група —
похідні.

Економічні інтереси об'єктивно слід пов'язувати з еко�
номічними інститутами — сукупністю формальних і нефор�
мальних норм та правил, які регулюють поведінку людей в
економічній сфері діяльності. Взаємозв'язок економічних
інтересів з економічними інститутами очевидний, хоча
можна певними чином заперечити рівень цього зв'язку, за�
лежно від типологічних характеристик інституційних ут�
ворень.

Економічні інтереси позиціонуються і зреалізовуються
під впливом інституцій та у відповідному середовищі, ство�
реному людиною, підприємством, державою, ринком.

ВИСНОВКИ
Зазначене дає підстави говорити про теоретичні засади

інституціоналізації (узгодження) економічних інтересів як
важливої теоретико�методичної конструкції розуміння сут�
ності інституційних аспектів їх наукової ідентифікації. В
заданому нами задано теоретичні контури інституціоналі�
зації та ідентифікації економічних інтересів та зроблено
висновок про те, що згадані інтереси формуються у відпо�
відному, створеному державою і ринком інституційному се�
редовищі, а також підпадають під вплив інституційного
механізму регулювання.
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Інституціональна система економіки і ринку 

Інституції (інститути) Базисні Похідні 

Влада, власність, 
вартість, праця 

Управління, підприємництво, ринок, 
ефективність, продуктивність, ціна 

Економічні інтереси 

Інтереси: влади, набуття 
власності, зайнятості (праці), 
справедливого перерозподілу 

вартості 

Інтереси: ефективності, балансування попиту-
пропозиції, забезпечення продуктивної 

зайнятості й високодохідної підприємницької 
діяльності 

Рис. 1. ФункціональноLінституціональна ідентифікація економічних інтересів

Сформовано автором на основі власних досліджень та методологічних узагальнень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження процесів управління інвестиційною при�

вабливістю виробничих підприємств надають можливість
стверджувати про наявність низки проблем, які визнача�
ють потребу конструктивного удосконалення існуючо�
го управлінського інструментарію в напрямі підвищення
його дієвості та забезпечення процесів ефективного фор�
мування інвестиційної привабливості господарських
структур, її розвитку та подальшого підвищення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань формування та розвитку

інвестиційної привабливості підприємств присвячено
праці таких вчених, як І. Бланк, А. Домадаран, В. Хоб�
та, Л. Батченко, Г. Козаченко, В. Геєць, О. Амоша, О. По�
важний, У. Шарп, О. Шубін, В. Пономаренко, В. Гринь�
ова. Вагомий внесок до наукового обгрунтування про�
цесів управління інвестиційною привабливістю під�
приємств зроблено вченими економістами В. Андрійчуком,
В. Багачовим, М. Демяненком, Ю. Лупенком, П. Макарен�
ком, В. Месель�Веселяком, В. Ткаченко, М. Федоровим.

Аналіз наукових джерел на предмет виокремлення
викладених у них методичних основ управління інвес�
тиційною привабливістю підприємств зробили Дзеніс
В.О., Тарасова О.В., Грузд М.В., Бурковець О.С., Кулініч
Т.В., Запорожан Д.В., Краснокутська Н.С., Сігаєва Т.Є.,
Горощенко В.В., Боліновська Н.Я. та інші. Авторами до�
статньо багато уваги приділено питанням організації та
управління інвестиційною привабливістю підприємств в
умовах економічної кризи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення процедури забезпечення,

формування та реалізації потенціалу у виробничо�госпо�
дарській, збутовій і маркетинговій діяльності виробничих
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підприємств, які визначають потребу конструктивного
удосконалення існуючого управлінського інструментарію
в напрямі підвищення інвестиційної привабливості.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність середовища, в якому перетворюють�

ся вхідні потоки факторів і ресурсів операційної діяль�
ності у товарні (результуючі) потоки, залежить від гру�
пи чинників, що опосередковують функціонування опе�
раційних та інвестиційних процесів. Рівень ефективності
та стабільності внутрішнього середовища підприємства
визначає його привабливість для здійснення інвести�
ційних вкладень ззовні.

Виходячи з цього, процедури аналізу доцільно здійсню�
вати по відношенню до елементів системи управління, зок�
рема підсистеми управління змістовними характеристика�
ми інвестиційної привабливості підприємств та підсистеми
організації взаємодії із зовнішнім середовищем.

 Формування бази постачальників та стійкого ресур�
сного забезпечення є однією з найважливіших баз, яка
спрямована на вирішення проблеми ритмічних поста�
чань на сприятливих умовах. Враховуючи значну кон�
куренцію підприємств�споживачів на ринку продукції
та сировини, виникає питання створення, підтримки та
розвитку партнерських зв'язків із постачальниками.
Організація інформаційного забезпечення господарсь�
кої діяльності передбачає своєчасне надходження відо�
мостей про стан факторів зовнішнього середовища, їх
динаміку та перспективи виникнення нових загроз та
можливостей. Врахування також потребує інформація
про конкурентне середовище як на ринку готової про�
дукції, так і на ринку залучення інвестиційних ресурсів.

Аналіз наукової літератури на предмет визначення
методичних основ управління потенціалом підприємства
та ключовими характеристиками його інвестиційної при�
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вабливості дозволяє стверджувати про недостатню опра�
цьованість означеного напряму. В роботі Сігаєвої Т.Є.,
стосовно цього питання стверджується, що головними
факторами, що завдають вплив на процес інвестиційної
діяльності підприємств, а також організації їх відносин із
агентами інвестиційного ринку є: результати господарсь�
кої діяльності підприємства, що обумовлюють його при�
вабливість для інвестування; передбачувані до отримання
результати інвестиційної діяльності, а також опосередко�
вані різновиди ефекту від інвестицій (соціальний, ринко�
вий, екологічний, репутаційний); алгоритми діяльності та
цільові настанови учасників інвестиційного ринку, їх очі�
кування і мотиваційні чинники; перспективи реалізації
інформаційної політики (рекламна компанія, участь у
спеціалізованих виставках, інформаційна присутність в
медіа). Погоджуючись із викладеною тезою, відмітимо, що
дієве інформування інвестиційної спільноти про поточний
стан і особливості потенціалу підприємства потребують
визначення його структури, особливостей, індикаторів по�
точного стану та прогнозних даних його розвитку. З цієї
точки зору, варто забезпечити процеси ефективного діаг�
ностування і аналізу потенціалу підприємства та ключо�
вих характеристик його інвестиційної привабливості.

Представлена у роботі Кулініч Т.В. система моніто�
рингу регулювання рівня інвестиційної привабливості ви�
робничо�господарської структури відповідає на сформу�
льоване вище питання. Першочерговим у роботі визна�
чено ідентифікацію досліджуваних факторів та показ�
ників оцінки рівня інвестиційної привабливості підприє�
мства. Відмітимо, що оцінку передбачається здійснюва�
ти на основі вибору підприємств�еталонів, що будуть слу�
гувати базою для порівнянь. Позитивно слід оцінити вра�
хування означеною методикою впливу внутрішніх та
зовнішніх факторів впливу, а також застосування опе�
ративного моніторингу альтернатив розвитку подій.

Проблематика організації відносин зацікавлених
сторін інвестиційного процесу, оптимізації їх вимог та
інтересів отримала розвиток у праці

Сігаєвої Т.Є. В аналізованій роботі стверджується, що
ефективність інвестиційного процесу та діяльності реци�
пієнта значною мірою залежить від ступеня активності
обміну інформацією в системі інвестор�підприємство. При
цьому вірогідність налагодження такого роду відносин та
формування означеної системи грунтується на формуван�
ня інформаційних зв'язків між підприємством та інвести�
ційним ринком. В даному випадку мова йде про регулярне

інформування інвестиційної спільноти про стан та перс�
пективи розвитку господарської діяльності підприємства,
його інвестиційні програми і проекти, їх очікувану до�
ходність та користь (як комерційну так і соціально�еко�
логічну). Доцільним є застосування представленої у ро�
боті Сігаєвої Т.Є. схеми інформаційної взаємодії підприє�
мства з інвестором, де підприємство здійснює формуван�
ня інвестиційно�привабливої виробничо�господарської
системи, що обгрунтовується станом її фінансових, мате�
ріальних, людських, інформаційних ресурсів та досягну�
тими результатами комерційної діяльності (рис. 1).

При цьому здійснюється формування інвестиційної
пропозиції у вигляді проекту, що має суспільну, підприєм�
ницьку та інвестиційну цінність. На наступному етапі
підприємство формує моделі інформаційної взаємодії,
інструментарій інтегрованих комунікацій та стратегії інфор�
маційної взаємодії, що вступають у зв'язок із очікування�
ми, цілями та стереотипами потенційного інвестора.

З цієї точки зору, слушними виявляються рекомендації
Сігаєвої Т.Є., яка базуючись на визначеному тлумаченні
комунікаційної взаємодії, її базових різновидів відносно
діяльності учасників інвестиційного ринку, слід визначи�
ти доцільним основуватися на моделях, що відповідають
біхейвіористській теорії, і виокремлювати її за ознаками:
змісту очікуваного результату від комунікаційної взає�
модії, кількості і активності учасників інвестиційного про�
цесу, що здійснюють інформаційний обмін та завдають
значного впливу на його реалізацію (особиста діяльність
персоналу або залучення на умовах аутсорсингу фахівців
зовнішніх організацій), існуючого досвіду комунікаційної
взаємодії з інвестиційними контрагентами, строків отри�
мання результатів, особливості процесу формування еко�
номічного ефекту від інвестиційної діяльності.

Результати аналізу наукових праць на предмет виз�
начення методичних основ управління інвестиційною
привабливістю підприємств надають можливість
здійснити конструювання структури підсистеми управ�
ління інвестиційною привабливістю підприємства та виз�
начити її місце в системі загального управління означе�
ною господарською структурою, а також встановити
вплив зовнішніх факторів на аналізовану систему.

На рисунку 2 наведено схему формування економ�
ічного потенціалу виробничих підприємств. Означена
процедура складається з трьох блоків: формування по�
тенціалу забезпечення господарської діяльності; фор�
мування потенціалу ефективного виробничого проце�
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Рис. 1. Схема інформаційної взаємодії підприємства з інвестором
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су; формування потенціалу
збутової та маркетингової
діяльності.

Формування стабільних
джерел отримання короткост�
рокового фінансування є важ�
ливим з точки зору того, що ви�
робничо�господарські підприє�
мства, які характеризуються
відносно нетривалим операцій�
ним циклом, що, з одного боку,
є позитивною рисою, однак, з
іншого боку, саме за цією при�
чиною виникає питання корот�
кострокового фінансування по
причині наявності залишків на
складах та кредиторської за�
боргованості. В цих умовах
важливим є своєчасне коротко�
строкове кредитування за став�
ками, що не перевищують межу
беззбиткового виробничо�реа�
лізаційного циклу.

Стратегічне управління
оновленням та заміщенням
основних фондів грунтується
на відповідних інвестиційних
планах та програмах. Означе�
ний комплекс дій передбачає
проведення поступового виве�
дення з виробничого фонду
застарілого обладнання та
його заміщення новими зраз�
ками. Ресурсами такого онов�
лення є амортизаційний фонд
на інвестиційні ресурси, що
акумулюються підприєм�
ством. Означена процедура
має стратегічний характер, що
пояснюється довгострокови�
ми термінами корисного вико�
ристання більшості зразків
виробничого обладнання та
неможливістю одночасної мо�
дернізації усієї виробничої
бази. Вирішення означеного
питання потребує розробки
стратегічних планів і відповід�
ної мобілізації стратегічних
інвестиційних ресурсів.

Реалізація процедур фор�
мування потенціалу забезпечення господарської діяль�
ності дозволяє досягти зниження вартості використову�
ваних факторів виробництва та ресурсів. Відбувається за�
безпечення стабільності процесів постачання та можли�
востей користування оборотними коштами контрагентів
на умовах товарного кредиту. Усе це створює додаткові
джерела підвищення операційної ефективності та забез�
печення інвестиційної привабливості підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна криза в Україні не тільки принесла

суттєві загрози для суспільного розвитку, вона гостро
висвітлила чи не усі можливі деструктивні елементи
вітчизняної економіки, що накопичувалися в нашій дер�
жаві протягом перших десятиліть незалежності. В свою
чергу, як серед фахівців, так і серед більшості пересічних
громадян сформувався запит на радикальні економічні
реформи, оскільки, як засвідчив досвід минулих років,
намагання всіляко "пом'якшити" реформістські заходи
часто призводило до фактичної відсутності будь�якого
реформування.

Непростий шлях треба пройти усім без виключення
секторам вітчизняного бізнесу. Традиційні галузі (ме�
талургія, хімічна промисловість), на яких базувалося
відносне економічне благополуччя у минулому, фактич�
но втратили конкурентні переваги на глобальному рівні.
Аграрний сектор, на який небезпідставно покладають
надії фахівці, залишається надто чутливим до тенденцій
світового ринку, а його розвиток гальмується відсут�
ності реформування у земельній сері. Проте найбільш
складні задачі сформовані площині розвитку фінансо�
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вої інфраструктури. Банківська система, ринок колек�
тивного інвестування, страховий ринок і т.д. — усі без
виключення сегменти фінансового ринку вимагають ра�
дикального реформування. Підхід, що базувався на
"підлеглому" характерові фінансових інституцій,
діяльність яких була орієнтована на переважне обслу�
говування інтересів промислового капіталу вичерпав
свій потенціал.

У повній мірі це стосується і регіональних аспектів
функціонування фінансової інфраструктури. Звична
картина концентрації фінансових інституцій на теренах
5—6 регіонів є безперспективною та вимагає корекції з
боку держави. Криза не тільки підкреслила дискретність
розвитку фінансової інфраструктури в Україні, вона
визначила невідворотність кроків, спрямованих на ви�
рівнювання рівнів розвитку регіональних фінансових
ринків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання регіональних аспектів розвитку фінансо�

вої інфраструктури в Україні недостатньо повно розк�
риті у вітчизняній фаховій літературі. В цьому контексті
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слід виділити праці О. Васильєва, Н. Внукової, А. Воро�
ніна, У. Грудзевич, Н. Балдич, C. Науменкової, С. Міщен�
ка та інших. Разом з тим, більшість вказаних авторів ак�
центують увагу першочергово на питаннях розвитку ок�
ремих складових фінансової інфраструктури, без її на�
скрізного аналізу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливості регіональ�

ного розвитку інституційної фінансової інфраструкту�
ри в Україні, її вплив на ефективність фінансового рин�
ку та обгрунтування заходів, спрямованих на подолан�
ня існуючих диспропорцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Беззаперечною ознакою економіки України часів

незалежності є регіональні диспропорції. Такі дефор�
мації виявляються в абсолютно різних аспектах: від об�
сягу фінансового потенціалу органів місцевого само�
врядування до рівня життя населення; від рівня дер�
жавної фінансової підтримки окремих регіонів до на�
явності (відсутності) окремих інфраструктурних ком�
понентів.

Слід визнати, що в значній мірі (особливо в останнє
десятиліття) державна регіональна політика в значній
мірі стала заручником політичної боротьби, результа�
том неприхованого розрахунку на отримання електо�
ральних переваг в тій чи іншій області для різних пол�
ітичних сил. Як наслідок, регіональні диспропорції не
тільки не вдалося подолати, в деяких аспектах вони
навіть посилилися.

Найбільш зрозумілий та релевантний показник для
порівняння — доходи населення, різниця між якими у
розрізі 2002—2014 рр. наведена у таблиці 1.

Як бачимо з таблиці 1, в Україні спостерігається ко�
лосальний розрив у доходах населення в регіонально�
му розрізі — беззаперечним лідером протягом багать�
ох років залишається м. Київ. При цьому привертає ува�
гу той факт, що якщо у 2002 р. розрив між максималь�

ним та мінімальним значенням наявного
догоду на душу населення становив у
відносному вираженні 109,8 %, то у 2014
році — 261,3 %.

Аналогічні тенденції притаманні і інве�
стиційним процесам в Україні. Так, у січні
— вересні 2015 року капітальні інвестиції
у шести регіонах�лідерах склали майже 2/
3 усього їх обсягу в масштабах країни.
Серед лідерів — звичні м. Київ, Київська,
Дніпропетровська, Харківська області.
Цілком зрозуміло, що на фоні бойових дій
втратила лідируючі позиції Донецька об�
ласть (рис. 1).

Настільки суттєва різниця у регіональ�
ному розвиткові не могла не відобразити�
ся на поширенні інституційних компо�
нентів фінансової інфраструктури. Зага�
лом, у фаховій літературі часто акцен�

тується увага на тому фактові, що у глобальних масш�
табах сформовані потужні фінансові центри, які часто
концентрують домінуючу інвестиційну активність в рам�
ках цілих регіонів або і держав [3—4].

Проте, виникає резонне запитання: "В якій мірі про�
цеси, що відбуваються на фінансовому ринку України,
є відповідними процесам формування фінансових
центрів на глобальному рівні? Чи можна розглядати
концентрацію фінансових установ в окремих регіонах
України як передумову формування в перспективі
фінансових центрів?".

Насамперед, звернемо увагу на характеристики,
якими сучасні фахівців наділяють фінансові центри. Так,
група вітчизняних авторів зазначає: "Фінансовий центр
— це осередок організацій (банків, бірж, фінансових і
страхових компаній тощо), які або надають фінансові
послуги, або самі потребують їх, причому тут пропону�
ються глобальні послуги й можуть укладатися глобальні
фінансові угоди" [5]. В свою чергу, в інших джерелах
фінансові центри поділяються на глобальні, трансна�
ціональні та місцеві [6], що відповідно допускає існуван�
ня фінансових центрів навіть на ринках країн з "тран�
зитивними" економіками.

Зрозуміло, що на сучасному етапі розвитку в Україні
можуть бути сформовані лише фінансові центри місце�
вого масштабу, проте з цього приводу можна вислови�
ти сумніви. В цьому контексті звернемо увагу на поши�
рення банків та окремих небанківських фінансових
інституцій в Україні (табл. 2).

Як бачимо з таблиці 2, на вітчизняному ринку ко�
лективного інвестування спостерігається надзвичайно
високий рівень концентрації фінансових інституцій в м.
Києві та області. Зокрема саме в столичному регіону
функціонує 65,1 % ІСІ та 74,7 % НПФ. При цьому в 11
регіонах інвестиційні фонди відсутні взагалі, те ж саме
можна говорити і про недержавні пенсійні фонди, яких
немає в 17 областях України. Аналогічні тенденції при�
таманні і страховому ринку — майже 73 % страхових
компаній сконцентровані в м. Києві та обл.

Львівська обл.

Харківська обл.
Одеська обл.

Дніпропетровсь
ка обл. 

Київська обл.

м. Київ
Інші обл.

Рис. 1. Капітальні інвестиції за регіонами у січні — вересні 2015 р., %

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [2].

Таблиця 1. Доходи населення України в регіональному розрізі

Примітки: 1. Тут і далі без врахування тимчасово окупованої території Авто�
номної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитеро�
ристичної операції.

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики Украї�
ни [1].

№ 
з.п. Показник 2002 2014 

1 Регіон з максимальним значенням 
наявного доходу на одну особу 

м. Київ м. Київ 

2 Регіон з мінімальним значенням 
наявного доходу на одну особу 

Чернівецька обл. Закарпатська обл.

3 Максимальне значення наявного доходу 
на одну особу 

4257,4 грн. 62715,1 грн.

4 Мінімальне значення наявного доходу 
на одну особу 

2028,6 грн. 17358,1 грн. 

5 Перевищення максимального значення 
над мінімальним, % 

109,8 % 261,3 %
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На противагу таким даним
підкреслимо, що за даними Націо�
нального банку України навіть
після суттєвого скорочення банкі�
вських установ у нашій державі,
кількість їх діючих структурних
підрозділів є суттєво більшою ніж
для інших фінансових інституцій
(рис. 2).

Навіть відсутність офіційної
статистики щодо регіонального
поширення інших фінансових
інституцій в Україні дає мож�
ливість зробити висновок, про
формування в Україні протягом
останніх двох десятиліть фінансо�
вого центру у столичному регіоні
та у Дніпропетровській області
(там функціонує 85 ІСІ, 5 НПФ,
зареєстровано ряд крупних банків
та організатори торгівлі).  На
жаль, з об'єктивних причин на та�
кий статус вже не може розрахо�
вувати Донецька область. Слід
визнати, що це фінансові центри
обмеженим потенціалом — ви�
ключно на рівні національного
фінансового ринку. Разом з тим,
навряд чи за існуючої ситуації в се�
редньостроковій перспективі мож�
на буде говорити про можливість
формування в Україні місцевих
фінансових центрів, з впливом на
потоки капіталу в межах України
та країн�сусідів.

Як свідчать дані, Україна знахо�
диться фактично осторонь глобаль�
них потоків капіталу (рис. 3).

Головна проблема полягає
навіть не у низьких кількісних по�
казниках ПІІ в Україну, скоріше
мова повинна йти про якісні пара�
метри прямих іноземних інвестицій
в Україні. В першу чергу це або спе�
кулятивний капітал, або фактично
капітал, попередньо виведений провідними фінансово�
промисловими групами і надалі заведений в Україну під
виглядом іноземних інвестицій. Звернемо увагу на та�
кий симптоматичний факт — провідні вітчизняні акціо�
нерні товариства є яскравим свідченням "оффшоризації"
української економіки та мають у структурі власників�
нерезидентів.

У той же час, вплив фондового ринку на потоки іно�
земного капіталу є скоріше деструктивним — сальдо за
операціями з акціями є негативним, як і за операціями з

облігаціями підприємств. Дещо краща ситуація з дер�
жавними облігаціями України та інвестиційними серти�
фікатами (рис. 4).

ВИСНОВКИ
Отже, дискретність фінансової інфраструктури в

Україні є іманентною до загальних тенденцій регіональ�
ного розвитку в нашій державі. В той же час, фактична
концентрація фінансових інституцій в кількох регіонах
нашої держави є результатом відсутності цілеспрямо�
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Рис. 2. Динаміка кількості діючих структурних підрозділів банків в Україні, од.,
станом на початок року

Джерело: складено автором за даними Національного банку України [8].
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Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [9].

Таблиця 2. Показники розподілу ІСІ та НПФ за регіонами,
станом на початок 2015 року

Примітка: 1. Без врахування регіонів, де фінансові інституції відсутні.
Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [7].

№ 
з.п. Показник Значення 

ІСІ
1 Кількість регіонів, де відсутні фінансові інституції, од.  11 
2 Регіон з максимальною кількістю фінансових інституцій, од. м. Київ та область,

786 ІСІ 
3 Регіон з мінімальною кількістю фінансових інституцій, од.1 Волинська, Кіровоградська, 

Миколаївська обл.,  
1 ІСІ 

4 Частка регіону з максимальною кількістю фінансових 
інституцій, %  

65,1 % 

НПФ
5 Кількість регіонів, де відсутні фінансові інституції, од. 17 
6 Регіон з максимальною кількістю фінансових інституцій, од. м. Київ та область,

56 НПФ 
7 Регіон з мінімальною кількістю фінансових інституцій, од. АР Крим, Херсонська обл., 

1 НПФ 
8 Частка регіону з максимальною кількістю фінансових 

інституцій, %  
74,7 % 
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ваної державної політики як щодо вирівнювання регіо�
нальних дисбалансів так і щодо фінансової інфраструк�
тури. Загалом розглянуті диспропорції в поширенні
різних фінансових інституцій в регіональному розрізі
формує цілий ряд суттєвих загроз:

— по�перше, суттєво обмежується доступ спожи�
вачів до широкого спектру фінансових послуг. Це у
повній мірі стосується як юридичних, так і фізичних
осіб;

— по�друге, функціонування фінансової інфра�
структури лише в межах окремих регіонів стимулює по�
глиблення регіональних дисбалансів, дестимулює роз�
виток підприємництва у цілому ряді регіонів;

— по�третє, знижується ефективність функціону�
вання інституцій фінансової інфраструктури;

— по�четверте, держава втрачає один із важливих
механізмів регіонального вирівнювання.

У свою чергу, виникає питання про механізми по�
дальших змін та стимулювання розвитку регіональних
фінансових ринків. На наш погляд, в цьому питанні ак�
тивну позицію повинна займати і держава, і органи міс�
цевого самоврядування. Так, треба визнати, що у значній
мірі дискретний характер фінансової інфраструктури в
Україні став наслідком відсутності цілеспрямованої дер�
жавної політики у цій сфері. Державі не вдалося подо�
лати вплив історичних передумов на функціонування
регіональних фінансових ринків.

Відповідно, слід зважати, що курс на децентралі�
зацію, який реалізується в нашій державі протягом ос�
танніх двох років може і повинен стати "драйвером"
регіонального розвитку, в тому числі і у площині
фінансових ринків. Разом з тим, і подальша "віртуал�
ізація" фінансового простору дозволить суттєво
зменшити вплив дискретності фінансової інфраструк�
тури.
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Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [7].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

61www.economy.in.ua

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У кризових умовах акцент економічного аналізу все

частіше зміщується на інститути та інституціональні
механізми, що регулюють господарське життя суспіль�
ства та визначають потенціальні межі його розвитку [1,
c. 19]. Особливу теоретичну і практичну актуальність
набуває використання інституціональних підходів у ме�
жах дискусії щодо необхідності перегляду панівної еко�
номічної парадигми на сучасному етапі розвитку товар�
них і фінансових ринків. На розвинених страхових рин�
ках держава забезпечує ефективне виконання законів і
страхових звичаїв. Обійти "формальні закони" майже
неможливо. На страхових ринках Європи вже склалися
певна практика страхування, звичаї страхового ринку,
немає недовіри фірм і домашніх господарств до страху�
вання. Існує застереження "гарантій юридичного захи�
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сту", що є невід'ємною частиною договору страхуван�
ня. Страховий ринок України, набувши певного рівня
розвитку, не став реальним чинником стабільності та за
своїми інституційними і функціональними характерис�
тиками не відповідає завданням розвитку національної
економіки і тенденціям світових страхових ринків, що
зумовлює його істотне відставання у глобальному про�
цесі формування світової фінансової системи [2, c. 479].

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

У центрі уваги науковців знаходяться окремі інсти�
тути страхового ринку. Серед детермінантів їх розвит�
ку Виговська В.В. вказує вдосконалення організаційної
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структури ринку та створення передумов для тісної
співпраці страхових організацій з фінансовими, кредит�
ними, інвестиційними, інноваційними інститутами та
іншими організаціями в рамках економічних відносин [3,
c. 154]. Плиса В.Й., Рудь І.Ю., Копитіна І.В. [4; 5] роб�
лять акцент на необхідності створення та розвитку
інституціонального середовища, сприятливого для стра�
хового бізнесу і виконання ним своїх функцій, віднов�
ленні довіри суб'єктів страхового ринку до державних
інститутів, боротьбі з корупцією на основі формування
процедур і правил контролю за діяльністю органів вла�
ди. Аби досягти бажаних цілей, треба створити інсти�
туційну систему для вироблення стратегії модернізації,
сумісну з наявними культурними, політичними й інсти�
туційними обмеженнями, систему інтерактивного
управління зростанням страхового ринку. Формування
другого рівня інституціональної структури обов'язко�
вого державного накопичувального пенсійного страху�
вання Рудик В.К. пов'язує з діяльністю Накопичуваль�
ного пенсійного фонду, а також компаній із управління
активами і зберігачів. Дані фінансові інститути призна�
чені для обслуговування пенсійних активів учасників
системи обов'язкового накопичувального пенсійного
страхування [6, c. 41]. Високо оцінюючи науковий до�
робок указаних авторів, слід визнати відсутність систем�
ного підходу до формалізації страхового ринку з по�
зицій інституціональної теорії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є адаптація основних інституціо�
нальних теорій до трактування сутності страхового
ринку України і визначення перспектив його розвит�
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Під ринком розуміють певні економічні відносини з

приводу купівлі�продажу, а також систему інститутів,
які організують відношення обміну. Страховим ринком
є сукупність різних інститутів і відповідних ним ме�
ханізмів, що структурують поведінку економічних
агентів з приводу створення, купівлі�продажу і спожи�
вання страхових послуг. При цьому під економічними
агентами розуміються страхувальники, страховики і
представники інфраструктури страхового ринку.

Необхідними умовами для розвитку страхових
відносин є розвинуте інституціональне середовище
страхового ринку, під якою слід розуміти соціально�
політичні, організаційно�економічні і правові норми, що
є базою для створення, просування і споживання стра�
хових послуг на основі контрактів — договорів страху�
вання, а також сукупність організацій, що професійно
займаються страховою діяльністю або її регулюванням
(організаційна структура). До інфраструктури страхо�
вого ринку слід відносити організації, що сприяючі стра�
ховій діяльності, підвищують її ефективність, але що не
займаються власне страхуванням і, відповідно, що не
створюють страхових фондів.

До основних інституціональних теорій відносять
такі: теорія контрактів, трансакційних витрат, прав влас�
ності, суспільного вибору, теорія організацій. На стра�
ховому ринку існує специфічна форма контракту — до�
говір страхування (страховий поліс), який має ряд істот�
них властивостей, що відрізняють його від інших типів
контрактів [7, c. 210]. Згідно зі статтею 979 Цивільного
Кодексу України за договором страхування одна сто�
рона (страховик) зобов'язується у разі настання певної
події (страхового випадку) виплатити другій стороні
(страхувальникові) або іншій особі, визначеній у дого�
ворі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник
зобов'язується сплачувати страхові платежі та викону�
вати інші умови договору [8].

На страховому ринку існують трансакційні витра�
ти, відмінні від нуля, тому виявляються значущими аль�
тернативні способи організації трансакцій. Одним із
принципів функціонування страхового ринку є по�
рівняльний аналіз ефективності альтернативних інсти�
туціональних угод, виходячи зі зниження трансакцій�
них витрат.

До трансакційних витрат відносять: витрати пошу�
ку інформації, витрати ведення переговорів, витрати
оцінювання, витрати специфікації і захисту прав влас�
ності, витрати опортуністичної поведінки. Врахову�
ючи високий рівень недовіри до страхових компаній,
потенційні споживачі несуть значні витрати для по�
шуку інформаційні про надійних страховиків та пе�
реговори з ними. На ринку страхування йдеться про
витрати на оцінювання страхових продуктів (страхо�
вих послуг), які прагнуть придбати фірми або домашні
господарства (потенційні страхувальники). Розмір
страхового платежу залежить від страхового тарифу
(брутто�ставки) і страхової суми, періоду страхуван�
ня та іноді від деяких інших чинників [9, c. 19]. Що
стосується витрат на специфікації і захист прав влас�
ності, то вони містять витрати на утримання судів,
арбітражу, державних органів, витрати часу і ре�
сурсів, необхідних для відновлення порушених прав,
а також втрати від їх поганої специфікації і ненадій�
ного захисту.

Функціонування будь�якої господарської органі�
зації можливе тільки в рамках інституційно оформле�
них прав власності. Відповідно до теорії прав власності
фінансові установи, які здійснюють страхову
діяльність в Україні, мають створюватися на базі акці�
онерного або пайового капіталу (повні, командитні
товариства або товариства з додатковою відповідаль�
ністю). Відокремлення власності від поточного конт�
ролю у страхових компаніях породжує конфлікт інте�
ресів власників та менеджерів, який поглиблюється
через асиметрію інформації. Відносини між власником
страхової компанії і рядовим співробітником цієї ком�
панії — це явно виражена угода: аби одержати макси�
мум віддачі, власник повинен витрачати ресурси для
контролю і оцінювання здійсненої роботи та продума�
но застосовувати заохочення і покарання залежно від
результатів праці. Розрізняють дві основні форми
опортуністичної поведінки — моральний ризик і вима�
гання. Перша форма більше притаманна працівникам
страхових компаній, друга — державним службовцям
наглядових органів.

Трансакційні витрати страхової компанії можна
поділити на витрати менеджменту (це витрати доступу
до ресурсів і прав власності, опортуністичної поведін�
ки, специфікації і захисту прав власності), а також за�
гальні витрати (пошук інформації, ведення переговорів
та підписання угод, здійснення розрахунків). Чинника�
ми, що сприяють зростанню трансакційних витрат на
українському страховому ринку, є: адміністративно�
бюрократична система створення та ліцензування стра�
хових компаній, а також збирання і подання документів
при отриманні страхового відшкодування; низький
рівень довіри до виконання страховими компаніями
своїх зобов'язань; нестабільні грошовий обіг і валютний
курс, що спричиняє знецінення активів страховиків; ви�
сока вартість економічної інформації; нерозвиненість
інфраструктури в економіці у цілому; слабкість у реал�
ізації прав власності та страхового законодавства, що
не дозволяє забезпечити відповідальність страховика;
відсутність гарантій юридичного захисту страхуваль�
ників; неефективна державна політику у сфері страху�
вання (у тому числі при розвитку його довгострокових
видів).

До чинників, які сприяють зниженню трансакційних
витрат страхової компанії, слід віднести: формування
високого рівня довіри до страхової компанії та підви�
щення її рейтингу за рахунок швидких виплат страхо�
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вих відшкодувань; розвиток інформаційних та Інтернет�
технологій (які дозволили б здійснювати безпосереднє
спілкування у режимі "оnline" "клієнт — страховик");
обгрунтоване зниження страхових тарифів (якщо це
припустимо з точки зору актуарних розрахунків); за�
міну паперових страхових полісів і перестрахувальних
сліпів на електронні, а також впровадження "електрон�
них договорів" та "електронних підписів"; посилення
інноваційної діяльності страхових компаній, що вияв�
ляється в пошуку більш ефективних прийомів і методів
роботи із клієнтами.

З позицій теорії суспільного вибору можна трак�
тувати діяльність державних інституцій, що здійсню�
ють державне регулювання страхового ринку і стра�
ховий нагляд, як складну систему обміну між індиві�
дами, що в ній останні колективно намагаються досяг�
ти своєї приватної мети, оскільки не можуть реалізу�
вати її за допомогою звичайного ринкового обміну. Ця
мета полягає у забезпеченні прав страхувальників, про�
тидії страховому шахрайству і неприпустимості опор�
туністичної поведінки учасників ринку. Держава має
сформувати незалежну, справедливу та компетентну
контрольно�наглядову систему, спроможну забезпе�
чити баланс між контролем за дотриманням встанов�
лених правил і втручанням у діяльність суб'єктів стра�
хової системи, реалізувати політику розвитку конку�
ренції і жорстко обмежувати будь�які прояви монопо�
лізму для забезпечення рівних умов діяльності, за яких
перемагають найефективніші страхові організації. У
рамках державно�приватного партнерства мають бути
створені механізми рівноправного діалогу страхових
організацій, страхувальників та держави з ключових
питань розвитку страхового ринку, впроваджуватися
освітні програми з метою підвищення страхової куль�
тури населення.

У рамках теорії організації можна розглядати інсти�
тут саморегулювання страхового ринку. Саморегулю�
вання охоплює не лише діяльність суб'єктів страхової
справи, але і їх взаємовідносини із споживачами стра�
хових послуг. Для захисту інтересів страхувальників в
багатьох країнах вводиться інститут страхового омбуд�
смена. Український страховий омбудсмен — незалеж�
ний арбітр, який здійснює врегулювання спорів між по�
терпілими внаслідок страхового випадку та страхови�
ми компаніями. Його діяльність дозволить підвищити
рівень довіри до вітчизняних страхових компаній та по�
кращити інвестиційний клімат.

У практиці господарського управління разом із
інститутом саморегулювання мають місце форми регу�
лювання, де спостерігається альянс державного і недер�
жавного регулювання. Сорегулювання є перехідною
інституціональною формою від державного регулюван�
ня до саморегулювання. Яскравим прикладом такої
співпраці можуть служити експертні і консультативні
ради при державних органах управління, в роботі яких
беруть участь представники бізнесу, наукової громадсь�
кості. За своїм характером вони не є безпосередніми ре�
гулювальниками. Проте рішення Рад носять рекомен�
даційний характер і можуть бути використані органами
державного регулювання для розробки нормативних
актів.

Економічними організаціями страхового ринку є:
страхові та перестрахувальні компанії, товариства взає�
много страхування, страхові агенти та брокери, інфор�
маційно�аналітичні структури (рейтингові агентства,
незалежні актуарні центри тощо). Необхідність знижен�
ня витрат, пов'язаних з укладенням договору страху�
вання і його подальшим обслуговуванням, породила
необхідність в організаціях, що займаються оцінною
діяльністю за замовленням страхових компаній і стра�
хувальників (сюрвейєри (англ. surveyor), аварійні ком�
ісари, аджастери (англ. adjuster) тощо).

Основною задачею формальних інститутів стра�
хового ринку є: вдосконалення нормативно�право�

вої бази в напрямку приведення до європейських
стандартів, підвищення вимог до фінансової
стійкості страхових компаній та вдосконалення си�
стеми контролю за їх дотриманням. Неформальним
інститутом страхового ринку, який потребує викор�
інення, є використання страхування для оптимізації
оподаткування суб'єктів господарювання (схемне
страхування).

Провали страхового ринку, відповідно до уявлень
економічної науки, пов'язані з його неспроможністю
розв'язати чотири групи інтегрованих проблем: захоп�
лення ринкової влади (недосконала конкуренція);
зовнішні впливи (екстерналії); необхідність надання
страхових послуг суспільного споживання ("проблема
безбілетника" — free�rider problem); інформаційні про�
блеми [10, c. 69].

Захоплення ринкової влади призводить до появи
таких страхових ринків, де одна або декілька страхо�
вих компаній домінують на ринку та визначають його
цінову політику. Вплив цього чинника може нівелюва�
тись або посилюватись завдяки втручанню держави,
яка встановлює законодавчі норми, пов'язані із вход�
женням страхових компаній на ринок та їх виходом із
ринку (ліцензування страхової діяльності, вимоги до
мінімального статутного капіталу, до кваліфікаційної
придатності керівників і персоналу страхових компаній
тощо).

Зовнішні впливи (екстерналії) — це можливі, не
плановані ефекти на оточення, пов'язані з економіч�
ними угодами витрати (вигоди), які несуть (чи отри�
мують) не продавці або покупці, а особи, що безпосе�
редньо не беруть участь у відповідних операціях. Ек�
стерналії можуть бути позитивними або негативни�
ми, внутрішніми і зовнішніми. Державне регулюван�
ня спрямоване на ліквідацію, зниження негативних
екстерналій. Ефект екстерналій може проявлятися у
разі пропозиції привабливішого страхового продук�
ту іноземною страховою компанією, внаслідок чого
конкурентоспроможність вітчизняних страхових про�
дуктів буде понижена. У цілях захисту національно�
го ринку проводиться протекціоністська політика, що
ускладнює проникнення нерезидентів на внутрішній
страховий ринок. З іншого боку, поява сильних кон�
курентів стимулюватиме вітчизняні страхові компанії.
Держава має можливість понизити або усунути нега�
тивні екстерналії, застосовуючи з цією метою різно�
манітні методи.

Негативними зовнішніми екстерналіями страхово�
го ринку України є: військова агресія Російської Феде�
рації, інтеграція вітчизняного страхового ринку в Євро�
пейський, інтервенція іноземного капіталу, обмеженість
пропозиції на світовому перестрахувальному ринку.
Негативними внутрішніми екстерналіями є: курсова не�
стабільність, відсутність транспарентності страхового
ринку, низька капіталізація, дисбаланс інституціональ�
ної структури, нерозвинений фінансовий ринок, брак
інвестиційних інструментів, низька якість страхових
послуг, обмеженість платоспроможного попиту, коруп�
ція.

Проблема безбілетника виникає, коли споживач
суспільного блага намагається ухилитися від його
оплати, — існування тіньових заробітних плат дозво�
ляє уникати сплати адекватних внесків до цільових
фондів державного соціального страхування;
відсутність у громадян полісу обов'язкового страху�
вання цивільно�правової відповідальності власників
наземного транспорту.

Інформаційні проблеми — група найвідчутніших
проблем нерегульованого ринку. Вони виникають тоді,
коли споживачам бракує інформації для прийняття ус�
відомленого рішення про купівлю страхових послуг і їм
доводиться сподіватися лише на сумлінність продавця.
Страховики досить часто намагаються уникнути розк�
риття негативної інформації про себе, оскільки це відби�
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вається на продажах. Держава прагне виправити таке
становище та вимагає від страховика обов'язкового роз�
криття певної інформації в процесі нагляду за фінансо�
вим станом страховика, регулюючи практику ведення
страхової діяльності на ринку, а також використовую�
чи інші засоби. Аналіз сучасного стану та особливостей
розвитку ринку страхових послуг в України засвідчує
відсутність належної інформаційної культури у всіх
учасників цього ринку, зокрема: культури використан�
ня інформаційно�аналітичних матеріалів щодо стану та
розвитку ринку страхових послуг, діяльності страхових
компаній; культури підготовки та подання інформацій�
но�аналітичних матеріалів, які не завжди є логічними,
переконливими та аргументованими; небажання стра�
хових компаній повною мірою впроваджувати та за�
стосовувати у своїй практичній діяльності сучасні
інформаційні технології; невміння потенційних клієнтів
використовувати усі можливі переваги нових інформа�
ційних технологій через брак досвіду, знань, вміння
тощо [11, c. 431]. Тому необхідно посилювати вимоги
до розкриття інформації страховими компаніями та оп�
рилюднення висновків аудиторських фірм про їх фінан�
совий стан.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Основний науковий результат статті полягає в

адаптації основних інституціональних теорій (кон�
трактів, трансакційних витрат, прав власності, суспіль�
ного вибору, організацій) до трактування сутності
страхового ринку України і визначення перспектив
його розвитку. Страховий ринок — це економічні
відносини з приводу купівлі�продажу страхових послуг
високої якості в рамках інституційно оформлених прав
акціонерної і пайової власності, які грунтуються на
економії трансакційних витрат, а також система інсти�
тутів, які забезпечують обмін між страховиками і стра�
хувальниками за участю інфраструктурних учасників
на основі специфічних контрактів (страхових полісів),
формування необхідного рівня страхової культури і
довіри, гармонійного поєднання державного регулю�
вання і саморегулювання. На відміну від існуючих
підходів, пропонований чітко ідентифікує товар,
суб'єктів, інститути страхового ринку, робить акцент
на якість страхових послуг, права власності та
трансакційні витрати. Метою розвитку страхового
ринку є адаптація формальних інститутів до умов всту�
пу в ЄС, подолання неформальних інститутів, створен�
ня сприятливого інституційного середовища, поперед�
ження опортуністичної поведінки, покращення конку�
рентної політики, зменшення негативного впливу ек�
стерналій, збільшення транспарентності тощо.

Перспективами подальших досліджень є формалі�
зація інституціональної моделі страхового ринку Украї�
ни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність сільськогосподарських підприємств з кож�

ним роком має тенденцію до погіршення фінансового ста�
новища. Ключовими проблемами розвитку підприємств аг�
рарного сектору є самостійний пошук фінансових ресурсів
для фінансування виробничо�господарської діяльності,
підвищення конкурентоспроможності та впровадження
ефективних інструментів управління, які б забезпечили
швидку адаптацію суб'єкта господарювання до емерджен�
тних умов функціонування.

У структурі капіталу сільськогосподарських підпри�
ємств домінуючу позицію займають зобов'язання. За дани�
ми Державної служби статистики України співвідношення
власного капіталу до зобов'язань у 2000 році у відсотково�
му співвідношенні склало 72,5: 27,5; у 2005 році — 55,2: 44,8;
у 2010 році — 52,9: 47,1; 2014 році — 41,5: 58,5. Тобто ко�
ефіцієнт концентрації позикового капіталу з кожним ро�
ком має тенденцію до зростання, а в 2014 році взагалі пере�
вищив порогове значення. Фінансово�економічна криза,
організаційно�економічні перетворення в аграрній сфері,
реалізація відповідних реформ (іноді навіть неефективних)
суттєво впливають на результативні показники діяльності
господарюючих суб'єктів.

Нестабільну фінансову ситуацію також можна поясни�
ти тим, що в сучасних умовах господарювання суттєво
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відчутними є недосконалий рівень державного регулюван�
ня та підтримки діяльності підприємств даної сфери; недо�
статність власного капіталу для фінансування виробничо�
господарської діяльності; складність залучення позиково�
го капіталу; низький рівень інвестиційних ресурсів; пост�
ійний пошук механізмів управління з метою адаптації до
вимог емерджентної економії.

Економічний результат діяльності сільськогосподарсь�
ких підприємств — критичний, оскільки за даними Держав�
ної служби статистики України в 2001—2003 роках скла�
дав понад 40 % , а в 2005, 2006, 2009, 2010 роках — понад 30
% сільськогосподарських підприємств отримали збитковий
результат від господарської діяльності. На перший погляд,
з 2011 року помітною стає тенденція до покращення фінан�
сового результату діяльності. Так, наприклад, у 2013 та 2014
роках на прибуткові підприємства припадає 80,1 % та 84,5
% в загальній кількості сільськогосподарських суб'єктів гос�
подарюванні, а на збиткові — 19,9 % та 15,5 % відповідно.
Але кількість підприємств в сільському господарстві Украї�
ни за період дослідження мала тенденцію до зменшення (у
2014 році, порівняно з 2002 роком, на 8635 одиниць менше).

Парадоксальною є ситуація, що природно�ресурсний
потенціал нашої країни, вигідне географічне розташуван�
ня та інші чинники, не сприяють створенню сприятливих
умов для покращення фінансового стану.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201666

Аналіз показників фінансової стійкості, платоспро�
можності та інших важливих фінансових індикаторів дає
підстави констатував, що для сільського господарства з
кожним роком зростають загрози ймовірності банкрутства
та зниження фінансової безпеки.

Складність і багатогранність проблематики розвитку
сільського господарства вимагає вирішення проблем не
тільки на державному рівні, але й на рівні підприємства.
Відповідно, стратегічний сценарій управління фінансовим
станом підприємств повинен обов'язково включати іннова�
ційно�когнітивну компоненту в фінансовому аналізі, базу�
ватися на розрахунку звичайних коефіцієнтів та показників
з одночасним активним апробуванням та використанням
економіко�математичних методів аналізу при прийняття
управлінських рішень з врахування множинності факторів,
які здійснюють вплив на відповідні результативні показни�
ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність та доцільність застосування економіко�

математичних методів в фінансовому аналізі грунтовно дос�
ліджували зарубіжні вчені: Е. Альтман, Р. Ліс, У. Бівер,  Г.В.
Савицька, Р.С. Сайфуліна, Г.Г. Кадикова, О.П. Зайцева.
Вітчизняні вчені Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна, Є.М. Сич, О.В.
Пилипенко, М.С. Стасишен, В.О. Подольська, О.В. Яріш та
ін. адаптували дані моделі для вітчизняних підприємств.

Віддаючи належне науковим дослідженням зарубіжних
та вітчизняних вчених зазначимо, що дані моделі не набули
актуальності для впровадження в практичну сферу вітчиз�
няних підприємств, оскільки, аналіз фінансового стану гос�
подарюючих суб'єктів практично обмежується розрахун�
ком коефіцієнтів, перелік яких затверджений у відповідних
нормативних документах.

Динамічні зміни інноваційно�когнітивної економіки
створюють умови для необхідності застосування багато�
факторних дискримінантних економіко�математичних мо�
делей, які базуються на коефіцієнтах, головними складо�
вими яких є капітал.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою написання статті є аналіз дослідження теоре�

тичних положень та практичне використання економіко�
математичних методів моделювання фінансового стану
підприємств аграрного сектору економіки України з ура�
хуванням ключових складових капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У зарубіжній практиці прогнозування платоспромож�

ності, фінансової стійкості та окреслення майбутніх перс�
пектив фінансової безпеки та розвитку суб'єктів господа�
рювання здійснюється за допомогою економіко�математич�
ного моделювання, спрямованого на виявлення ймовірності
банкрутства.

Враховуючи зарубіжний досвід, вважаємо за необхід�
не даний підхід застосовувати для вітчизняних підприєм�
ствах.

Проведений аналіз платоспроможності підприємств
даного сектору дозволяє констатувати, що з кожним ро�
ком суттєвими темпами знижується значення коефіцієнта
платоспроможності (з 0,72 — у 2000 році до 0,41 — у 2014
році). Помітною є тенденція зниження коефіцієнту захис�
ту власного капіталу, зростання значень коефіцієнту залу�
ченого капіталу та коефіцієнту фінансової залежності ка�
піталізованих джерел та ін. Дані факти дають підстави зро�
бити висновки, що фінансовий стан сільськогосподарських
підприємств досить не стабільний і має тенденцію до по�
гіршання.

Фінансовий стан підприємства оцінюється його фінан�
сової стійкістю і платоспроможністю. Платоспроможність
відображає здатність підприємства платити за своїми бор�
гами і зобов'язаннями в конкретний період часу. Умова дос�
татності дотримується тоді, коли підприємство платоспро�
можне в часі, тобто має стійку здатність відповідати за свої�
ми боргами у будь�який момент часу. Під фінансовою

стійкістю слід розуміти його платоспроможність в часі з
дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і
позиковими коштами. Фінансовою рівновагою є таке
співвідношення власних і позикових коштів підприємства,
при якому за рахунок власних коштів повністю погашаються
колишні і нові борги [1, c. 167].

Згідно із Законом України "Про внесення змін до Зако�
ну України "Про банкрутство", банкрутство — визнана ар�
бітражним судом неспроможність боржника відновити
свою платоспроможність та задовольнити визнані судом
вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквіда�
ційної процедури. Неплатоспроможність — неспро�
можність суб'єкта підприємницької діяльності виконати
після настання встановленого строку їх сплати грошові зо�
бов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній
платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків
і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через віднов�
лення платоспроможності [3].

Відповідно, необхідності вимагає застосування дієвих
інструментів фінансового аналізу для поглибленого дослі�
дження перспективного фінансового стану господарюючо�
го суб'єкта.

Економіко�математичне моделювання дозволяє з пев�
ним ступенем ймовірності визначити динаміку показників
у залежності від зміни факторів, що впливають на розви�
ток фінансових процесів у майбутньому [2, с. 168].

Для дослідження перспективного фінансового стану
підприємства (ймовірності банкрутства) в економічній літе�
ратурі представлена значна кількість дискрімінантних еко�
номіко�математичних моделей, а саме:

— двофакторна модель Е. Альтмана;
— п'ятифакторні моделі Е. Альтмана (1966 р.; 1983 р.);
— модель Романа Ліса;
— модель Таффлера і Тішоу;
— модель Спрінгейта;
— модель Фулмера;
— модель Конана і Гольдера;
— модель Г.В. Савицької;
— рейтингове число Р.С. Сайфуліна і Г.Г. Кадикова для

експрес�оцінки фінансового стану підприємства;
— комплексний коефіцієнт банкрутства О.П. Зайцевої;
— універсальна функція дискримінанта.
Для проведення детального аналізу оберемо моделі з

найбільшою кількістю факторних показників в обрахунку
яких використовуються дані про капітал. Відповідно, в про�
цесі даного дослідження будуть використані економіко�ма�
тематичні моделі, запропоновані Е. Альтманом та Г. В. Са�
вицькою.

Модель Е. Альтмана в зарубіжній практиці являється
найбільш використовуваною. Двофакторну модель не бу�
демо брати до розрахунку, оскільки використовується
тільки два фактори (коефіцієнт покриття і коефіцієнт фінан�
сової залежності). В процесі дослідження будемо викорис�
товувати п'ятифакторну модель Е. Альтмана (1983 р.), оск�
ільки, на відміну від моделі 1968 р., вона адаптована для ук�
раїнських підприємств і розрахунок показників запропо�
нований у відповідності до вимог складання фінансової
звітності за Міжнародними стандартами фінансової
звітності.

Взагалі, широке застосування моделі Е. Альтмана в за�
рубіжній практиці обумовлено наступними її позитивними
якостями:

— модель включає таку кількість показників, викорис�
тання яких дають високоточні результати;

— передбачає інтегральну оцінку і дає можливість по�
рівняння стану різних об'єктів;

— інформація для розрахунку всіх показників доступна
і міститься в основних формах звітності;

— існує можливість оцінити зони ризику [2, c. 168].
Досліджувана п'ятифакторна модель має наступний

вигляд:
Z = 0,717 X

1
 + 0,847 X

2
 + 3,107 X

3
 +0,420 X

4
 + 0,995 X

5
   (1),

де X
1
 — відношення власного оборотного капіталу до

суми активів;
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X
2
 — відношення нерозподіленого прибутку до суми

активів;
X

3
 — відношення прибутку до виплати процентів і по�

датків до суми активів;
X

4
 — відношення власного капіталу до заборгованості;

X
5
 — відношення виручки від реалізації до суми активів.

Отримані результати за даними економіко�математич�
ного моделювання потрібно інтерпретувати наступним чи�
ном:

Z < 1,23 — підприємству у найближчі роки два — три
роки загрожує банкрутство;

Z > 1,23 — підприємство має стійкий фінансовий стан
[1, с. 296].

В.О. Подольська, О.В. Яріш наголошують [2, с. 170], що
механізм прогнозування за даною моделлю являється при�
вабливим інструментом, пояснює неодноразові спроби
вітчизняних вчених адаптувати її та впровадити в практич�
ну діяльність.

Осторонь досліджуваної проблематики не залишила�
ся і Г.В. Савицька. За допомогою дискрімінантних функції
та кореляційного, багатовимірного факторного аналізу вче�
ною було встановлено ключові фактори, які суттєво впли�
вають на фінансовий стан сільськогосподарських
підприємств і на основі яких, було побудовано дискримі�
нантну факторну модель. Дана модель має наступний виг�
ляд:

Z = 0,111 X
1
 +13,239 X

2
 +1,676 X

3
 +0,515 X

4
 +3,80 X

5
        (2),

де X
1
 — питома вага власного оборотного капіталу у

формуванні активів;
X

2
 — співвідношення оборотних і основних засобів;

X
3
 — коефіцієнт оборотності сукупного капіталу;

X
4
 — рентабельність активів підприємства;

X
5
 — частка власного капіталу у валюті балансу.

Отримані результати за даними економіко�математич�
ного моделювання потрібно інтерпретувати наступним чи�
ном:

Z > 8 — ймовірність банкрутства дуже низька;
Z < 8 ймовірність банкрутства: від 8 до 5 — невелика; від

5 до 3 — середня; нижче 1 — стовідсоткова.
Тестування даної моделі по досліджуваній вибірці

суб'єктів господарювання показало, що вона дозволяє до�
сить швидко провести експрес�аналіз фінансового стану
підприємств агарного сектору і точно оцінити ступінь ймо�
вірності їх банкрутства [4, с. 682 — 683].

Апробуємо дані моделі з метою характеристики фінан�
сового стану сільськогосподарських підприємств. Дослід�
ження проведено в розрізі конкретних підприємств (ДНСП
"Вирівське" Копотопського району, СТОВ "Ранок" та СТОВ
"Обрій" Кролевецього району Сумської області) (табл. 1).

Аналіз діагностики фінансового стану досліджуваних
сільськогосподарських підприємств за допомогою п'яти�
факторної моделі Е. Альтмана свідчить про те, що всі три
суб'єкта господарювання за відповідний досліджуваний
період мають стійкий фінансовий стан, ефективно викори�
стовують власні фінансові ресурси, характеризуються дос�
татнім рівнем стійкості до негативних факторів внутрішнь�
ого та зовнішнього середовища. Але між підприємствами
існує значна розбіжність у значенні отриманого результа�
тивного показника. Так, найкраща ситуація склалася в
ДНСП "Вирівське", оскільки суттєве домінування власного
капіталу у структурі джерел фінансування здійснило мак�
симально позитивний вплив на забезпечення фінансової

Показники Фактори 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
Відношення власного 
оборотного капіталу до 
суми активів 

Х1 0,00000000124 0,00000000119 0,00000000099 0,00000000064 0,00000000039 

Відношення 
нерозподіленого 
прибутку до суми активів 

Х2 0,2208 0,2754 0,2958 0,2780 0,2294 

Відношення прибутку до 
виплати процентів і 
податків до суми активів 

Х3 0,1025 0,1122 0,0985 0,0485 0,0530 

Відношення власного 
капіталу до 
заборгованості 

Х4 1,1225 1,1930 1,1581 1,0049 0,7088 

Відношення виручки від 
реалізації до суми активів  Х5 0,4811 0,4608 0,4851 0,4320 0,4787 

Z показник  1,45 1,54 1,52 1,23 1.13 

Таблиця 2. Діагностика фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки України
за п'ятифакторною моделлю Е. Альтмана

Таблиця 1. Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств Сумської області

Показники Фактори ДНСП «Вирівське» СТОВ «Ранок» СТОВ «Обрій»
2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік

П'ятифакторна модель Е. Альтмана
Відношення власного оборотного капіталу до 
суми активів Х1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0004 

Відношення нерозподіленого прибутку до 
суми активів Х2 0,0278 0,0658 0,7357 0,7876 0,6881 0,7699 

Відношення прибутку до виплати процентів і 
податків до суми активів Х3 0,0069 0,0388 0,0317 0,2053 0,1480 0,2575 

Відношення власного капіталу до 
заборгованості Х4 50,9249 80,0780 4,2289 5,4769 10,5570 21,1176 

Відношення виручки від реалізації до суми 
активів  Х5 0,3383 0,39460 0,4878 0,5244 0,8495 1,1790 

Z показник  21,77 34,20 2,98 4,12 6,32 11,49
Факторна модель Г. В. Савицької

Питома вага власного оборотного капіталу до 
суми оборотних активів Х1 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0007 0,0006 

Співвідношення оборотних і необоротних 
активів Х2 0,3627 0,4521 0,4558 0,5337 1,7246 1,8775 

Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу Х3 0,3383 0,3945 0,4878 0,5244 0,8495 1,1790
Рентабельність активів підприємства Х4 0,0069 0,0388 0,0317 0,2053 0,1480 0,2575 
Частка власного капіталу в валюті балансу Х5 0,9807 0,9876 0,8087 0,8456 0,9134 0,9547
Z показник  9,09 10,41 9,94 11,26 27,80 30,59
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стійкості та фінансової безпеки даного господарюючого
суб'єкта.

Подібні результати спостерігаються за факторною мо�
деллю  Г. В. Савицької, але кращий за розрахунком резуль�
тат має підприємство в якого більше оборотних активів.
Відповідно, домінуючим фактором являються оборотні ак�
тиви, в власний капітал — фактор другого порядку. З однієї
точки зору, така ситуація має право на існування, але з іншої
— потрібно обов'язково враховувати, що джерелами фор�
мування оборотних активів являється в першу чергу влас�
ний капітал.

Попередні кореляційно�регресійні дослідження,
здійснені автором, дозволяють констатувати, що най�
більший вплив на фінансовий результат підприємств
здійснює власний капітал.

Аналіз регресійного рівняння за факторною моделлю
Г.В. Савицької дає підстави стверджувати, що співвідношен�
ню оборотних до необоротних активів надається завищена
пріоритетність (13,239), порівняно з іншими факторами, що,
в свою чергу, формує певну упередженість при прийняття
управлінських рішень.

Умовно можна вважати, що більш точно характеризує
фінансовий стан підприємства п'ятифакторна модель Е.
Альтмана.

З метою формування чіткого уявлення про загаль�
ний фінансовий стан, оцінки фінансової безпеки еко�
номіки аграрного сектору застосуємо дану модель для
аналізу та оцінювання фінансових результатів діяль�
ності (табл. 2).

Проведені розрахунки за моделлю Е. Альтмана да�
ють підстави зробити висновок, що з кожним роком
складається тенденція до погіршення фінансового ста�
новища підприємств аграрного сектору. За період
2010—2012 роки фінансовий стан сільськогосподарсь�
ких підприємств характеризується певною стійкістю. У
2013 році склалася ситуація, для якої характерне банк�
рутство в найближчій перспективі. В 2014 році розра�
хунковий Z показник знаходиться нижче нормативно�
го значення, що засвідчує поступову втрату платоспро�
можності підприємств аграрного сектору економіки
країни. Взагалі, помітною стає тенденція, що структура
капіталу пріоритетно впливає на кінцевий розрахунко�
вий показник. З метою підтвердження даного факту
проведемо порівняльний аналіз отриманих результатів
за п'ятифакторною моделлю Е. Альтмана з норматив�
ними значеннями та структурою капіталу (табл. 3).

Таким чином, проведений аналіз отриманих значень за
результатами моделювання у відповідності до моделі Е.
Альтмана з пороговими значеннями та структурою капіта�
лу дає підстави констатувати наступну тенденцію.

Фінансовий стан підприємств аграрного сектору в
значній мірі залежить від структурної побудови капіталу
(джерел фінансування).

За період 2010—2012 роки в структурі джерел фінан�
сування переважав власний капітал — відповідно, фінансо�
вий стан підприємств даної галузі задовільний. У 2013 році

співвідношення власного до позикового капіталу характе�
ризуються поступовою тенденцією домінування позиково�
го капіталу, що одночасно створює фундаментальну плат�
форму до втрати платоспроможності. Концентрація пози�
кового капіталу у загальній структурі капіталу характери�
зує відсутність стійкого фінансового стану, перспективу
втрати платоспроможності.

На основі результатів проведеного аналізу вважаємо,
що фінансовий стан, в першу чергу, залежить від структу�
ри капіталу. Структурній побудові фінансових ресурсів
повинна відводитися одна з пріоритетних позицій в процесі
управління.

ВИСНОВОК
Враховуючи той факт, що економіка XXI століття ха�

рактеризується кризовими ситуаціями як на макрорівні, так
і макрорівні, значні перспективи з'являються у тих
підприємств, які використовують всі можливі інструменти
управління. Відповідно, аналіз фінансового стану господа�
рюючих суб'єктів повинен характеризуватися комплексні�
стю; поряд з розглянутими моделями доцільно також ви�
користовувати абсолютні показники, фінансові коефіцієн�
ти та багатофакторні моделі кореляційно�регресійного ана�
лізу.
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Роки 
Питома вага власного 
капіталу у структурі 

капіталу, % 

Питома вага 
позикового капіталу у 
структурі капіталу, % 

Z показник за 
п'ятифакторною 

моделлю 
Е. Альтмана 

Характеристика фінансового 
стану 

2010 52,9 47,1 1,45 Z > 1,23, фінансовий стан 
задовільний 

2011 54,4 45,6 1,54 Z > 1,23, фінансовий стан 
задовільний 

2012 53,7 46,3 1,52 Z > 1,23, фінансовий стан 
задовільний 

2013 50,1 49,9 1,23 
Z < 1,23, виникнення загрози 
втрати платоспроможності та 
банкрутству 

2014 41,5 58,5 1,13 
Z < 1,23, відсутність стійкого 
фінансового стану (загроза 
банкрутству) 

Таблиця 3. Порівняльний аналіз результатів п'ятифакторної моделі Е. Альтмана з нормативними значеннями
та структурою капіталу підприємств аграрного сектору економіки України
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера зв'язку та інформатизації є однією із пріо�

ритетних сфер діяльності економіки України, оскільки
вона охоплює всі аспекти життя людей — від професій�
ної діяльності у будь�якій сфері національної економі�
ки, освітньої та культурної сфери до медичної допомо�
ги (телемедицина), впливаючи на них. Важко переоці�
нити роль сфери зв'язку та інформатизації у питанні
інтеграції України у глобальне інформаційне суспіль�
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ANALYSIS AND FORECASTING OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATIZATION OF UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

У статті представлено грунтовний аналіз стану сфери зв'язку та інформатизації України. Для дослідJ

ження використаний підхід, який поєднує якісний аналіз поточного стану розвитку ринків телекомуніJ

кацій та поштового зв'язку, основних факторів впливу на них із кількісним прогнозуванням за допомоJ

гою програмних інструментів розвитку сфери зв'язку та інформатизації України. Авторами проаналізоJ

вано динаміку доходів від надання послуг зв'язку, визначено основні позитивні та негативні тенденції

розвитку ринків телекомунікацій та поштового зв'язку за 2010—2014 рр. За допомогою засобів пакету

Microsoft Excel розроблено прогноз доходів від надання послуг фіксованого, рухомого (мобільного) зв'язJ

ку та послуг широкосмугового доступу на період 2015—2017 рр. Авторами розглянуто вплив політичних,

економічних, соціальних та технологічних факторів на розвиток сфери зв'язку та інформатизації. На

підставі проведених досліджень авторами статті визначено можливості та загрози подальшого розвитку

сфери зв'язку та інформатизації у сучасних умовах.

Summary. The article presents thorough analysis of state of the sphere of communications and informatization

of Ukraine. For the research was used the approach that consolidates quality analysis of current state of markets

of telecommunications and postal services, main factors that influence on them with quantitative forecasting

using program tools of development the sphere of communications and informatization of Ukraine. The authors

analyzed the dynamics of income from post and communication services. Main positive and negative tendencies

of its development in 2010—2014 years were defined. Using Microsoft Excel was developed a forecast of income

from such services as fixed communication, mobile communication and broadband Internet access for 2015—

2017 years. The authors considered the influence of political, economic, social and technological factors. On the

base of the produced scientific research authors found opportunities and threats for further development of the

sphere of communications and informatization of Ukraine in modern conditions.

Ключові слова: послуги зв'язку, телекомунікаційні послуги, фіксований зв'язок, мобільний (рухомий) зв'я�
зок, широкосмуговий доступ, тенденція, прогноз.

Key words: communication services, telecommunication services, fixed communication, mobile communication,
broadband internet access, trend, forecast.

ство. Зростання і розвиток сфери зв'язку та інформа�
тизації є передумовою зростання національної еконо�
міки України. Детальний аналіз економічного стану є
вкрай необхідним заходом для подальшого планування
в сфері зв'язку та інформатизації, розробки стратегії
розвитку, усунення недоліків, слабких місць і викорис�
тання можливостей. Але сьогодні у досліджуваній ав�
торами статті сфері національної економіки, актуаль�
ною є проблема недостатнього використання підходу,
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який поєднує якісний аналіз поточного
стану розвитку ринків телекомунікацій
та поштового зв'язку, основних фак�
торів впливу на них із кількісним про�
гнозуванням за допомогою програмних
інструментів розвитку сфери зв'язку та
інформатизації України. На відміну від
існуючих підходів, результати такого
прогнозування визначатимуть можли�
вості та загрози розвитку сфери зв'яз�
ку та інформатизації України і слугува�
тимуть основою розроблення відповід�
них управлінських рішень щодо визна�
чення стратегії розвитку цієї сфери на
найближчу перспективу часу.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження розвитку сфери зв'яз�
ку та інформатизації є предметом пост�
ійного вивчення ряду науковців з огля�
ду того, що дозволяє встановити тен�
денції розвитку даної сфери на май�
бутнє. Серед досліджень, присвячених
означеному питанню, слід виокремити
роботи таких вчених, як Бойко А.Б., Гранатурова В.М.,
Захарченко Л.А., Литовченко І.В., Орлова В.М., Спіль�
ної Н.П., Чіхрай В.В., Шкурко К.І., Яцкевич І.В. [1—4].
Питанню важливості і необхідності планування та про�
гнозування присвячені роботи М. Бутакової, Н. Со�
ловйової, М. Федяєвої, Г. Берегової, Ю. Мілової, К. Фе�
дотова [19; 22; 23]. Питання, розглянуті авторами, по�
требують подальших досліджень у цій сфері, з огляду
на стрімку зміну умов зовнішнього середовища та на�
гальну необхідність оновлювати й систематизувати ак�
туальну аналітичну інформацію для подальшого ефек�
тивного управління розвитком сфери зв'язку та інфор�
матизації як на державному рівні, так і на рівні опера�
торів зв'язку.

Крім реферування наукових джерел, авторами ро�
боти також було проведено аналіз і статистичних да�
них, наведених у річних звітах про роботу Національ�
ної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації (надалі — НКРЗІ) за 2010—2014 рр., ста�

тистичних бюлетенях "Стан і розвиток зв'язку в Україні"
за 2010—2014 рр. та даних статистичних досліджень
компанії iKS�Consulting [5—16].

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ)

Метою статті є прогнозування можливостей та заг�
роз розвитку сфери зв'язку та інформатизації України
на найближчу перспективу часу у контексті аналізу по�
точних особливостей та динаміки розвитку ринків те�
лекомунікацій і поштового зв'язку із урахуванням ос�
новних факторів впливу на них та застосуванням про�
грамних інструментів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сфера зв'язку та інформатизації складається з рин�
ку поштового зв'язку, ринку фіксованого телефонного
зв'язку, ринку рухомого (мобільного) зв'язку та ринку

широкосмугового доступу. На
початку наших досліджень, про�
аналізуємо поточний стан ринків
телекомунікацій та поштового
зв'язку.

Доходи від надання послуг
пошти та зв'язку на протязі
2010—2014 рр. демонструють ста�
лу тенденцію до зростання (рис.
1). У 2010 р. доходи від надання
послуг пошти та зв'язку склада�
ли 46590,30 млн грн., а до 2014 р.
зросли до 52434,00 млн грн. Най�
більший темп росту доходів
відбувся у 2011 р. і в порівнянні з
2010 р., коли цей показник стано�
вив 105,93%. У наступні роки тен�
денція росту зберігалась, проте
темп росту знизився і складав
103,94% у 2012 р., 100,52% у 2013
р. і 101,67 у 2014 р.

Як ілюструє рисунок 2, про�
тягом 2010—2014 рр. доходи від
надання телекомунікаційних по�
слуг значно перевищують дохо�
ди від послуг поштового зв'язку
(надалі — ППЗ). Проте з 2010 р.
по 2013 р. спостерігалася тенден�
ція зростання доходів від ППЗ,
але темпи росту не перевищують
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Рис. 1. Динаміка доходів від надання послуг пошти та зв'язку
у 2010 — 2014 рр в Україні.

Примітка: тут і далі інформацію за 2010—2014 рр. наведено без урахування тим�
часово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Інфор�
мацію за 2014 р. наведено без урахування частини зони проведення антитерорис�
тичної операції.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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Рис. 2. Динаміка доходів від надання телекомунікаційних послуг та послуг
поштового зв'язку у 2010 — 2014 рр.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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105,78%. У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. відбулося зни�
ження доходів від ППЗ на 48,60 млн грн., або на 1,48%.

Доходи від телекомунікаційних послуг демонст�
рують стале зростання, найбільшим темп росту до�
ходів був у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. і становив
106,04%. У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. темп росту
доходів від телекомунікаційних послуг становив
102,24%, тобто на 1051,30 млн грн. більше, ніж у по�
передньому періоді.

Загальний огляд поточного стану розвитку ринків
телекомунікацій та поштового зв'язку України за період
2010—2014 рр., демонструє стійку тенденції домінуван�
ня доходів від телекомунікаційних послуг та їх подаль�
ший розвиток і у майбутньому, з огляду на сучасні тен�
денції розвитку інформаційного суспільства [3; 4], тому
у подальшому проведемо більш детальний аналіз основ�
них особливостей та динаміки розвитку ринків телеко�
мунікацій, що визначатиме характер розвитку сфери
зв'язку та інформатизації України.

У таблиці 1 представлено динаміку доходів від різних

видів телекомунікаційних послуг. Традиційно для украї�
нського ринку телекомунікацій провідне положення
займає мобільний зв'язок. Доходи від надання послуг
мобільного зв'язку зростали протягом 2010—2012 рр.,
але у 2013 р. стався спад рівня доходів на 0,34% порівня�
но з 2012 р. Проте уже у 2014 р. сума доходів склала
31566,30 млн грн., що на 1,69% більше від показника 2013 р.
і на 1,33% більше від показників 2012 р.

Доходи від надання послуг міського телефонного
зв'язку протягом всього періоду 2010—2014 рр. зроста�
ють, але у 2014 р. порівняно з 2013 р. темп росту значно
зменшився і склав 0,03%. Сума доходів від надання по�
слуг міського телефонного зв'язку у 2014 р. становить
5411,20 млн грн. Динаміка доходів від надання послуг
сільського телефонного зв'язку протягом 2010—2014
рр. характеризується зростанням.

Доходи від надання послуг міжміського телефонно�
го зв'язку протягом періоду, що розглядається, щоро�
ку знижуються. У 2013 р. темп скорочення доходів від
міжміського зв'язку склав �24,27% відносно 2012 р., але

Послуги зв'язку 
2010 2011 2012 

доходи, 
млн грн. 

2010/
2009, % 

доходи, 
млн грн. 

2011/
2010, % 

доходи, 
млн грн. 

2012/ 
2011, % 

Мобільний зв'язок 28498,1 1,35 30617,9 7,44 31149,8 1,74 

Телефонний міський 3826,1 1,47 4037,8 5,35 4805,5 19,01 

Телефонний сільський 261,9 - 300,1 14,59 340,0 13,30 

Телефонний міжміський 3889,0 -14,81 3423,6 -11,97 2970,3 -13,24 

Комп'ютерний зв'язок 4137,0 25,76 4631,5 11,95 5270,7 13,80 

Інші телекомунікаційні 
послуги 1856,9 6,41 2022,5 8,92 2200,6 8,81 

Послуги зв'язку 
2013 2014 - 

доходи, 
млн грн. 

2013/
2012, % 

доходи, 
млн грн. 

2014/
2013, % - - 

Мобільний зв'язок 31042,9 -0,34 31566,3 1,69   

Телефонний міський 5409,60 12,57 5411,20 0,03   

Телефонний сільський 394,80 16,12 439,70 11,37   

Телефонний міжміський 2249,30 -24,27 2206,90 -1,89   

Комп'ютерний зв'язок 5552,50 5,35 6190,40 11,49   

Інші телекомунікаційні 
послуги 2213,10 0,57 2158,70 -2,46   

Таблиця 1. Динаміка доходів і темпів приросту від різних видів телекомунікаційних послуг за 2010 — 2014 рр., млн
грн.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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Рис. 3. Динаміка доходів від надання послуг фіксованого місцевого і міжміського зв'язку у 2010—2014 рр.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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у 2014 р. темп скорочення доходів знизився, склав �1,89%
і сума доходів досягла 2206,90 млн грн.

Доходи від комп'ютерного зв'язку демонструють
тенденцію до зростання протягом останніх п'яти років.
Щоправда, 2013 р. для комп'ютерного зв'язку, як і для
мобільного зв'язку, виявився менш вдалим за попередні
роки. Доходи від послуг комп'ютерного зв'язку у 2013
р. склали 5552,50 млн грн., що лише на 5,35% більше ніж
у попередньому році. Проте у 2014 р. ситуація покра�
щилась, і доходи зросли до 6190,40 млн грн., що на
11,49% більше в порівнянні з 2013 р.

Доходи від надання інших телекомунікаційних по�
слуг у 2010—2012 рр. мали досить стабільний темп при�
росту і складали 6,41% у 2010 р. (в порівнянні з 2009 р.),
8,92% у 2011 р. і 8,81% у 2012 р. Але у 2013 р. доходи від
інших телекомунікаційних послуг зросили лише на
0,57% в порівняні з 2012 р., а у 2014 р. знизились на �
2,46% в порівнянні з 2013 р.

Доходи від надання послуг фіксованого місцевого
зв'язку і доходи від надання послуг фіксованого
міжміського зв'язку у 2010 р. були приблизно на одному
рівні і становили 3826,10 млн грн. і 3889,00 млн грн. відпо�
відно. З 2011 р. різниця почала збільшуватись, що обумов�
лено як зростанням доходів від місцевого зв'язку, так і
зниженням доходів від міжміського зв'язку. Таким чином,
у 2014 р. доходи від місцевого зв'язку перевищували до�
ходи від міжміського зв'язку більше ніж у 2,5 рази (рис. 3).

На рисунку 4 відображено динаміку загальної
кількості основних телефонних апаратів (надалі — ТА) у
2010—2014 рр., а також зміну кількості основних ТА в

розрізі міської і сільської телефонних мереж. Протягом
періоду, що розглядається спостерігається тенденція до
зниження кількості основних ТА як в міських, так і в
сільських мережах. Кількість основних ТА міської мережі
на кінець 2014 р. становила 8863,7 тис. од., ТА сільської
мережі на кінець 2014 р. складали 1260,4 тис. од.

Ринок рухомого (мобільного) зв'язку — частина
сфери зв'язку та інформатизації, яка розвивається
найбільш інтенсивно. За даними НКРЗІ [5] у 2014 р.
кількість мобільних телефонних терміналів перевищує
кількість стаціонарних телефонів у 2,5 рази. При цьому
протягом останнього року на 35—40% зросла кількість
користувачів смартфонів та комунікаторів, що в свою
чергу вплинуло на зростання попиту населення на по�
слуги з використанням високошвидкісних широкосму�
гових радіо технологій CDMA, UMTS, CDMA EV�DO.

За допомогою стільникового зв'язку третього по�
коління (3G) UMTS у всіх обласних центрах України
стало можливим надання послуг передачі даних та дос�
тупу в Інтернет на швидкості 7,2 Мбіт/с.

За даними Держстату України, за 5 років кількість
абонентів мобільного зв'язку зросла на 9549,6 тис. осіб
і у 2014 р. становила 61170,2 тис. осіб проти 51620,6 тис.
осіб у 2010 р. Найбільший темп росту кількості абонентів
спостерігався у 2012 р. і сягнув 106,59%. У наступні роки
темп росту знижувався і становив 105,00% і 103,09 у 2013
р. і 2014 р. відповідно (рис. 5).

Найбільш стрімке зростання доходів від надання
послуг мобільного зв'язку відбулось у 2011 р., коли темп
росту сягнув 107,44%, а доходи зросли на 2119,8 млн грн.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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в порівняні з 2010 р. Надалі темп росту доходів вповіль�
нився до 101,74%. У 2013 р. відбувся спад доходів на 106,9
млн грн., в порівнянні з 2012 р. Проте у 2014 р. доходи
від надання послуг мобільного зв'язку знову зросли і
становили 31566,3 млн грн., що на 1,69% більше, ніж у
2013 р. (див. рис.6).

Забезпеченість населення мобільним зв'язком в Ук�
раїні неоднорідна. Найбільші показники забезпеченості

мобільним зв'язком на 100 жителів у
2014 р. у м. Києві (249,4), Чернігівській
(161,9), Харківський (154,7), Мико�
лаївській (152,7) областях. Найнижчі
показники у 2014 р. спостерігались у
Кіровоградській (107,9), Тернопіль�
ській (98,1), Хмельницькій (97,8) обла�
стях. В середньому забезпеченість на�
селення мобільним зв'язком в Україні
станом на 2014 р. складає 142,4 основ�
них ТА на 100 жителів.

Міжнародний союз електрозв'яз�
ку визначив нижню межу швидкості
широкосмугового доступу (ШСД) до
мережі Інтернет на рівні 256 Кбіт/с.
Але в Україні, за даними НКРЗІ [5], і
досі нормативно не визначена
мінімальна швидкість для ШСД. Тому
кожен з операторів при заповненні
статистичних форм самостійно визна�
чає граничну межу швидкості ШСД.
Через це дані Держстату України та
незалежних експертних компаній

щодо кількості абонентів
ШСД і рівня проникнення мо�
жуть суттєво відрізнятись.

Відповідно до статистич�
них даних, отриманих компа�
нією iKS�Consulting, станом на
ІІІ квартал 2014 р. (без ураху�
вання території Автономної
Республіки Крим), кількість
приватних абонентів ШСД до�
сягла 6,54 млн осіб [16], а за
даними Держстату України за
той самий період кількість
абонентів ШСД склала 3,945
млн осіб [15].

Кількість абонентів мережі
Інтернет протягом 2010—2014
рр. постійно зростала, досяг�
нула у 2014 р. 5892,3 тис. осіб,
що на 64,65% більше ніж по�
казник 2010 р. (рис. 7).

Доходи від надання послуг
ШСД до мережі Інтернет показали найбільш стрімке
зростання у 2011 році, коли темп росту сягнув 112,15%.
Протягом наступних років тенденція зростання доходів
від надання послуг ШСД збереглась, але темп росту сут�
тєво знизився до 105,52 % у 2012 р., 104,32 % у 2013 р.,
106,33% у 2014 р (рис. 8).

У розрахунку на 100 жителів середній рівень про�
никнення послуг фіксованого ШСД до мережі Інтернет

у 2014 році в Україні становив 9,2 [15].
Відповідно до проведеного нами ана�

лізу динаміки та тенденцій розвитку сфе�
ри зв'язку та інформатизації за період
2010—2014 рр., представленого на рис. 1—
9 та табл. 1—2, визначимо кількісні тен�
денції розвитку цієї сфери на найближчу
перспективу (2015 — 2017 рр.) по основ�
них її сегментах: фіксований зв'язок, мо�
більний зв'язок та ШСД.

Для прогнозування можна застосову�
вати такі інструменти Microsoft Excel, як:
побудова лінії тренду, розрахунок за до�
помогою функцій "ЛГРФПРИБИЛЬ" (виз�
начає параметри експоненціального на�
ближення), "РОСТ" (визначає значення
згідно з експоненціальним трендом),
"ПРЕДСКАЗ" (повертає значення лінійно�
го тренду, значення проекції по лінійно�
му наближенню), "ЛИНЕЙН" (визначає
параметри лінійного наближення по мето�
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Рис. 6. Динаміка доходів від надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку за
2010—2014 рр., млн грн.

Джерело: складено авторами відповідно даних [9 — 15].
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Джерело: складено авторами відповідно даних [5 — 15].
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ду найменших квадратів), "ТЕНДЕНЦІЯ" (визначає зна�
чення відповідно до лінійної апроксимації по методу
найменших квадратів).

Відповідно джерел [19, 20], статистична функція
Microsoft Excel — "ТЕНДЕНЦІЯ" має більше переваг

порівняно із іншими перера�
хованими нами інструментами
у тому, що стосується роз�
роблення прогнозу розвитку
об'єктів на найближчу перс�
пективу часу. Функція "ТЕН�
ДЕНЦІЯ" визначає значення
відповідно до лінійного трен�
ду, апроксимує прямою
лінією за методом найменших
квадратів масиви з відомими
значеннями, визначає значен�
ня, відповідні для цієї прямої
для заданого масиву. Резуль�
тати прогнозування з ураху�
ванням статистичних даних
попереднього періоду часу та
темпів інфляції представлені
на рисунках 9—11.

Як видно з рисунків 10—
12, згідно з прогнозом, роз�
робленому за допомогою
функції "ТЕНДЕНЦІЯ", до�

ходи від надання послуг фіксо�
ваного зв'язку у 2015—2017 рр.
продемонструють подальше
зниження, і у 2017 р. впадуть до
7388,87 млн грн., що на 72,53
млн грн. нижче, ніжу у 2011 р.
Доходи від надання послуг мо�
більного зв'язку, відповідно до
прогнозу, продовжуватимуть
зростання, але більш повільни�
ми темпами (+0,33% у 2015 р.,
+0,66% у 2016 р. та +0,65% у
2017 р.), з огляду насиченості
цього сегменту ринку. Для до�
ходів від надання послуг ШСД
до мережі Інтернет на протязі
2015—2017 рр. також харак�
терною буде тенденція зрос�
тання, відповідно до прогнозу
у 2017 р. доходи від послуг
ШСД перевищать показник
2010 р. у 1,5 рази і, імовірно,
складатимуть 5152,63 млн грн.

Для визначення достовірності наведеного прогно�
зу, авторами використовувались формули, наведені в
[17; 19].

Інтерпретація оцінки точності прогнозу відповідно
до значення середньої абсолютної похибки в відсотках

наведена в табл. 2.
У таблиці 3 наведено зна�

чення довірчого інтервалу з
відповідними похибками, при
заданій імовірності 95%.

Середня абсолютна по�
хибка прогнозу у відсотках
для фіксованого зв'язку, мо�
більного зв'язку та ШСД не
перевищує 10% відсотків,
отже, прогноз має дуже висо�
кий рівень точності.

На думку авторів, для
отримання найбільш повного
уявлення про стан сфери
зв'язку та інформатизації Ук�
раїни недостатньо лише рет�
роспективного вартісного
(кількісного) аналізу, необх�
ідним є також проведення як�
існого аналізу, а саме фак�
торів, що впливають на об'єкт
дослідження. У нашому ви�
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Рис. 9. Прогноз доходів від фіксованого зв'язку на 2015—2017 рр.

Джерело: складено авторами.
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падку, такими факторами є політичні, економічні, тех�
нологічні і соціальні фактори, як загальноприйняті
фактори, які виділяються рядом науковців, зокрема [3;
17], що в сучасних умовах впливають на розвиток сфе�
ри зв'язку та інформатизації й продукують певні мож�
ливості і загрози її розвитку. Усі ці фактори є вкрай
важливими, оскільки вони формують зовнішнє середо�
вище підприємств сфери зв'язку та інформатизації, а
саме:

— політичні фактори — політична
стабільність, відповідність законодавства
сучасним вимогам, державне регулювання
конкуренції та роботи галузі;

— економічні фактори — динаміка
ВВП, рівень інфляції, платоспроможний
попит населення, тарифна політика.

— технологічні фактори — розвиток і
запровадження нових технологій і про�
дуктів, сталість функціонування телекому�
нікаційних мереж.

— соціальні фактори — зміна базових
цінностей і рівня життя, вплив ЗМІ, демог�
рафічна ситуація.

Значення середньої абсолютної 
похибки в відсотках (MAPE) Точність прогнозу 

Менше 10% Дуже висока 
10-20% Висока 
20-50% Задовільна 
Більше 50% Незадовільна 

Таблиця 2. Інтерпретація оцінки точності прогнозу
відповідно до значення MAPE

Джерело: представлено у [21].

Прогнозна 
характеристика 

Довірчий інтервал, 
млн грн. 

Абсолютна 
похибка 
прогнозу,  
млн грн. 

Середня 
абсолютна 

похибка прогнозу 
в відсотках, % 

Доходи від 
фіксованого 
зв'язку, млн грн. 

 206,02 2,11 

Доходи від 
мобільного 
зв'язку, млн грн. 

 544,11 3,37 

Доходи від ШСД,  
млн грн.  578,99 8,99 

Таблиця 3. Значення довірчого інтервалу і похибок

Джерело: складено авторами.

Таблиця 4. Основні можливості і загрози розвитку сфери зв'язку та інформатизації
у розрізі зовнішніх факторів впливу

Джерело: складено авторами з використанням даних [1—11].

Політичні фактори 
Можливості Загрози

- робота над проектом Закону України «Про електронні 
комунікації»; 
- приведення законодавства України у сфері зв’язку та 
інформатизації у відповідність до стандартів провідних 
країн Європейського Союзу 

- застарілість існуючих та відсутність необхідних у 
сучасних умовах нормативно-правових та нормативно-
технічних документів для регулювання ринку 
телекомунікацій України (наприклад, невизначеність 
мінімальної швидкість для ШСД); 
- тривала політична нестабільність, яка ставить під загрозу 
привабливість інвестиційного клімату в Україні 

Економічні фактори 
Можливості Загрози

- стійка тенденція зростання доходів від надання послуг 
пошти та зв'язку у 2010-2014 рр.; 
- впровадження операторами фіксованого телефонного 
зв’язку послуг ШСД до мережі Інтернет як основної 
альтернати на шляху трансформації бізнесу; 
- заміщення міжміського і міжнародного фіксованого 
зв’язку послугами рухомого (мобільного) зв’язку і 
дзвінками через мережу Інтернет; 
- запровадження операторами зручних для споживачів 
пакетів послуг та тарифних планів по використанню 
голосовою телефонії та доступу до Інтернету; 
- зростання кількості провайдерів ШСД 

- зростання темпів інфляції. Індекс інфляції в Україні зрів 
від 109,1% у 2010 році до 124,9% у 2014 році [18]; 
- щорічне скорочення кількості абонентів фіксованого 
телефонного зв’язку; 
- втрата значного сегменту ринку телекомунікацій на 
тимчасово окупованих територіях 
 

Технологічні фактори 
Можливості Загрози
- зростання попиту населення на послуги з використанням 
високошвидкісних широкосмугових радіо технологій 
CDMA, UMTS, CDMA EV-DO 

- повільне впровадження на мережах мобільного зв’язку 
радіо технологій третього та четвертого поколінь (3G, 4G);  
- нерівномірність забезпечення споживачів 
загальнодоступними телекомунікаційними послугами та 
послугами ШСД до Інтернет; 
- необхідність модернізації телекомунікаційних мереж 
фіксованого місцевого заявку через наявність великої 
кількості аналогових комутаційних станцій; 
- впровадження процедури встановлення 
внутрішньозонових з’єднань із використанням семизначних 
зонових абонентських номерів; 
- затримка із впровадженням на мережах фіксованого і 
мобільного зв’язку послуги із перенесення абонентських 
номерів; 
- порушення сталості функціонування телекомунікаційних 
мереж на тимчасово окупованих територіях 

Соціальні фактори 
Можливості Загрози

- розширення вікових рамок користувачів сучасних послуг 
зв’язку: зростання потреби і зацікавленості комп’ютерним 
зв’язком і зокрема послугами Інтернет як серед людей 
старшого віку, так і серед дітей молодшого шкільного віку. 
Цьому сприяє викладання інформатики у початковій школі, 
організація комп’ютерних курсів для людей старшого віку, 
пенсіонерів  

- нестабільна соціально-політична ситуація пов’язана по-
перше, із проведенням Антитерористичної операції у 
східних областях України, загроза терористичних актів на 
території України, а по-друге, із суспільними 
хвилюваннями, проведенням важких непопулярних серед 
населення економічних реформ 
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Детально основні можливості і загрози розвитку
сфери зв'язку та інформатизації у розрізі цих факторів
представлено в таблиці 4.

Розглянувши політичні, економічні, технологічні і
соціальні фактори, що в сучасних умовах впливають на
тенденції розвитку сфери зв'язку та інформатизації,
можна зробити наступні висновки:

— негативні явища на ринку фіксованого телефон�
ного зв'язку (неналежний технологічний стан обладнан�
ня, скорочення кількості абонентів, падіння доходів);

— неповне використання можливостей для розвит�
ку ринків мобільного зв'язку (затримка із впроваджен�
ням радіо технологій третього та четвертого поколінь
(3G, 4G) за умови зростання кількості абонентів та
збільшення доходів);

— необхідність підтримки розвитку ринку ШСД
(збільшення попиту на послуги ШСД, зростання
кількості провайдерів, зростання доходів).

З огляду на проведені дослідження, для фіксовано�
го телефонного зв'язку, у подальшому характерним
буде поступове зменшення кількості абонентів, знижен�
ня доходів, аж до виведення послуги з ринку. Загалом,
цей напрям не можна вважати перспективним. Послуги
мобільного зв'язку та ШСД, навпаки, варто вважати
найбільш перспективними.

ВИСНОВКИ
Авторами було проведено ретроспективний вартіс�

ний аналіз стану сфери зв'язку та інформатизації Ук�
раїни та підготовлено прогноз можливостей і загроз
розвитку телекомунікаційних ринків. У рамках аналізу
динаміки розвитку ринків телекомунікацій і поштового
зв'язку, авторами були виявлені такі позитивні тен�
денції, як: стійке зростання доходів від надання послуг
пошти та зв'язку у 2010—2014 рр.; трансформація бізне�
су операторів фіксованого зв'язку шляхом надання по�
слуг ШСД до мережі Інтернет; заміщення фіксованого
міжміського і міжнародного зв'язку мобільним зв'яз�
ком; зростання попиту населення на послуги з викори�
станням високошвидкісних широкосмугових радіо тех�
нологій CDMA, UMTS, CDMA EV�DO.

До негативних, навіть загрозливих тенденцій, які
мали місце у 2010—2014 рр. належать: тривала політич�
на нестабільність, зростання темпів інфляції, недоско�
налість законодавчої бази; нерівномірність забезпечен�
ня споживачів загальнодоступними телекомунікаційни�
ми послугами та послугами ШСД до Інтернет, втрата
значного сегменту ринку телекомунікацій на тимчасо�
во окупованих територіях, порушення сталості функ�
ціонування телекомунікаційних мереж на тимчасово
окупованих територіях.

У результаті прогнозування виявлено неповне ви�
користання можливостей для розвитку ринків мобіль�
ного зв'язку, а для ринку послуг ШСД необхідна під�
тримка з боку держави. Загалом ці послуги варто вва�
жати найбільш перспективним.

Прогнозом передбачено, що негативні явища, які
спостерігаються на ринку фіксованого телефонного
зв'язку становлять загрозу і призведуть до поступово�
го зменшення кількості абонентів та зниження доходів
у довгостроковій перспективі.

Прогноз доходів від надання послуг фіксованого
зв'язку, мобільного зв'язку та послуг ШСД, виконаний
за допомогою статистичної функції Microsoft Excel
"ТЕНДЕНЦІЯ" підтверджує справедливість тенденцій,
виявлених за допомогою вартісного (кількісного) та
якісного аналізу. Було виявлено тенденцію подальшо�
го спаду доходів від надання послуг фіксованого зв'яз�
ку і зростання доходів від послуг мобільного зв'язку та
ШСД.

Перспективи подальших досліджень автори вбача�
ють у стратегічному плануванні на основі проведеного
аналізу, розробці пропозицій щодо диверсифікації або
виведення з ринку певних послуг.
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USING GENETIC ALGORITHMS IN ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING: PROBLEMS,
EXPERIENCE AND PROSPECTS

Стаття присвячена проблемі практичного застосування інструментарію генетичного алгоритму як

засобу оптимізації. Здійснено дослідження наукових робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників та

окреслено задачі, зокрема економічні, які можна ефективно розв'язувати за допомогою даного інструJ

ментарію. Проведено аналіз сучасних програмних засобів, що містять інструментарій генетичного алгоJ

ритму, та запропонована відповідна класифікація. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних проJ

грамних засобів та побудовано відповідну таблицю наявності тих чи інших характеристик в них. ОкресJ

лені проблеми, які існують у популяризації застосування інструментарію генетичних алгоритмів для

широкого кола споживачів. Наведено концептуальні вимоги до програмного засобу реалізації генетичJ

ного алгоритму, який має бути доступним та зрозумілим для користувачів з різним рівнем підготовки та

слугувати ефективним інструментом вирішення задач бізнесу.

The article is devoted to application of instruments of genetic algorithm as means of optimization. We

performed a study of scientific works of domestic and foreign researchers and outlined problems, including the

economic, that can be efficiently solved applying this tool. We performed the analysis of modern software

containing genetic algorithm toolbox and offered the relevant classification. We conducted a the comparative

analysis of the studied software and built a corresponding table of availability of certain features in it. We outlined

the problems that exist in promoting the use of tools of genetic algorithms for a wide range of customers. We also

outlined the conceptual requirements to the software of implementation of a genetic algorithm that should be

accessible and understandable for users with different backgrounds and serve as an effective tool for solving

business tasks.

Ключові слова: генетичний алгоритм, програмне забезпечення, економіко�математичне моделювання.
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му житті та бізнесі. Очевидно, що у повсякденному житті
ми навряд чи будемо використовувати програмні засоби
підтримки прийняття рішень на відміну від прийняття уп�
равлінських рішень у бізнесі, де необхідно управляти багать�
ма змінними та враховувати цілу низку обмежень, а кожне
рішення повинно бути виваженим. Для знаходження опти�
мального розв'язку доцільно використовувати спеціально
розроблені математичні методи та моделі за допомогою їх
програмної реалізації у вигляді окремого (самостійного)
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програмного продукту чи спеціально розробленого модуля
до існуючого програмного продукту.

Особливу цінність має універсальний інструментарій
моделювання, який можна використовувати для вирішення
задач різних сфер економіки. До такого інструментарію
можна віднести генетичні алгоритми — адаптивні методи,
засновані на принципах біологічної еволюції. Їх основними
перевагами є порівняно висока швидкість знаходження за�
довільного за певних умов рішення та унікальний спосіб
роботи: реалізуючи механізми схрещування, відбору, му�
тації та інших генетичних операторів, алгоритм перебира�
тиме наступні "покоління" розв'язків, доки не знайде опти�
мального результату або не вичерпає певну кількість часу
чи циклів, відведених на його роботу.

Генетичні алгоритми є ефективним інструментом вирі�
шення оптимізаційних задач, проте досі не набули масово�
го використання. Це пов'язано, зокрема, з низкою обме�
жень, які закладено у роботу даного інструментарію, а та�
кож необхідністю їх програмної реалізації. Детально про
переваги та недоліки генетичних алгоритмів написано, зок�
рема, в [1]. За час існування та використання генетичних
алгоритмів з'явилось багато їх модифікацій та програмних
реалізації, тому існує потреба в їх дослідженні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Наразі у більшості наукових роботах досліджуються
окремі питання практичного використання генетичних ал�
горитмів та пропонуються певні модифікації генетичного
алгоритму. Серед цих робіт, переважна більшість присвя�
чена проблемам логістики.

Наприклад, Н.В. Ситник та О.Г. Черненко досліджують
методи, які можна використати для розв'язання задач виз�
начення оптимальних транспортних маршрутів портового
оператора [2]. А. Раічаудгурі (A. Raichaudhuri) та А. Жаін (А.
Jain) у своїй роботі [3] розглядають питання оптимізації вит�
рат в логістичних мережах за допомогою генетичних алго�
ритмів. Ними запропоновано математичну модель, яка вра�
ховує витрати на сировину, виробництво, інвентаризацію, пе�
ревезення між сторонами і основні експлуатаційні витрати
та дозволяє моделювати логістичну мережу, цілком близьку
до реальної, що доведено експериментально. П. Понгчарое�
ном (Pongcharoen P.) та його колегами в статті [4] запропо�
новано модифікацію генетичного алгоритму для оптимізації
логістичної мережі, яка за своєю структурою подібна до ме�
реж реальних підприємств. Їх робота представляє новий
підхід до класичної мережевої задачі оптимізації — задачі
транспортування. Керування транспортом, що проходить
маршрут, та управління неточною або неповною інформацією
здійснюється за допомогою теорії нечітких наборів, а опти�
мізація розподіленої мережі — за до�
помогою генетичного алгоритму. Гене�
тичний алгоритм було вибрано у якості
основного інструменту оптимізації через
відсутність обмежень при реалізації та
можливість використання нечіткої
функції пристосованості. Авторами зап�
ропоновано модель розповсюдження
товару, яка отримала назву транспорт�
ної нечіткої мережі. В роботі [5] наво�
диться цілий ряд задач, до яких можна
успішно застосовувати генетичні алго�
ритми та пропонується розв'язання за�
дачі визначення найдешевшого логістич�
ного маршруту шляхом застосування не�
чіткої логіки для подання значень
змінних і цільової функції та генетично�
го алгоритму для оптимізації. У своїй ро�
боті [6] Ч. Вен (Wen C.) та Р. Еберхарт
(Russell C. Eberhart) обгрунтовують
доцільність застосування інструментарію
генетичних алгоритмів для вирішення за�
дач планування та ефективного розподі�
лу ресурсів та наводять відповідну мате�
матичну модель розв'язку таких задач.

Аналіз наведених вище та інших
робіт показав, що переважно дослід�
жується математичний апарат генетич�
них алгоритмів і фактично відсутні сис�
темні дослідження програмних реалі�
зацій генетичних алгоритмів, що і зумо�
вило вибір мети даної роботи.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проведення аналізу та класифі�

кації існуючих програмних комплексів та засобів, в яких
реалізовано інструментарій генетичного алгоритму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день існує ряд прикладних програмних

продуктів, які реалізують інструментарій генетичних алго�
ритмів. Залежно від сфери використання, ступеня автоном�
ності та призначення, їх можна класифікувати, зокрема,
наступним чином: спеціалізовані програмні засоби (або
спеціалізоване програмне забезпечення); додатки до мате�
матичних та аналітичних пакетів; фреймворки та бібліоте�
ки (рис. 1).

Наведемо характеристики окремих програмних про�
дуктів, які відносяться до кожного з виділених класів.

Спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ):
1) NeuroShell Trader — ПЗ для створення торгової сис�

теми. Є інструментом, який дозволяє користувачеві ство�
рювати торгові моделі, поєднуючи штучний інтелект та тра�
диційні методи. Дозволяє будувати моделі для акцій, ф'ю�
черсів, товарів, опціонів, FOREX, індексів, та ін. Можна ство�
рювати моделі для фондових бірж по всьому світу, таких як
NYSE (New York Stock Exchange Index), FTSE (Financial Times
Stock Exchange Index), DAX (Deutscher Aktienindex (German
stock index)) та ін. Створені моделі автоматично тестуються
та надають сигнали�прогнози з надходженням нових даних
[7];

2) StrategyQuant — потужна платформа для розробки
торгових систем для будь�яких ринків та часових періодів.
Не потребує безпосереднього програмування та автоматич�
но тестує згенеровані стратегії [8];

3) Genetic System Search for Technical Analysis — про�
грамний засіб, який допомагає користувачеві визначати пра�
вила роботи та розробляти власні інвестиційні торгові сис�
теми [9].

Додатки до математичних та аналітичних пакетів:
1) XL BIT — додаток до MS Excel, універсальний інстру�

мент для оптимізації та прогнозування. До задач, які мож�
на вирішувати за його допомогою відносяться обробка зоб�
ражень, складання розкладів, вибір акцій, розпізнавання
підозрюваних, управління задачами, торгівля на Forex.
Особливостями даного програмного засобу є те, що у ро�
боті з генетичним алгоритмом можна використовувати до
100 популяцій, три методи схрещування на вибір та два види
масштабування функції пристосовуваності, доступна мож�
ливість налаштування рівнів схрещування та мутацій під час
роботи програми та відстежувати значення змінних, а
кількість оптимізованих змінних залежить тільки від швид�
кості комп'ютера та об'єму пам'яті; є можливість налашту�
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Рис. 1. Класифікація програмних продуктів, в яких реалізовано
інструментарій генетичних алгоритмів

Джерело: побудовано авторами на основі [7—13].
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Характеристика 

Назва програмного засобу
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Мультиплатформнiсть - - - - + + + 

Унiверсальнiсть - - - + + + + 
Незалежність + + + - - - + 
Комерцiйнiсть + + + + + + - 
Високi вимоги до знань 
користувача 

- - - - + + + 

Зручна документацiя та 
відкриті ресурси для 
навчання 

+ + - + - + - 

Можливість 
налаштування 
параметрів генетичного 
алгоритму 

- - - + + + + 

Можливість перегляду 
статистики роботи 
генетичного алгоритму 

- - - + - + + 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика програмних засобів, в яких реалізовано
інструментарій генетичного алгоритму

Джерело: побудовано авторами на основі [7—13].

вання випадкових вихідних даних та генерації детального
звіту та графіку пристосовуваності [10];

2) пакет SAS/OR містить інструментарій оптимізації,
планування, моделювання і можливості розв'язання задач
у середовищі, що здатне до самопристосування; це потуж�
ний набір наукових рішень задач, який надає компаніям
знання, яких вони потребують для ідентифікації та оптимі�
зації бізнес�процесів та управлінських рішень. SAS/OR роз�
роблене для побудови моделей прийняття рішень, які мож�
на віднести до математичного програмування, симуляції
дискретних подій, планування проектів та ресурсів, аналізу
рішень тощо [11];

3) Global Optimization Toolbox є додатком для про�
грамного пакету MATLAB. Надає методи знаходження
глобальних розв'язків для задач, що містять більше од�
ного максимуму чи мінімуму. Ці методи можна викорис�
товувати для рішення оптимізаційних задач, в яких цільо�
ва функція є скінченною, нескінченною, стохастичною, не
містить похідних, або включає симуляції чи закриті
функції з явно не заданими значеннями для параметрів у
налаштуваннях. До особливостей даного інструменту
можна віднести вибір оптимального компоненту шляхом
використання змішано�цілочислового генетичного алго�
ритму; обмежену мінімізацію та багатокритеріальну оп�
тимізацію, можливість налаштування генетичного алго�
ритму та за застосування гібридних схем; пошук мініму�
му функції Растригіна [12].

Фреймворки:
1) фреймворк Pyevolve — був розроблений з метою по�

будови цілісного фреймворку для генетичних алгоритмів.
Особливостями фреймворку є мультиплатформне викори�
стання, просте для використання API, надання можливості
користувачеві створювати нові представлення та генетичні
оператори і взаємодіяти з еволюційною статистикою; висо�
ка швидкодія; багатий набір стандартних можливостей та
параметрів за замовчуванням; відкритий код [13].

Перелік зазначених вище програмних засобів не є ви�
черпним. Він сформований на основі лише проаналізованих
авторами джерел.

Спеціалізовані програмні засоби направлені на вирішен�
ня вузького кола прикладних задач. Вони є простішими для
освоєння та користування для кінцевого користувача, але
обмежені для використання широким колом споживачів
через свою вузьконаправленість. Додатки до математичних
пакетів надають можливість користувачеві розв'язувати
широке коло задач, але потребують встановлення дорогих
математичних пакетів та вимагають від користувача відпо�
відного рівня знань та навичок. Фреймворки є безкоштов�
ними та дозволяють користувачу будувати власні програмні
засоби на основі існуючого коду, але потребують від нього
навичок у програмуванні.

Здійснимо порівняння досліджуваних програмних за�
собів за такими характеристиками:

— мультиплатформність — чи можливо використову�
вати програмний засіб на різних операційних системах;

— універсальність — чи є засіб універсальним, або ж
вирішує певну конкретну задачу;

— незалежність — чи потребує встановлення додатко�
вих програмних продуктів;

— комерційність — чи є засіб платним;
— високі вимоги до знань користувача — чи може ви�

користовувати програмний засіб користувач без певного
рівня знань та підготовки;

— зручна документацiя та відкриті ресурси для навчан�
ня — чи наявна доступна зрозуміла документація, керівниц�
тво користувача та чи є відкриті (безкоштовні) навчальні
ресурси;

— можливість налаштування параметрів генетичного
алгоритму — чи дозволяє програмний засіб налаштовувати
параметри генетичного алгоритму (рівні схрещування, му�
тації та ін.);

— можливість перегляду статистики роботи генетично�
го алгоритму — чи є в програмному засобі можливість пе�
реглядати звіти та візуалізації за результатами роботи ал�
горитму.

 Результати порівнянь наведено в таблиці 1, де знак "+"
означає наявність характеристики, знак "�" означає
відсутність характеристики.

Генетичний алгоритм як засіб вирішення оптимізацій�
них задач має свої переваги та недоліки, проте однією із
основних переваг є можливість його використання у вирі�
шенні складних задач, для яких наразі не існує методів для
їх розв'язку, але можна отримати припустиме рішення.
Окрім того, за допомогою імплементації генетичного ал�
горитму можна досягти покращення результатів у випад�
ках, де використовуються традиційні чи спеціально роз�
роблені методи та підходи [14]. Генетичний алгоритм до�
речно використовувати у випадках, коли [14]: область до�
пустимих рішень є дискретною; можливе існування мно�
жини локальних оптимумів; рішення на повинно бути над�
точним. Недивлячись на низку переваг генетичних алго�
ритмів, наразі вони не набули такого широкого викорис�
тання у вирішенні економічних задач, як, наприклад,
штучній нейронні мережі чи інструментарій нечітких мно�
жин та нечіткої логіки. Однією із основних причин є те,
що існуюче програмне забезпечення, яке реалізує інстру�
ментарій генетичних алгоритмів, або надто спеціалізова�
не, або входить до складу комплексу дорогих програмних
пакетів, чи потребує залучення спеціалістів для розробки
рішень на базі існуючих фреймворків.

Для поширення та популяризації використання генетич�
них алгоритмів, на наш погляд, необхідна поява на ринку
програмних засобів, які, мають задовольняти, зокрема, на�
ступним концептуальним вимогам:

— мати орієнтацію на певну предметну область, але доз�
воляти розв'язувати в її межах різні класи задач, наприк�
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лад, задачі складання розкладів та оптимізації транспорт�
них маршрутів для логістики — це дозволить спростити
структуру програмного засобу та спроектувати інтерфейс
для взаємодії з конкретним колом користувачів;

— мати просту для вивчення мову команд, що надасть
можливість використовувати таку мову широкому колу
користувачів з різним рівнем освіти;

— бути автономними та цілісними, не потребувати
підключення зовнішніх програмних пакетів чи бібліотек —
для зручності встановлення та підтримки;

— надавати систему звітів для контролю роботи гене�
тичного алгоритму та докладного аналізу результатів;

— мати чітку документацію, доступне для розуміння
керівництво користувача та достатню кількість файлів�
прикладів для прискорення процесу навчання та опану�
вання інструментів програмного засобу користувачами
тощо.

Поява подібних програмних продуктів на ринку, за умо�
ви їх якісної реалізації та доступної ціни, може не тільки
стати у пригоді користувачам, а і стимулювати досліджен�
ня у даній сфері та привести до розробки покращених ме�
тодів оптимізації та розширення сфери використання гене�
тичних алгоритмів.

ВИСНОВКИ
Авторами статті проведено дослідження програмних

засобів, в яких для моделювання використовується інстру�
ментарій генетичного алгоритму; запропонована класиф�
ікація цих програмних засобів; висунуті власні концепту�
альні положення щодо розробки нового програмного про�
дукту, який реалізує інструментарій генетичного алгорит�
му.

Незважаючи на описані в статті проблеми застосуван�
ня генетичних алгоритмів широким загалом користувачів,
автори вбачають перспективу використання даного інстру�
ментарію середнім та малим бізнесом, адже він дозволяє
вирішувати широке коло економічних задач. У подальших
дослідженнях вбачаємо за доцільне зосередитися на прак�
тичній реалізації інструментарію генетичних алгоритмів у
вигляді відповідного програмного продукту, який повинен
задовольняти висунутим у даній статті вимогам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Євроінтеграційні процеси в Україні вимагають

максимального спрощення митних формальностей
при переміщенні товарів через митний кордон Украї�
ни. Державне регулювання митної справи має ство�
рювати умови постійного розвитку зовнішньої
торгівлі. При цьому значно підвищується роль та по�
середницьких структур, що допомагають та сприяють
швидкому переміщенню товарів та транспортних за�
собів комерційного призначення через митний кордон
України.

Сфера посередницьких послуг виступає структуро�
утворюючим елементом національної економіки Украї�
ни. Тому вирішення проблеми регулювання посеред�
ницьких послуг стає актуальним і вимагає своєчасності,
оскільки воно здатне впливати на розвиток інших сек�
торів національної економіки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Базові теоретичні питання, що пов'язані із митною
брокерською діяльностю, впливу різних чинників на
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ORGANIZATION OF THE EFFECTIVE REGULATING MECHANISM OF CUSTOMS BROKERING

На основі дослідження існуючого механізму державного регулювання митної брокерської діяльності

здійснено удосконалення механізму регулювання митної брокерської діяльності шляхом розподілу

функцій регулювання такої діяльності. Запропонований механізм регулювання митної брокерської діяльJ

ності сприятиме: збільшенню кількості підприємств — митних брокерів,підвищенню якості митноJброJ

керських послуг та рівня відповідності митної брокерської діяльності міжнародним стандартам, що в

свою чергу значно підвищить рівень конкурентоспроможності країни; збільшенню надходжень митних

платежів через забезпечення та представлення гарантій зі сплати митних платежів Фіскальним органам.

Based on studies of the existing mechanism of the state customs brokerage regulation of made to improve

the regulating mechanism of customs brokering division of functions by regulating such activities. The proposed

the regulating mechanism of customs brokering will increase the number of enterprises — customs brokers,

improve the quality of customs brokerage services and the level of compliance with customs brokerage

international standards, which in turn will significantly increase the competitiveness of the country; increase

revenues through customs duties and presentation software guarantees the payment of customs duties fiscal

authorities.

таку діяльність знайшли своє відображення у роботах
вчених: О.І. Бондаренко [1], І.І. Світлак [2], Е. Гвард�
зиньскої [3], В.І. Данелюка [4] та інших. Завдяки робо�
там цих авторів напрацьована теоретична база діяль�
ності пов'язаної із митно�брокерськими послугами, роз�
роблено практичні рекомендації щодо удосконалення
діяльності митних брокерів, однак питання механізму
регулювання митної брокерської діяльності залишило�
ся поза увагою.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статі є розроблення та обгрунтування орга�

нізаційно�економічних основ ефективного регулюван�
ня митної брокерської діяльності та практичних реко�
мендацій щодо функціонування ефективного механіз�
му митної брокерської діяльності.

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність
послідовного вирішення таких завдань:розробити фун�
кціонально�структурну схему механізму регулювання
митної брокерської діяльності; внести пропозиції щодо
вдосконалення існуючого механізму регулювання мит�
ної брокерської діяльності.

Ключові слова: митні брокери, механізм, регулювання, митна брокерська діяльність, митне регулювання.
Key words: сustoms broker, mechanism of regulation, customs brokering, customs regulation.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Необхідними умовами для розвитку відносин у зов�
нішньоекономічній діяльності є створення ефективно�
го механізму регулювання митної брокерської діяль�
ності.

В економіку поняття "механізм" прийшло з техніки,
у зв'язку з необхідністю описання багатьох виробничих
і соціальних процесів та їх взаємодії.

В енциклопедичних словниках поняття "механізм"
у переносному значенні як система функціонування
будь�чого, сукупність проміжних станів, або будь�яких
явищ.

Термін "регулювання" (від лат. Regulo� впорядко�
вую) [5,  с. 1108] означає упорядкування внесення по�
рядку у якусь діяльність, налагоджувати взаємодію си�
стеми.

А.Ю. Чаленко [6, с. 26] визначає механізм в еко�
номіці як сукупність ресурсів економічного процесу та
засобів їх з'єднання, з відмінною особливістю — наявн�
істю процесу та нерозривного зв'язку та підпорядкова�
ністю механізму процесу.

 З цього видно, що механізм не може існувати без
процесу, тому що є його складовою частиною та налаш�
тований на виконання тільки функцій процесу; механізм
не має власного управління, і знаходиться в стані очі�
кування управління процесом; з'єднання механізму з
управлінні представляє собою внутрішній зміст проце�
су.

 На думку автора, існуючий механізм, в рамках яко�
го регулюється митна брокерська діяльність, можна
представити як систему взаємодії організаційних, еко�
номічних, і правових методів, принципів та інструментів
у сфері державного регулювання митною справою, що
регламентують умови та порядок здійснення митної
брокерської діяльності (рис. 1).

Схема існуючого механізму митної брокерської
діяльності відображує необхідні організаційні елемен�
ти для регулювання такої діяльності.

Мета державного регулювання митної брокерської
діяльності полягає у забезпеченні формування та роз�
витку ефективно функціонуючого ринку посередниць�
ких послуг в митній сфері, створення необхідних умов
діяльності та захист інтересів підприємців.

Суб'єктами регулювання у механізмі державного
регулювання митної брокерської діяльності виступа�
ють:

 — Державна фіскальна служба України, яка ство�
рена Постановою Кабінета Міністрів України № 160 від
21 травня 2014 р. [7], реорганізувавши Міністерство до�
ходів і зборів. Державна фіскальна служба України є
центральним органом виконавчої влади, діяльність яко�
го спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра фінансів і який реалізує держав�
ну податкову політику, державну політику у сфері дер�
жавної митної справи, державну політику з адміністру�
вання єдиного внеску на загальнообов'язкове держав�
не соціальне страхування, державну політику у сфері
боротьби з правопорушеннями під час застосування по�
даткового, митного законодавства, а також законодав�
ства з питань сплати єдиного внеску .

 — Державна прикордонна служба згідно із Нака�
зом [8] Міністерства Фінансів України від 04.08.2015 №
693 "Про діяльність митних брокерів" виступає поряд із
Фіскальною службою, органом, уповноваженим на на�
дання дозволу на впровадження митної брокерської
діяльності.

Досягнення мети державного регулювання митної
брокерської діяльності реалізується при використанні
методів державного регулювання.

Методи державного регулювання митної брокерсь�
кої діяльності — це реалізація впливу державних органів
на таку діяльність. Такий вплив здійснюється через за�
конодавчі та виконавчі органи в митній сфері з метою
забезпечення умов їх діяльності відповідно до еконо�
мічної політики України.

Такі методи можна розділити на: правові; еко�
номічні; адміністративні.

Правові методи можна визначити як сукупність нор�
мативно�правових актів, які регламентують діяльність
підприємств — митних брокерів.

До них слід віднести: митний кодекс України, що
визначає основні засади діяльності митних брокерів,
наказ [8] Фіскальної служби України, "Про діяльність
митних брокерів".

Адміністративні методи — це методи прямого впли�
ву, якібезпосередньо діють на митну — брокерську
діяльність. До них належать:

Авторська розробка.
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Рис. 1. Існуючий механізм державного регулювання митної брокерської діяльності
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— видача дозволів на здійснення митної брокерсь�
кої діяльності. З метою провадження митної брокерсь�
кої діяльності, підприємства повинні отримати Дозвіл,
що надається Державною фіскальною службою Украї�
ни та Адміністрацією Державної прикордонної служби
України відповідно до поданої заяви про надання/пе�
реоформлення дозволу на провадження митної бро�
керської діяльності.

— ведення реєстру митних брокерів.
 Реєстр митних брокерів [8] — це програмно�інфор�

маційний комплекс автоматизованої системи централь�
ного органу виконавчої влади, що забезпечує форму�
вання та реалізує державну податкову і митну політи�
ку, призначений для накопичення, систематизації і збе�
рігання відомостей про митних брокерів.

Економічні методи державного регулювання митної
брокерської діяльності впливають на економічні інте�
реси підприємств — митних брокерів та регулюють їх
поведінку. До них віднесемо митні платежі та оподатку�
вання.

 На нашу думку, впровадження митної брокерської
діяльності в умовах існуючого механізму державного
регулювання такої діяльності функціонування зазнає
чимало проблем. Такі проблеми можна поділити на:

Організаційні та економічні.
До організаційних проблем можна віднести такий

фактор впливу на митну брокерську діяльність зі сто�
рони Фіскальних органів, як адміністративний тиск.
Сьогодні, в умовах прийнятого Верховною Радою Ук�
раїни Закону України "Про ліцензування видів госпо�
дарської діяльності", 02 березня 2015 року [9] запро�
ваджуються дозволи на здійснення митної брокерсь�
кої діяльності замість скасованих ліцензій на митну
брокерську діяльність, однак на нашу думку адмініст�
ративний тиск зі сторони держави не зменшився, на�
впаки перелік органів, які зобов'язані та уповноважені
надавати відповідні дозволи, розширено. Зокрема, до
нього включено — Державну прикордонну службу.
Насправді, переміщення товару, що підлягає деклару�
ванню, через державний кордон, не покладає на заз�
начений орган здійснення контролю за дотримання
митних правил.

Згідно з існуючою світовою практикою, прикор�
донний контроль при ввезенні товару починається пе�
ред митним контролем, а при його вивезенні — після
митного контролю. З урахуванням наведеного, будь�
які порушення митних правил, допущені митним бро�
кером, у будь�якому випадку будуть зафіксовані
фіскальними органами поза межами прикордонного
контролю.

Отже, оцінку спроможності підприємства здійсню�
вати митну брокерську діяльність Адміністрація дер�
жавної прикордонної служби України об'єктивно про�
водити не має можливості.

Впровадження зазначеного Закону неодмінно при�
зведе до суттєвого збільшення тиску на бізнес шляхом
подвоєння кількості контролюючих органів, створить
додаткові передумови для корупційної діяльності [10].

В Митному кодексі України закріплюється нові по�
ложення щодо отримання дозволів на митну брокерсь�
ку діяльність підприємствами однак відсутні вимоги до
підприємств що бажають отримати такі дозволи.

Здобуття статусу митного брокера вигідно для
підприємств, які прагнуть відкрито працювати, пози�
ціонують себе як надійні партнері з вантажовласника�
ми та у відносинах з фіскальними органами. Однак ме�
ханізми спрощення здійснення митних формальностей
митними брокерами в Україні не існує. Митні брокери
наділені тими ж самими правами що і уповноважена осо�
ба вантажовласника, яка не отримує дозвіл на декла�
рування товарів що переміщуються через митний кор�
дон України суб'єктом ЗЕД.

На жаль, національним законодавством не перед�
бачена необхідність для підприємства працювати над

вдосконаленням контролю якості митно�брокерських
послуг. При цьому в рамках імплементації міжнарод�
них вимог щодо діяльності митних брокерів стає не�
обхідним розробка заходів щодо вирішення цієї си�
туації — привести у відповідність до європейських
стандартів критерії відбору й процедуру надання ста�
тусу митним брокерам уповноваженого економічно�
го оператора.

Ми вважаємо, що проблеми відсутності підтримки
митних брокерів зі сторони держави, та залежності від
Фіскальних органів сприяють складенню умов для не
легального посередництва, організації підприємств —
"одноднівок" та так званих "сірих брокерів" — компаній,
що здійснюють митну брокерську діяльність без отри�
мання дозволу на таку діяльність.

Всі ці умови, самі по собі, мають достатнє економіч�
не обгрунтування, однак існуючий сьогодні механізм
державного регулювання митної брокерської діяльності
несе в собі внутрішнє протиріччя.

З економічної точки зору завдання фіскальної
служби з регулювання зовнішньоекономічної діяльності
вступають у протиріччя з інтересами міжнародної
торгівлі. Посилення адміністративного тиску з боку
фіскальної служби та прагнення митних брокерів до
зменшення витрат від цього тиску.

На усунення цього протиріччя з метою розвитку
світової торгівлі і, як наслідок, розвитку національної
економіки в цілому спрямована Кіотська Конвенція
"Про спрощення та гармонізацію митних процедур"[11].

Основою цієї Конвенції є визнання прав та інтересів
міжнародної торгівлі та гармонізація їх дотримання при
реалізації прав та інтересів митної служби.

У практичній діяльності митних брокерів в Україні
обов'язок представника відстоювати інтереси свого
клієнта перед Фіскальними органами — учасника міжна�
родної торгівлі перебуває в логічному протиріччі з його
залежністю від фіскальних органів, яка полягає у вклю�
ченні до реєстру митних брокерів та видачу дозволів на
здійснення митної брокерської діяльності.

До економічних проблем автором віднесено
відсутність фінансових гарантій виконання зобов'язань
митного брокера зі сплати митних платежів. Звідси ви�
тікає ризик недоотримання митних платежів до держав�
ного бюджету у випадках порушення митного законо�
давства та притягнення підприємства митного брокера
до адміністративної відповідальності.

Такі проблеми призводить у результаті до розвитку
корупції, зростанню витрат суб'єктів зовнішньоеконо�
мічної діяльності, знижує якість митно�брокерських
послуг.

З метою вдосконалення митної брокерської діяль�
ності шляхом вирішення основних проблем діяль�
ності, пов'язаними з таким регулюванням пропонує�
мо представити механізм регулювання митної бро�
керської діяльності як систему взаємодії організа�
ційних, економічних, і правових методів, принципів та
інструментів у сфері державного регулювання та са�
морегулювання здійснення митної брокерської діяль�
ності (рис. 2).

Запропонований механізм регулювання митної бро�
керської діяльності сприятиме:

— збільшенню кількості підприємств — митних бро�
керів;

— підвищенню якості митно�брокерських послуг та
рівня відповідності митної брокерської діяльності
міжнародним стандартам, що в свою чергу значно підви�
щить рівень конкурентоспроможності країни;

— збільшенню надходжень митних платежів через
забезпечення та представлення гарантій зі сплати мит�
них платежів Фіскальним органам.

До кваліфікуючих принципів саморегулівної орга�
нізації автором віднесено:

— принцип недопущення монополізму, для того,
щоб у підприємств — митних брокерів була можливість
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вибору саморегулівної організації, в яку вони бажають
вступати.

— принцип створення однакових можливостей для
членів саморегулівної організації для недопущення не�
добросовісної конкуренції в межах однієї саморегулів�
ної організації.

— принцип повного відшкодування завданих збитків
перед споживачами — суб'єктами зовнішньоекономіч�
ної діяльності та фіскальними органами, через створен�
ня компенсаційних фондів.

— принцип державного сприяння створенню та
діяльності саморегулівних організацій. Який полягає у
сприянні створенню нових структур саморегулівних
організацій, розширення існуючих та виступає завдан�
ням державних органів влади. Державні органи зобо�
в'язані підтримувати, стимулювати розвиток саморегу�
лівних організацій.

Першим кроком у зміні механізму регулювання
діяльності митних посередників буде прийняття Зако�
ну "Про саморегулівні організації" та Положення "Про
саморегулівні організації професійних учасників ринку
митно�брокерських послуг".

Суб'єктами регулювання за пропонованим механіз�
мом регулювання митної брокерської діяльності висту�
пають Фіскальні органи та саморегулівні організації.
Тим самим із суб'єктів регулювання виключено Держав�
на прикордонна служба України.

Вирішення проблеми надання якісних митно�бро�
керських послуг значною мірою сприятиме запровад�
ження стандартів якості митної брокерської діяльності,
відповідних міжнародним вимогам. Компетенцією роз�
робки та впровадження таких стандартів діяльності
митних брокерів, за вдосконаленим механізмом, наділя�
ються саморегулівні організації.

Так, регулювання митної брокерської діяльності
здійснюється правовими, економічними методами,
організаційними методами (рис. 2).

Правовий метод регулювання митної брокерської
діяльності, застосовується з метою створення правово�
го поля функціонування підприємств�митних брокерів

та саморегулівних організацій через розробку проектів
нормативно�правових актів, реалізацію їх, та контро�
лю за виконанням.

Економічний метод регулювання митної брокерсь�
кої діяльності полягає у створенні умов для забезпечен�
ня національних інтересів держави, з одного боку, та
митно�брокерських організацій, саморегулівних орга�
нізацій, з іншого боку. Інструментами для цього висту�
пають встановлення гарантій сплати митних платежів,
розмірів штрафів за адміністративні правопорушення.

Організаційний метод регулювання застосовують,
на відміну від діючого механізму регулювання, виключ�
но саморегулівні організації.

Таким чином, до компетенції саморегулівних орган�
ізацій віднесено: ведення реєстру митних брокерів; ви�
дача сертифікатів, що підтверджують внесення в реєстр
саморігулівній організації підприємства�митного бро�
кера; надання фіскальним органам гарантії сплати мит�
них платежів; розробка стандартів і правил здійснення
професійної митної брокерської діяльності та контроль
їх дотримання.

Ефективна діяльність митних брокерів неможлива
без ресурсного забезпечення. З метою залучення та ви�
користання максимальних обсягів фінансових ми про�
понуємо окрім використання фінансових ресурсів Дер�
жавного бюджету використовувати ресурси компенса�
ційного фонду саморегулівної організації, який фор�
мується за рахунок внесків членів саморегулівної орга�
нізації. Такий фонд буде покривати виплати на відшко�
дування збитків, завданих членами саморегулівної
організації національної економіці.

До таких збитків перш за все можна віднести недо�
отримання до державного бюджету коштів в наслідок
несплати митних платежів, або несвоєчасної сплати. По
— друге сплата штрафів у випадку притягнення підприє�
мства — митного брокера до адміністративної відпові�
дальності за порушення митних правил.

Окрім цього, фінансові гарантії зі сплати митних
платежів, що надаються Фіскальними органами по�
криваються компенсаційним фондом саморегулівної
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Рис. 2. Удосконалений механізм регулювання митної брокерської діяльності
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організації. Погашення витрат, пов'язаних з функці�
онуванням саморегулівної організації та регулюван�
ням митної брокерської діяльності буде здійснюва�
тися також із компенсаційного фонду саморегулівної
організації.

Отже, запропонований механізм регулювання мит�
ної брокерської діяльності сприятиме:

— збільшенню кількості підприємств — митних бро�
керів завдяки стимулюванню діяльності підприємств,
забезпечення фінансового захисту, формування нор�
мального конкурентного середовища;

— підвищенню якості митно�брокерських послуг
та рівня відповідності митної брокерської діяльності
міжнародним стандартам, через встановлення стан�
дартів та правил діяльності та контролю за їх вико�
нанням, що в свою чергу значно підвищить рівень кон�
курентоспроможності країни в міжнародних рейтин�
гах та активізує зовнішньоторговельні поставки ван�
тажів;

— збільшенню надходжень митних платежів через
забезпечення та представлення гарантій зі сплати мит�
них платежів Фіскальним органам.

Таким чином, ми вирішили:
— організаційні проблеми митної брокерської діяль�

ності шляхом усунення адміністративного тиску на під�
приємства�митні брокери з боку фіскальних органів, та
замість цього надання фінансової підтримки митним
брокерам;

— економічні проблеми вирішуються шляхом надан�
ня фінансових гарантій виконання зобов'язань митно�
го брокера зі сплати митних платежів. Фіскальним орга�
нам. Також мінімізується ризик недоотримання митних
платежів до державного Бюджету у випадках порушен�
ня митного законодавства та притягнення підприємства
— митного брокера до адміністративної відповідаль�
ності.

 Отже, вирішуючи проблеми митної брокерської
діяльності ми знизили ризик недоотримання доходів до
державного бюджету України і як наслідок нанесення
збитку національної економіці.

ВИСНОВКИ
ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснені у статі дослідження дозволили зробити
висновки та сформувати пропозиції щодо розв'язання
наукової проблеми організаційно�економічного ме�
ханізму регулювання митної брокерської діяльності в
Україні.

Запропоновано концептуальні засади нового меха�
нізму регулювання митної брокерської діяльності, які
враховують реальну ситуацію розвитку такої діяльності
та грунтуються на вдосконаленні та розробленні відпо�
відного механізму організаційного впливу на таку
діяльність. Розроблений механізм регулювання митної
брокерської діяльності дає змогу поєднати теоретичні,
методичні та прикладні засади проведеного досліджен�
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На виробництво органічної продукції підприємства

витрачають значно більше коштів, ніж на виробництво
звичайної продукції. При калькулюванні собівартості
органічної продукції рослинництва важливим є прави�
льне відображення вартості побічної продукції, адже
вона не може відрізнятися від такої, що отримана в ре�
зультаті виробництва продукції рослинництва з вико�
ристанням хімічних добрив.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням калькулювання собівартості продукції

рослинництва займались ряд вітчизняних науковців і
практиків: П.Й. Атамас [5], В.М. Базась [6], В.Б. Захо�
жай [6], В.Г. Лінник [8], М.М. Матюха [6], Т.Г. Маренич
[8], В.Б. Мосаковський [10].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження методики групування

витрат на виробництво та процесу калькулювання со�
бівартості органічної продукції рослинництва.

В Україні процес калькулювання собівартості про�
дукції сільськогосподарського походження регулюють
декілька нормативно�правових актів. П(С)БО 16 "Ви�
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CALCULATION OF THE COST OF ORGANIC CROP PRODUCTION

В умовах ринкових відносин значно ускладнюється процес управління підприємством. Ефективність

управління виробничою діяльністю залежить від рівня інформаційного забезпечення менеджерів. СоJ

бівартість продукції як економічна категорія залежить як від понесених витрат і кількості одержаної

продукції, так і методики її визначення. Визначення показника собівартості є вирішальним у процесі

господарської діяльності. Виробництво органічної продукції потребує значно більше коштів, ніж на виJ

робництво звичайної продукції, тому собівартість такої продукції буде вища, і як результат, буде вища

ціна.

У статті проаналізовано методи калькулювання собівартості продукції рослинництва, номенклатура

калькуляційних статей та послідовність розрахунку собівартості органічної продукції рослинництва.

Також у роботі описаний поетапний алгоритм визначення собівартості продукції рослинництва і в тому

числі продукції органічного походження.

In market conditions management process is much more complicated. Effectiveness of productive activity

depends on the level of information support of the managers. Cost of production as an economic category depends

on the amount of costs incurred and the resulting products and methods of its determination.

The process of determination of cost is decisive in the economic activity. Organic production requires

significantly more resources than the production of conventional products because the cost of such products is

higher, and as a result the price will be higher.

The article contains the analysis methods of the calculation of the cost of crop production and range

calculation sequence of articles and calculating the cost of organic crop production. Also the work described the

algorithm for determining the incremental cost of crop production and including production of organic origin.
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трати" визначає загальні засади формування виробни�
чої собівартості продукції [8]. Методичні рекомендації
з планування, обліку і калькулювання собівартості про�
дукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підпри�
ємств містять особливості формування виробничих вит�
рат в галузях, номенклатуру калькуляційних статей та
методику калькулювання виробничої собівартості про�
дукції, робіт та послуг. Інструкцією щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження № 50
— с.г. "Основні економічні показники роботи сільсько�
господарських підприємств" передбачено методику виз�
начення повної собівартості продукції, робіт та послуг
в сільськогосподарських підприємствах. А П(С)БО 9
"Запаси" визначає порядок формування собівартості
реалізованої продукції, робіт, послуг [1].

Для обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції в рослинництві використовуються єдині прин�
ципи з іншими галузями господарства. Рослинництво як
основна галузь сільськогосподарського виробництва
має свої специфічні особливості: сезонний характер
виробництва, залежність від природних факторів, спе�
ціалізація тощо. Якщо виробництво спеціалізоване на
одній групі культур, то облік витрат можна вести в ціло�
му для господарства. У випадку кількох напрямів рос�
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линництва, де є окремі види товарної продукції, варто
вести деталізований облік за центрами витрат щодо
кожного об'єкта.

Калькулювання собівартості одиниці продукції
(робіт, послуг) здійснюють з метою визначення ефек�
тивності запланованих і фактично здійснених агротех�
нічних, технологічних, організаційних та економічних
заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення ви�
робництва й для обгрунтування цінової політики під�
приємства.

Собівартість продукції (робіт, послуг) — це поточні
витрати підприємства, пов'язані з виробництвом про�
дукції, виконанням робіт і наданням послуг. У плану�
ванні й бухгалтерському обліку визначають виробничу
собівартість продукції та собівартість реалізованої про�
дукції.

Собівартість одиниці продукції визначається за до�
помогою певних методів. Їх вибір залежить від особли�
востей технології та організації виробництва, характе�
ру продукції, що виробляється. В сільськогосподарсь�
кому виробництві використовуються такі методи каль�
кулювання собівартості продукції: пряме віднесення
витрат на відповідні види продукції; вилучення із загаль�
ної суми витрат вартості побічної продукції, вираже�
ної у грошовій формі; розподіл витрат між видами про�
дукції пропорційно кількісному значенню однієї з го�
ловних ознак, спільної для всіх видів одержаної про�
дукції; коефіцієнтний метод; пропорційний метод; ком�
бінований метод.

З�поміж продукції основних галузей сільського гос�
подарства визначення собівартості починають саме з
продукції рослинництва, оскільки вона значною мірою
споживається тваринництвом. Об'єктами розрахунку
собівартості в рослинництві є різні види основної та су�
путньої продукції, які одержують від кожної сільсько�
господарської культури. Крім того, визначають со�
бівартість незавершеного виробництва, що складаєть�
ся із собівартості сільськогосподарських робіт і вартості
спожитих ресурсів для виробництва продукції рослин�
ництва, які виконані (понесені) в поточному році під
урожай майбутнього року.

До виробничої собівартості продукції (робіт, по�
слуг) включають прямі матеріальні витрати; прямі вит�
рати на оплату праці; інші прямі витрати; загальнови�
робничі витрати. Собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) складається з виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг), реалізованої упродовж
звітного періоду, нерозподілених загальновиробничих
та наднормативних виробничих витрат. У сільському
господарстві всі види загальновиробничих витрат вва�
жають змінними і відносять на собівартість продукції.

Не відносять на собівартість виробленої й реалізо�
ваної продукції та покривають за рахунок інших дже�
рел: адміністративні витрати; витрати на збут; інші вит�
рати операційної діяльності; фінансові витрати. Водно�
час для визначення повної собівартості реалізованої
продукції до собівартості реалізованої продукції дода�
ють адміністративні витрати, витрати на збут і частину
фінансових витрат.

Продукція рослинництва після збирання транспор�
тується на склад і відповідним чином доробляється (ви�
сушується, очищується, сортується тощо). З огляду на
це виникає необхідність визначення межі понесених
витрат, які повинні бути включені у виробничу со�
бівартість продукції. Відповідно до існуючого положен�
ня зерно і насіння соняшнику калькулюються за прин�
ципом франко�тік (франко�місце зберігання). При цьо�
му в собівартість зерна включають витрати на доробку
продукції. Сіно і солома калькулюються за франко�
місцем зберігання, силос — франко�силосною спору�
дою, включаючи витрати на виробництво зеленої маси і
на силосування, зелений корм — франко�місцем спожи�
вання, коренеплоди, картопля — за франко�місцем збе�
рігання.

У рослинництві виробничі витрати групують за куль�
турами окремо по рільництву, овочівництву, луківниц�
тву, вирощуванню трави на сіно, садівництву з виділен�
ням витрат на врожай поточного року і на врожай май�
бутніх років. У рослинництві використовується части�
на виробленої власної готової продукції як насіння для
наступного виробництва. Продукція власного вироб�
ництва (зерно на посів) використовується для одержан�
ня нової продукції в наступному році, що обумовлює
економічну вигоду.

Перш ніж розпочати калькулювання собівартості
продукції, необхідно за даними аналітичного обліку вит�
рат рослинництва встановити загальну суму витрат і
обсяг продукції основної, супутньої і побічної, отри�
маної від даної культури (групи культур). Витрати на
обробіток площ, на яких повністю загинув урожай унас�
лідок стихійного лиха, списуються як надзвичайні втра�
ти. Собівартість соломи, гички, стебел кукурудзи і со�
няшника, капустяного листя та іншої побічної продукції
рослинництва визначається виходячи із розрахунково�
нормативних витрат на збирання, транспортування,
скиртування та інші роботи, пов'язані із заготівлею по�
бічної чи основної продукції. При складанні звітної
калькуляції із загальної суми витрат на вирощування
певної культури виключається вартість побічної про�
дукції [7].

Для визначення фактичної собівартості одиниці
продукції складається спеціальний розрахунок, в яко�
му використовуються або показники умовної продукції,
або затверджені на підприємстві ставки часток собівар�
тості виду продукції у загальній собівартості виробниц�
тва.

Після складання звітних (фактичних) калькуляцій
планова собівартість продукції коригується до фактич�
ної собівартості, враховуючи продукцію рослинництва
на складі, реалізованої і відпущеної на відгодівлю ху�
добі [6].

Спочатку розраховується частка виробничої со�
бівартості окремого виду продукції в загальній вироб�
ничій собівартості продукції рослинництва. Потім для
кожного виду сільськогосподарської продукції розра�
ховується сума витрат, які не можна було прямо відне�
сти на певну продукцію, як добуток від множення част�
ки виробничої собівартості кожного виду продукції на
загальну суму витрат для формування повної собівар�
тості. Якщо в результаті розрахунків через округлення
чисел отримана різниця між головною позицією і сумою
позицій, що її складають, то вона відноситься відповід�
но на позиції "інша продукція рослинництва".

Повна собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг) визначається як сума даних про їхню виробни�
чу собівартість, інших витрат звичайної діяльності, що
можна прямо віднести на конкретний вид продукції або
послуги, й інших витрат звичайної діяльності, що роз�
поділяються за часткою.

Повна собівартість реалізованої продукції, викона�
них робіт та наданих послуг складається із їх виробни�
чої собівартості, адміністративних витрат, витрат на
збут, інших операційних та фінансових витрат, які
цілком обгрунтовано можна віднести на виробництво і
реалізацію власно виробленої сільськогосподарської
продукції (робіт, послуг), продукції рибництва. Опе�
раційні і фінансові витрати, які можна віднести прямо
на певний вид продукції, послуг (витрати на відсотки за
кредити, відсотки та винагороди за фінансову оренду,
витрати на збут тощо), уключаються безпосередньо до
його повної собівартості. Витрати, які неможливо відне�
сти на певну продукцію або послуги прямо, розподіля�
ються за видами продукції і послугами пропорційно
їхній виробничій собівартості. Не включаються до по�
вної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг):

— собівартість реалізованих виробничих запасів;
— понаднормативні витрати від знецінення запасів;
— втрати, пов'язані з крадіжками тощо;
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— суми списаних сумнівних
боргів;

— нараховані резерви сумн�
івних боргів;

— визнані економічні санк�
ції;

— втрати від участі в капіталі.
Витрати для формування по�

вної собівартості отримуються
як сума даних за групами витрат,
розподілених за видами діяль�
ності, пропорційно співвідно�
шенню між виробничою собівар�
тістю реалізованої продукції
сільського господарства, і со�
бівартістю реалізованої про�
дукції (робіт, послуг) за мінусом
нерозподілених постійних за�
гальновиробничих витрат і над�
нормативних виробничих витрат
(виробничою собівартістю) у
цілому по підприємству.

Для обліку витрат і виходу
продукції рослинництва викори�
стовують субрахунок 231 "Рос�
линництво" синтетичного рахун�
ка 23 "Виробництво", за дебетом
якого обліковують витрати, а за
кредитом — вироблену продук�
цію.

Аналітичний облік витрат
рослинництва ведуть у розрізі
статей витрат. Для складання
калькуляції собівартості про�
дукції рослинництва необхідно
визначити за даними аналітичного обліку фактичні вит�
рати на продукцію.

Об'єктами обліку витрат у рослинництві є витрати
за окремими сільськогосподарськими культурами або
групи культур (озимі зернові, пшениця яра, просо, греч�
ка, картопля та ін.), види робіт (оранка на зяб, лущення
стерні, снігозатримання тощо), витрати до розподілу
(витрати на зрошення, на утримання полезахисних на�
саджень і т. ін.). інші об'єкти обліку витрат (збирання і
скиртування соломи, післязбиральна доробка про�
дукції, виробництво трав'яного борошна тощо) [5].

У галузі рослинництва є витрати, які в момент їх
здійснення неможливо віднести на відповідну культу�
ру, оскільки вони пов'язані з вирощуванням декількох
сільськогосподарських культур (рис. 1). До них відно�
сять: амортизаційні відрахування за основними засоба�
ми, які використовуються у рослинництві і підлягають
розподілу; витрати на ремонт основних засобів рослин�
ництва, які підлягають розподілу; витрати зі зрошення
та з осушення; витрати з утримання полезахисних лісо�
вих смуг тощо. Особливість цих витрат полягає в тому,
що вони повністю розподіляються у звітному році і,
відповідно, не переходять на наступний рік як незавер�
шене виробництво [9]. Такі витрати попередньо обліко�
вують протягом року на окремих аналітичних рахкнках
у складі виробничих, а потім відносять на певні види
сільськогосподарських культур шляхом розподілу.

Витрати на виробництво продукції, робіт та послуг
в плануванні і в обліку групуються за статтями, які
підприємство визначає самостійно виділяючи окремі
статті, як постійні та змінні витрати. Витрати групують�
ся за статтями наступним чином:

— витрати на оплату праці;
— витрати на соціальні заходи;
— насіння та садивний матеріал;
— витрати на утримання основних засобів;
— добрива, включаючи витрати на внесення в грунт

органічних мікродобрив;
— засоби захисту рослин;

— роботи і послуги;
— інші витрати;
— непродуктивні витрати;
— витрати на управління та обслуговування вироб�

ництва.
Наведена класифікація групування витрат за стат�

тями максимально враховує всі витрати при виробництві
продукції рослинництва, що доцільно при здійсненні
управління виробництвом та ведення точного обліку
собівартості виробленої продукції.

Отож, визначення собівартості продукції — доволі
складний та послідовний процес, який потребує точ�
ності ведення обліку та відповідальності працівників на
кожному етапі обробки інформації. При визначенні со�
бівартості продукції рослинництва і в тому числі про�
дукції органічного походження, слід дотримуватись
наступного алгоритму:

1. У кінці року перевірити правильність записів за
дебетом і кредитом аналітичних рахунків (наприклад,
231.1 "Виробництво органічної продукції рослинницт�
ва") до субрахунку 231.

2. Уточнити, чи повністю включені до витрат під вро�
жай звітного року витрати минулих років за кожним
видом незавершеного виробництва.

3. Перевірити повноту оприбуткування продукції
рослинництва.

4. Розподілити між окремими об'єктами обліку вит�
рати на утримання основних засобів.

5. Визначити собівартість робіт та послуг допоміж�
них виробництв та списати калькуляційні різниці між
фактичною та плановою їх собівартістю.

6. Розподілити загальні витрати на зрошення та осу�
шення земель.

7. Списати частину витрат бджільництва на сільсь�
когосподарські культури, що запилюються.

8. Списати з витрат основного виробництва суми
надзвичайних витрат.

9. Розподілити бригадні, фермські, цехові та загаль�
новиробничі витрати.

Рис. 1. Перелік витрат в рослинництві, які підлягають розподілу
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У кінці року амортизаційні відрахування, які 
неможливо прямо віднести на конкретний об’єкт 
обліку витрат, розподіляються на декілька об’єктів 
пропорційно до відповідної бази розподілу (посівна 
або збиральна площа, обсяг виконаних робіт) 

У кінці року суми даних витрат, розподіляються на 
декілька об’єктів пропорційно до відповідної бази 
розподілу 

У кінці року розподіляються постатейно між 
окремими культурами пропорційно до площі 
поливних земель 

У кінці року розподіляються постатейно між 
окремими культурами, що вирощуються на 
осушених землях, пропорційно зайнятим площам 
посіву

У кінці року витрати на утримання полезахисних 
лісових смуг, без вартості одержаних з цих смуг 
дров, хмизу, плодів (за цінами можливої реалізації 
чи використання), відносяться на багаторічні 
насадження та посіяні культури пропорційно до 
площ, до яких лісові смуги прилягають 
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10. Визначити загальну суму виробничих витрат за
об'єктами обліку.

11. Визначити собівартість продукції рослинництва
органічного походження.

Слід зазначити, що собівартість виробництва орга�
нічної продукції в Україні, як і у світі загалом, переви�
щує собівартість сільськогосподарської продукції, ви�
рощеної традиційним способом. Це відбувається внас�
лідок особливостей процесу органічного виробництва
(вища трудомісткість, необхідність виводу частини зе�
мель під пар щороку, здійснення сертифікації щодо її
відповідності визначеним стандартам та нормам, яка є
досить дорогою). При визначенні витрат, які несе гос�
подарство на виробництво традиційної продукції прак�
тично ніколи не враховуються так звані "приховані" вит�
рати. До них можна віднести: витрати на поліпшення і
захист навколишнього середовища та уникнення у май�
бутньому витрат для пом'якшення забруднення, гуман�
не ставлення до тварин, визначене стандартами органі�
чного виробництва, нівелювання ризику для здоров'я
фермерів, через неправильне поводження з пестицида�
ми і запобігання майбутніх медичних витрат, розвиток
сільських територій шляхом створення додаткових ро�
бочих місць і забезпечення цільового доходу для вироб�
ників [11].

Калькулювання собівартості органічної продукції
рослинництва та визначення вартості побічної продукції
має значну специфіку пов'язану з особливостями виро�
щування такої продукції. При цьому аналітичний облік
виробничих витрат необхідно організовувати за видами
виробництв і культур, за основними статтями витрат, а
також за внутрішньогосподарськими підрозділами.

При визначенні вартості побічної продукції від ви�
робництва органічної продукції рослинництва, важли�
вим є встановлення вартості на рівні, який буде нижче
за ціну основної продукції. І це справедливо, тому що
супутня продукція не може і не повинна коштувати ви�
робнику більше, ніж основна.

ВИСНОВКИ
Проведеними дослідженнями встановлено, що для

сільськогосподарських підприємств визначення собівар�
тості органічної продукції рослинництва є вкрай необ�
хідним, оскільки така інформація дозволяє зробити вис�
новки про ефективність виробництва та забезпечує
інформацією для здійснення управлінського обліку. Без
спеціально підготовленої інформації в умовах конку�
рентної боротьби не вижити.

У рослинництві існує ряд особливостей, які впливають
на розподіл витрат і на процес калькуляції собівартості
продукції рослинництва. Витрати на виробництво про�
дукції рослинництва, робіт та послуг в плануванні і в об�
ліку групуються за статтями, які підприємство визначає
самостійно виділяючи окремі статті, як постійні та змінні
витрати. При деталізації виникають специфічні для
сільського господарства статті витрат: витрати на насіння,
органічні добрива, машино�тракторний парк та інше.

При вирощуванні існують витрати, які в момент їх
здійснення неможливо віднести на відповідну культу�
ру, оскільки вони пов'язані з вирощуванням декількох
сільськогосподарських культур. Особливість цих витрат
полягає в тому, що вони повністю розподіляються у
звітному році і, відповідно, не переходять на наступний
рік як незавершене виробництво.

При визначенні вартості побічної продукції від ви�
робництва органічної продукції рослинництва, важли�
вим є встановлення вартості на рівні, який буде нижче
за ціну основної продукції.

Література:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9

"Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 20 жовтня 1999 р. № 246 [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

3. Методичні рекомендації з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств, затверджено нака�
зом Міністерства аграрної політики України від 18 трав�
ня 2001 р. № 132 [Електронний ресурс]. — Режим дос�
тупу: http://www.rada.gov.ua

4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств:
Підручник. — 2�ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Анд�
рійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

5. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях еко�
номіки: навч. посіб. 2�ге вид. — К.: Центр учбової літе�
ратури, 2010. — 392 с.

6. Бухгалтерський облік у галузях економіки: під�
руч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Ба�
зась, М.М. Матюха, В.М. Базась; За ред. В.Б. Захожая,
М.Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.

7. Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у галузях на�
родного господарства: навч.�метод. посібник для са�
мост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с.

8. Лінник В.Г. Калькуляція собівартості продукції
сільськогосподарських підприємств: підручник для сту�
дентів економчних вузів / В.Г. Лінник; за ред.: Л.М. Лу�
кашевич. — Київ: Вища школа, 1986. — 176 с.

9. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформу�
ваннях: підручник для студ. екон. спец. / Т. Г. Маренич;
За ред.: В. Я. Амбросов. — 2�е вид., доп. і перероб. —
Київ: Професіонал, 2005. — 892 с.

10. Мосаковський В. Про управлінський облік // Бух�
галтерський облік і аудит. — 2006. — №10. — С. 37—44.

11. Спевак Я. Why is organic food more expensive, and
when will it changes? [Електронний ресурс]. — Режим дос�
тупу: http: //www.organicfoodee.com/ sense/tooexpensive

References:
1. The Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regu�

lation (Standard) of accounting 9 "Inventories", available
at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 20 Jan 2016).

2. The Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regu�
lation (Standard) of accounting 6 "Expenses", available at:
http://www.rada.gov.ua (Accessed 20 Jan 2016).

3. The Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2001),
"Guidelines for planning, accounting and calculation of cost
of goods (works, services) farms", available at: http://
www.rada.gov.ua (Accessed 20 Jan 2016).

4. Andrijchuk, V. H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pid�
pryiemstv [The economy agrarian enterprises] 2nd ed,
KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Atamas, P. J. (2010), Bukhhalters'kyj oblik u halu�
ziakh ekonomiky [Accounting in economy] 2nd ed, Tsentr
uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

6. Zakhozhaj, V. B. Bazas', M. F. Matiukha, M. M. and
Bazas', V. M. (2005), Bukhhalters'kyj oblik u haluziakh eko�
nomiky [Accounting in economy], IAPM, Kyiv, Ukraine.

7. Hrabova, N.M. (2003), Bukhhalters'kyj oblik u halu�
ziakh narodnoho hospodarstva [Accounting in economy],
KNEU, Kyiv, Ukraine.

8. Linnyk, V.H. (1986), Kal'kuliatsiia sobivartosti
produktsii sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Calculation
of production costs of agricultural enterprises], Vyscha
shkola, Kyiv, Ukraine.

9. Marenych, T.H. (2005), Bukhhalters'kyj oblik v
ahroformuvanniakh [Accounting in agricultural enterprises]
2nd ed, Profesional, Kyiv, Ukraine.

10. Mosakovs'kyj, V. (2006), Pro upravlins'kyj oblik
[About management accounting], Bukhhalters'kyj oblik i
audit, Kyiv, Ukraine.

11. Spevack, Y. (2014), "Why is organic food more expensive,
and when will it changes?", available at: http: //www.orga�
nicfoodee.com/ sense/tooexpensive (Accessed 20 Jan 2016).
Стаття надійшла до редакції 25.01.2016 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

91www.economy.in.ua

ВСТУП
У сучасній світовій економіці курортні рекреації є

однією з найбільш високоприбуткових сфер господар�
ства. Для багатьох країн вона стала не тільки постійно
зростаючим джерелом фінансових надходжень, але і за
рахунок залучень мільйонів туристів починає більш ак�
тивно розвиватися інфраструктура цих територій, ство�
рюючи нові додаткові робочі місця. Україна володіє
потужним курортно�рекреаційним потенціалом, ефек�
тивне освоєння якого може принести реальну економі�
чну вигоду. Тому рекреаційна сфера в процесі ринкової
трансформації економіки повинна зайняти одне з про�
відних місць в структурі господарського комплексу
країни [1].
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Однак, незважаючи на багату курортно�рекреацій�
ну ресурсну базу і широку мережу суб'єктів туристич�
ної діяльності, в Україні досі відсутня чітка сучасна стра�
тегія розвитку курортів, що відповідає загальносвіто�
вим і європейським нормам. Як правило, стратегії фун�
кціонування і розвитку курортно�рекреаційних комп�
лексів мають локальний характер і орієнтовані, в першу
чергу, на індустрію відпочинку і, тільки потім на віднов�
лення і лікування. В результаті, за рівнем розвитку ку�
рортно�туристичної індустрії Україна займає одне з
останніх місць у Європі, а ступінь відповідності діяль�
ності її курортної сфери екологічним вимогам до стану
навколишнього природного середовища та культурно�
історичної спадщини досить низька.
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Зниження реальних доходів населення, ослаблен�
ня координації діяльності комплексів, а також
відсутність контролю за використанням природних
лікувальних ресурсів привели до ряду негативних мо�
ментів, що виражається в зменшенні кількості відвіду�
вачів більш ніж на 50%, значному скороченню ліжко�
вої ємності курортів, встановленні високих цін на ку�
рортно�рекреаційні продукти. Результатом стало
складне соціально�економічне становище національ�
них курортів, яке на довгі роки визначило стратегію
виживання в якості основного напряму свого розвит�
ку. Тому одним з актуальних напрямів наукових досл�
іджень у цій галузі є розробка моделей стратегій соц�
іально�економічного розвитку курортів на основі су�
часних вимог ринку [2].

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема трансформації економічних систем має

глибокі підстави в проблематиці загальної економічної
теорії. З нею безпосередньо пов'язані проблеми фор�
мування, розвитку, зміни стратегій економічних систем,
які досліджувалися в роботах багатьох вчених впродовж
тривалого періоду часу. У процесі дослідження еконо�
мічної трансформації курортно�рекреаційних системи
автор спирався на теоретичні розробки, що містяться в
працях Д. Бела, Э. Денісона, П. Друкера, Дж. Стігліца,
Я. Тінбергена, Й. Шумпетера та інших вчених [3]. За�
гальним проблемам перехідних процесів у економіках
різних країн, а також проблемі трансформаційної еко�
номіки присвячені роботи таких українських вчених, як
М. Долішній, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Грищенко та
ін. [4].

У той же час багато аспектів трансформації еконо�
мічних систем продовжують залишатися недостатньо
дослідженими. Зокрема, значне прискорення та усклад�
нення світових економічних процесів, посилення міжси�
стемних інтеграцій інтенсифікують трансформаційні
зміни і в курортно�рекреаційних системах, що вимагає
їх ретельного дослідження. На сьогоднішній день ще не
до кінця розкритий процес трансформації стратегій з
врахуванням його складності і невизначеності майбутніх
етапів розвитку. Ще не склалася цілісна концепція
трансформації курортно�рекреаційних систем, яка б
грунтувалася на чіткому розумінні її параметрів та їх
органічного взаємозв'язку в єдиній цілісній системі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілісне сприйняття складних і неоднозначних явищ

сучасної економіки, формування комплексної систем�
ної концепції економічного розвитку курортно�рекре�
аційних систем, її закономірностей значною мірою обу�
мовлено осмисленням економічного середовища функ�
ціонування. Тенденції системних трансформацій, еко�
номічних криз, дисипативних явищ, збільшення ризиків
супроводжуються зміною стратегій функціонування
курортно�рекреаційних систем. Базисом для таких змін
виступають трансформації економічних процесів, вла�
стивих курортно�рекреаційної економіці. Таким чином,
виникає необхідність розробки інструментарію для ана�
лізу та практичного застосування трансформаційних
перетворень стратегій розвитку курортно�рекреаційних
систем.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці та аналізі моделі

трансформації стратегії розвитку курортно�рекреа�
ційної системи на основі теорії катастроф. Врахуван�
ня результатів моделювання в практичній діяльності
дозволяє забезпечити життєздатність курортно�рек�
реаційних систем в умовах динамічно змінного сере�
довища та ринкових трансформацій, а також передба�
чає зміщення акцентів з пріоритету аналізу і адаптації
на пріоритет "конструювання" власних стратегій роз�
витку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасні тенденції розвитку курортно�рекреаційних

систем обумовлюють системний підхід до розуміння їх
сутності, який полягає в сукупності процесів створен�
ня, функціонування, взаємодії та трансформації різних
систем, підпорядкованих єдиній меті функціонування —
курортно�рекреаційної діяльності. Такий підхід перед�
бачає принципову зміну стратегії розвитку. Зміна стра�
тегії — неминуча реакція на адаптацію до динамічно
мінливих впливів зовнішнього середовища в умовах існу�
вання трансформаційного циклу. Вона тягне за собою
структурні зміни, націлені на модифікацію курортно�
рекреаційних продуктів, оптимізацію бізнес�моделі і
трансформацію механізму розвитку [5].

Багатоплановість і альтернативність підходів до виз�
начення ефективної стратегії розвитку курортно�рек�
реаційних систем пов'язана зі специфікою формування
національної економічної моделі, яка характеризуєть�
ся історичними традиціями і наявністю професійного
досвіду по використанню стратегічного інструментарію
для досягнення цілей. Відповідно, під трансформацій�
ною стратегією розвитку курортно�рекреаційних сис�
тем будемо розуміти — вироблену і підлягаючу по�
стійному коригуванню в результаті невизначеності зов�
нішнього середовища послідовну управляючу дію, що
приводить до стійких якісних змін курортно�рекреац�
ійної системи в довгостроковій перспективі за рахунок
створення та зміцнення конкурентних переваг. Таке виз�
начення стратегії практично означає пріоритет ліку�
вально�відновлювальної діяльності в широкій інтеграції
з туризмом над індустрією відпочинку. Це дозволяє пе�
рейти до методології орієнтованої на задоволення по�
питу, як індивідуальних споживачів, так і широких
верств населення шляхом створення затребуваних кон�
курентних пропозицій і збільшення продажів, що, відпо�
відно, призводить до істотного збільшення прибутку
курортно�рекреаційних систем.

Слід зазначити, що національна економіка в даний
час знаходиться в процесі трансформації, тобто в про�
цесі переходу від одного соціально�економічного ста�
ну до якісно іншого стану. Така економічна трансфор�
мація має низку специфічних характеристик і ефектів,
що відрізняють її від економік, що знаходяться у
відносно стаціонарному стані та розвиваються на
власній основі, шляхом самовдосконалення та частко�
вих змін притаманних їй станів, зв'язків і відносин.
Ядром проблем трансформацій національної економі�
ки і, відповідно курортно�рекреаційної сфери, є питан�
ня, пов'язані зі зміною існуючих технологій, стандартів
функціонування і сформованого економічного поряд�
ку, з метою забезпечення економічного розвитку.
Отже, обираючи ту чи іншу стратегію, курортно�рек�
реаційна система фактично встановлює свою траєкто�
рію економічних трансформацій для досягнення еко�
номічного розвитку. Але слід також розуміти, що стра�
тегії, які зараз успішно функціонують у зарубіжних
курортно�рекреаційних компаніях, не обов'язково бу�
дуть також ефективно функціонувати в національно�
му середовищі. Тому кожна курортно�рекреаційна си�
стема повинна розробляти і реалізувати свою власну
економічну трансформаційну стратегію, в якій комбі�
нуються елементи різних підходів до економічного
розвитку [6].

Інтенсивні дослідження динаміки соціоекономічних
систем в даний час пов'язують з теорією економічної
динаміки — напрямом сучасного економічного аналізу,
що активно розвивається. Методи якісного досліджен�
ня динамічних систем, що становлять зміст теорії ката�
строф і хаосу, є ефективним інструментарієм отриман�
ня інформації про процеси, що протікають в модельо�
ваних реальних системах. Використання цієї методології
дозволяє провести досить повний аналіз динаміки рин�
кового становища економічних систем у результаті пе�
реходу на нову стратегію розвитку [7].
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Скористаємося методами теорії катастроф
для моделювання трансформації стратегій роз�
витку курортно�рекреаційних системи. Катас�
трофами називають стрибкоподібні зміни, що
виникають у вигляді відповіді системи на плав�
ну зміну зовнішніх умов. Теорія катастроф вив�
чає раптові різкі якісні зміни станів динамічних
систем, що є результатом повільних гладких
малих змін параметрів. Її підходи по суті явля�
ють собою методологію моделювання транс�
формацій розвиваючихся процесів, дозволяю�
чи описувати різноманітність розривів з єди�
ною математичної точки зору і отримувати уза�
гальнення цих явищ. Методи теорії катастроф
можуть бути використані для якісної характе�
ристики різних типів економічної динаміки
шляхом виявлення структур, що відображають
як повільні зміни, так і виникнення особливос�
тей в динамічних системах, описуваних глад�
кими функціями з обмеженою кількістю пара�
метрів при будь�якому числі змінних.

Розглянемо ситуацію, коли курортно�рек�
реаційна система, що функціонує в рамках ста�
рої стратегії і, відповідно, виробляє старий ку�
рортно�рекреаційний продукт, трансфор�
мується до нової стратегії розвитку і починає
виробляти також новий курортно�рекреацій�
ний продукт. Інвестиції на розширення випус�
ку нового продукту будемо отримувати за ра�
хунок витрат, що йдуть на модернізацію старого курор�
тно�рекреаційного продукту. Математичну модель ку�
рортно�рекреаційної системи, що працює за старою
стратегією і випускає тільки старий продукт, можна
представити у вигляді:

 
21

3 αα ++−= yy
dt
dyK (1),

де К — коефіцієнт пропорційності; у  — випуск ста�

рого курортно�рекреаційного продукту за час t; dt
dy  —

швидкість зміни випуску старого продукту в часі t;   1α
— параметр, який задає витрати (інвестиції) на розши�
рення випуску старого продукту; qp −=2α , де   p — ціна
реалізації старого курортно�рекреаційного продукту,
— витрати на розробку ново�
го курортно�рекреаційного
продукту.

У зв'язку із здійсненням
економічних трансформацій
курортно�рекреаційна систе�
ма переходить до нової стра�
тегії розвитку і починає ви�
робляти новий курортно�
рекреаційний продукт. Мате�
матичну модель курортно�
рекреаційної системи, що
працює за новою стратегією
і випускає новий вид продук�
ту, можна представити у виг�
ляді:

 
43

3 αα ++−= xx
dt
dxK (2).

де x — випуск нового ку�
рортно�рекреаційного про�

дукту за час t; dt
dx  —

швидкість зміни випуску ново�
го продукту в часі t; 3α  — па�
раметр, який задає витрати
(інвестиції) на розширення ви�
пуску нового продукту;
 

np=4α , де  np  — ціна реалізації
нового курортно�рекреацій�
ного продукту.

У зв'язку з тим, що витрати q йдуть на розширення
випуску нового продукту, то будемо вважати, що a

3 
= q.

Тоді система рівнянь, що описує роботу курортно�рек�
реаційної системи з випуском старого і нового продук�
ту, буде мати вигляд:

npqxx
dt
dxK

qpyy
dt
dyK

++−=

−++−=

3

1
3 )(α

(3).

Припустимо, що витрати q починають здійснювати�
ся в деякий момент it  функціонування курортно�рекре�
аційної системи і тривають протягом часу tΔ  за зако�
ном utq = , де u  — швидкість зміни інвестицій при ви�

Рис. 1. Сценарій виникнення катастрофи в економіці курортноL

рекреаційної системи при 31 =α , 3=p ,  2=np , 6=it ,  2=Δt , 25.2=u

Рис. 2. Сценарій зростання економіки курортноLрекреаційної системи при

21 =α , 3=p , 4=np , 6=it , 2=Δt , 3.4=u
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пуску нового курортно�рекреаційного продукту. Тоді,
варіюючи ціною на старий курортно�рекреаційний про�
дукт p, ціною на новий продукт p

n
, інвестиціями на роз�

ширення випуску старого продукту 1α , початком часу
вкладення інвестицій  

it  у випуск нового продукту, їх
тривалістю tΔ  та швидкістю u, можна отримувати різні
сценарії діяльності курортно�рекреаційної системи, що
відрізняються тим або іншим варіантом отримання при�
бутку.

Розглянемо основні сценарії, отримані в результаті
моделювання трансформації стратегії розвитку курор�
тно�рекреаційної системи при різних значеннях пара�
метрів.

1. Сценарій 1. Еволюція економіки курортно�рек�
реаційної системи, що функціонує в рамках старої стра�
тегії розвитку.

Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні
стратегії розвитку курортно�рекреаційної системи, був
сценарій, відповідний ситуації, коли триває функціону�
вання системи в рамках старої стратегії розвитку (рис.
1).

Як видно з рисунка 1, економіка курортно�рекреа�
ційної системи, що функціонує в рамках старої стра�
тегії, на перших етапах інтенсивно розвивається, що
відповідає життєвому циклу курортних дестинацій. Зро�
стання прибутку і випуску старого курортно�рекреац�
ійного продукту націленого на індустрію відпочинку
сприяє стійкий попит та невисокі ціні (p=3). Проте з мо�
менту часу (t=4,8) зростання істотно сповільнюється,
інвестиції в старий продукт значно зменшуються ( 31 =α ).

Починаючи з ( 6=t ), відбувається різке стрибкопо�
дібне падіння прибутку курортно�рекреаційної систе�
ми, що призводить до трансформації стратегії розвит�
ку і початку випуску нового продукту. У зв'язку з неви�
сокою швидкістю інвестицій ( 25.2=u ), пізніми терміна�
ми трансформації ( 6=it ), низькими цінами на новий
продукт і різким падінням прибутку до нуля до момен�
ту часу ( 8=t ) курортно�рекреаційна система терпить ка�
тастрофу.

2. Сценарій 2. Трансформаційне зростання еконо�
міки курортно�рекреаційної системи, функціонуючий в
рамках нової стратегії розвитку.

Іншим сценарієм, отриманим при моделюванні
стратегії розвитку курортно�рекреаційної системи,
був сценарій, відповідний ситуації завершення еконо�
мічних трансформацій і переходу на нову стратегію
(рис. 2).

Сценарій, представлений на рис. 2, підтверджує
концепцію про необхідність переходу на трансфор�
маційну стратегію розвитку. В умовах такої стратегії
спостерігається посттрансформаційне зростання при�
бутку ( 8=it ), що відповідає протіканню трансформа�
ційного циклу і зростанню довіри ринку. Курортно�
рекреаційна система йде від точки катастрофи. Зрос�
танню прибутку і випуску нового курортно�рекреац�
ійного продукту лікувально�відновлювального харак�
теру сприяє зростання попиту і підвищення ціни
( 4=np ). При цьому зменшуються інвестиції в старий
продукт ( 21 =α ) і зростає швидкість інвестицій у но�
вий продукт ( 3.4=u ). Слід зазначити, що економічна
стратегія управління розвитком курортно�рекреацій�
ної системи повинна включати напрямки росту загаль�
ної вартості надання всіх видів послуг за рахунок ре�
алізації принципу додаткової вигоди для споживача,
а також принципи вдосконалення та покращення
якості послуг.

3. Сценарій 3. Зміщення трансформації стратегії
розвитку курортно�рекреаційної системи в часі.

В умовах існування трансформаційного циклу
ранні трансформації розглядаються, як спосіб пом'як�
шення наслідків кризи [8]. Для моделювання такого
сценарію зменшимо часові параметри моделі. На ри�
сунку 3 представлено сценарій ранньої трансформації
стратегії розвитку курортно�рекреаційної системи при

3=it .
Сценарій, представлений на рисунку 3, демонст�

рує ситуацію, коли ранній початок трансформації
стратегії розвитку курортно�рекреаційної системи
сприяє зростанню довіри ринку, що, відповідно,
призводить до більш раннього і значно більшого інве�
стування в інновації. Курортно�рекреаційна система
йде від точки катастрофи, проте середній рівень при�
бутку зменшується. Такий сценарій можна назвати
"стратегією розвороту", тобто якщо відомо, що ста�

Рис. 3. Сценарій зміщення трансформації стратегії розвитку курортноLрекреаційної системи

при 31 =α , 3=p , 4=np , 3=it , 2=Δt , 25.2=u
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неться катастрофа, то транс�
формацію слід здійснювати в
ранні терміни. При цьому
ранній початок інвестування
буде вироблятися за рахунок
зниження середнього рівня
прибутку.

4. Сценарій 4. Зменшення
швидкості інвестицій при
трансформації стратегії роз�
витку курортно�рекреаційної
системи.

Ще одним сценарієм, от�
риманим при моделюванні
трансформації стратегії роз�
витку курортно�рекреацій�
ної системи, був сценарій,
відповідний ситуації "пере�
гріву курортно�рекреаційної
економіки" (рис. 4).

Зазначений сценарій від�
ображає рівень падіння швид�
кості інвестицій від  3.4=u  до

2=u . Курортно�рекреаційна
система йде від точки катаст�
рофи, проте рівень прибутку
різко зменшується. Аналіз
сценарію показує, що існує
деяка критична швидкість
інвестицій, при перевищенні
якої курортно�рекреаційна
система терпить катастрофу, тобто перегрівається. Ана�
логічна ситуація спостерігається і з інтервалом інвес�
тицій: чим менше інтервал інвестицій при постійній їх
швидкості, тим вища ймовірність катастрофи, тобто слід
збільшувати обсяги інвестицій, але за більш тривалий
інтервал часу.

ВИСНОВКИ
Аналітика результатів моделювання трансфор�

мації стратегії розвитку курортно�рекреаційної си�
стеми при різних значеннях параметрів дозволяє
зробити висновок про те, що трансформаційні пере�
творення є одним з найважливіших компонентів до�
сягнення економічного розвитку, а, отже, і ефектив�
ного функціонування курортно�рекреаційної еконо�
міки в цілому. Трансформація стратегії в процесі
протікання трансформаційного циклу повинна відпо�
відати другому сценарію моделі, тобто трансформа�
ційному зростанню економіки курортно�рекреацій�
ної системи, що функціонує в рамках нової стратегії
розвитку. У цьому випадку відбувається істотне
збільшення прибутку курортно�рекреаційної систе�
ми і зростання попиту на курортно�рекреаційні про�
дукти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з причин критичного падіння обсягів вироб�

ництва українських промислових підприємств є низька
їх конкурентоспроможність, що зумовлена неефектив�
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У статі проведено комплексний та всебічний аналіз головних положень ДСТУ ISO 50001:2014, проанаJ

лізовано основні аспекти, на яких повинна базуватись система енергетичного менеджменту (СЕМ). ДосJ

ліджено запропоновану стандартом схему системи енергетичного менеджменту та розроблено практичні

рекомендації до її впровадження на промислових підприємствах. Визначено роль компетентного персоJ

налу та керівництва підприємства у процесі реалізації енергетичної політики підприємства та положень

СЕМ, особливо аналізу та внутрішнього аудиту.

У статті здійснено чітке розмежування основних етапів системи енергетичного менеджменту у відпоJ

відності до методології ШухартаJДеминга, яка відома як цикл PDCA (Plan — Do — Check — Act) "плануй

— дій — перевіряй — покращуй", згідно з яким СЕМ передбачає чітке та послідовне виконання чотирьох

етапів: енергетичне планування, впровадження та функціонування; перевіряння (контроль); аналізування

з боку керівництва.

Запропоновано принципи, на які варто опиратись при енергетичному плануванні. Особливу увагу

приділено принципам інноваційного планування, енергетичного аналізу та документування процесів,

окремих цілей, та завдань.

This article introduces an integrated and fundamental analysis of main provisions of DSTU ISO 50001:2014

and base analysis of the Energy management system (EnMS). Studied suggested by the standard structure

(scheme) of the Energy management system and developed practical recommendations on its further

implementation at industrial enterprises. Described the role of the competent staff and management of an

enterprise in the process of introduction of the Energy management system and EnMS policies, analysis and

internal audit in particular.

Article presents clear differentiation between main stages of the Energy management system in compliance

with the Dr. W. Edwards Deming Cycle, known as PDCA (Plan — Do — Check — Act), where EnMS expects

accurate and sequential fulfillment of the following four stages: Energy planning; implementation and functioning;

check (control/monitoring); management.

Article introduces principles as fundamentals for energy planning. Special attention was focused on the

principles of innovational planning, energy analysis and recordJkeeping of processes, goals and objectives.

Ключові слова: система енергетичного менеджменту (СЕМ), енергетична політика, енергетичне плану�
вання, показники енергоефективності; внутрішній аудит СЕМ, ДСТУ ISO 50001:2014.

Key words: Energy management systems (EnMS), Energy policy, Energy planning, energy indicators, Internal
audit of the EnMS, DSTU ISO 50001:2014.

ним використанням енергетичних ресурсів. Погіршує
становище енергетична залежність України від інших
країн, обмеженість енергетичних ресурсів, а також
стрімке зростання їх вартості. Успішність функціону�
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вання промислових підприємств напряму залежить від
ефективності споживання енергоресурсів, адже для
більшості підприємств, частка витрат на енергоресурси
становить понад 40% від усіх витрат підприємств. За�
провадження системи енергетичного менеджменту
(далі: СЕМ) на промислових підприємствах дозволить
значно зменшити обсяги споживання енергетичних ре�
сурсів. Починаючи з 1 січня 2015 року в Україні набув
чинності ДСТУ ISO 50001:2014, який регламентує побу�
дову СЕМ, проте відсутність практичних рекомендації,
чіткого інструментарію ускладнює реалізацію СЕМ на
промисловому підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз міжнародного стандарту ISO 50001 (ДСТУ
ISO 50001:2014 є ідентичним ISO 50001), його тракту�
вання, перспективи та переваги впровадження у своїх
роботах розглянули вітчизняні: Є. Іншеков, А. Копець
[2], та закордонні вчені: Е.В. Ерофеева, В.В. Маркин,
В.Г. Завадский [3]. Проте в наукових працях трактуван�
ня стандарту є загальним, не адаптованим до застосу�
вання вітчизняними промисловими підприємствами. Не�
зважаючи на прийняття ДСТУ у 2015 році, широкого за�
стосування на промислових підприємствах він не набув,
запропонована система енергетичного менеджменту є
важкодоступною, неадаптованою, відсутній інструмен�
тарії та практичні рекомендації щодо його реалізації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є проведення комплексного та все�

бічного дослідження ДСТУ ISO 50001:2014, аналіз го�
ловних його положень. Основними цілями роботи є
аналіз основних етапів СЕМ, розробка ключових ас�
пектів, практичних рекомендацій її впровадження на
промислових підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою умовою забезпечення ефективного вико�

ристання енергетичних ресурсів на промислових
підприємствах є системи енергетичного менеджменту.
Відповідно до ДСТУ ISO 50001:2014, СЕМ — набір взає�

мозалежних один з одним і взаємодіючих між собою
елементів, що грунтуються на енергополітиці, цілях,
процесах і процедурах, і дозволяють досягати цілей [4,
с. 2].

Проте на практиці суть системи енергетичного ме�
неджменту кожне підприємство визначає саме для себе.
Стандарт чітко не регламентує процес створення СЕМ
на підприємстві, мова йде лише про певні вимоги, яких
слід дотримуватись підприємству, аби підвищити рівень
енергетичної ефективності. Стандарт є гнучким, носить
рекомендаційний характер. Можливість самостійно
обирати підприємством шлях побудови СЕМ, методи і
процедури є позитивним та загальнопоширеним явищем
у високорозвинених країнах, оскільки, за таких умов, у
підприємства з'являється можливість (у відповідності до
своїх особливостей) побудувати СЕМ. Проте, для
вітчизняних підприємств — відсутність чітко сформо�
ваної СЕМ є лише додатковим бар'єром для її успішно�
го впровадження.

СЕМ базується на методології Шухарта�Деминга,
яка відома як цикл PDCA (Plan — Do — Check — Act)
"плануй — дій — перевіряй — покращуй" [1, c. 130]. Пе�
редбачає чітке та послідовне виконання чотирьох етапів
(рис. 1):

— енергетичне планування;
— впровадження та функціонування;
— перевіряння (контроль);
— аналізування з боку керівництва.
Для успішної реалізації СЕМ, на підприємстві ма�

ють бути проведені підготовчі заходи, які передбачають:
— визначення, підписання та оприлюднення енер�

гетичної політики;
— аналіз діючої на підприємстві системи якості;
— формування групи енергетичного менеджменту,

призначення відповідального;
— ревізія ресурсної бази, на яку можна опиратись

під час реалізації СЕМ.
Важливу роль при впроваджені енергетичного ме�

неджменту відіграє керівництво підприємства. Першим
кроком реалізації енергетичного менеджменту на про�
мисловому підприємстві є офіційна заява керівництва
про впровадження.

Рис. 1. Етапи впровадження системи енергетичного менеджменту
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На керівництво підприємства покладено наступні
основні функції:

— Формування групи енергетичного менеджменту,
призначення відповідального за СЕМ. У провідних краї�
нах, як правило, головний енергоменеджер підпорядко�
вується безпосередньо керівнику підприємства. Успішність
реалізації СЕМ залежить від компетентності підібраного
персоналу. Якщо на підприємстві серед працівників є ком�
петентний у сфері енергозбереження персонал, його мож�
на залучати до роботи, у іншому випадку до розробки та
впровадження СЕМ залучаються компетентні фахівці,
шляхом конкурсного відбору.

— Забезпечення ресурсами (людськими, фінансови�
ми, технологічними тощо) з метою підтримання, по�
ліпшення СЕМ та отриманих енергетичних характерис�
тик.

— Розробка енергетичної політики, у відповідності
до переслідуваних цілей підприємством, з врахуванням
специфіки роботи підприємства. Енергетична політика
повинна формуватися як на короткостроковий, так і на
довгостроковий періоди.

— Аналіз і контроль.
Енергетична політика — офіційна заява вищого ке�

рівництва окремого підприємства про основні наміри та
напрямки діяльності у сфері енергоефективності. Вона
визначає систему дій і є основою для встановлення енер�
гетичних цілей і завдань [4, с. 3].

Енергетична політика повинна відповідати наступ�
ним основним принципам:

— відповідність характеру роботи, масштабам про�
мислового підприємства;

— орієнтованість на постійне підвищення енергое�
фективності;

— удосконалюваність шляхом внесення коригуючих
дій [2].

Першим кроком на шляху реалізації енергетичної
політики є енергетичне планування. Енергетичне пла�
нування є ключовим процесом СЕМ. У ДСТУ ISO
50001:2014 наведено основні моменти (пункти), які по�
винен містити енергетичний план, проте, цей перелік не
є вичерпним. Промислове підприємство на свій розсуд,
у відповідності до особливостей ведення господарської
діяльності, може модифікувати та удосконалювати свій
енергетичний план.

Для досягнення максимального організаційного
ефекту, промислове підприємство має документувати
процес, пов'язаний з енергетичним плануванням. Воно
повинно бути узгоджене з енергетичною політикою,
сприяти її успішній реалізації та враховувати результа�
ти аналізу тих видів діяльності організації, які можуть
впливати на енергетичні характеристики. Невід'ємною
умовою енергетичного планування є аналіз чинного за�
конодавства України у напрямку енергозбереження,
дотримання усіх законодавчих вимог, що стосується
діяльності конкретного підприємства.

Впровадження СЕМ є інноваційною діяльністю про�
мислового підприємства, тому, на нашу думку, на етапі
енергетичного планування слід керуватись принципами,
що притаманні інноваційному плануванню, а саме:

— єдність науково�технічних, соціальних, економі�
чних та енергетичних завдань розвитку;

— наукове обгрунтування та оптимальність рішень;
— домінування стратегічних аспектів комплекс�

ності, гнучкості та еластичності;
— бюджетна збалансованість;
— неперервність планування [5, с. 186—316].
Етап планування є першим етапом розробки СЕМ.

Етап планування передбачає розробку загальної стра�
тегії СЕМ з конкретними планами виконання, з чітко
встановленими термінами та визначеними відповідаль�
ними особами. Ключовим аспектом планування є енер�
гетичний аналіз. Підприємство повинно розробити, за�
документувати та дотримуватись процедур енергетич�
ного аналізу.

Під час проведення енергетичного аналізу необхід�
но:

1. Здійснити аналіз використання та споживання
енергетичних ресурсів. Доцільно оперувати даними за
останні три роки, в розрізі місяців.

2. Розмежувати споживання енергетичних ресурсів
на виробничі потреби та адміністративні.

3. Ідентифікувати пріоритетні напрямки роботи
щодо поліпшення енергетичних характеристик.

Після отримання даних енергетичного аналізу слід
ідентифікувати сфери надмірного використання енер�
гетичних ресурсів, а саме:

— ідентифікувати будівлі, устаткування, системи,
процеси й персонал, що суттєво впливають на викорис�
тання та споживання енергії;

— ідентифікувати інші чинники, що впливають на
значне споживання енергії (можливий температурний
режим, зростання виробних потужностей підприємства,
введення у виробництво нової одиниці продукції, за�
криття виробничої лінії тощо);

— визначити поточні енергетичні характеристики
матеріально�технічних засобів, устаткування, систем,
процесів, пов'язаних з ідентифікованим надмірне вико�
ристанням енергії;

— змоделювати майбутнє використання та спожи�
вання енергетичних ресурсів (базуючись на даних по�
передніх років) [4, c. 6].

Під час здійснення енергетичного аналізу особливу
увагу слід приділити документуванню, оскільки отри�
мана інформація слугуватиме базою для прийняття
рішень на наступних етапах впровадження СЕМ.

За результатами проведеного енергетичного аналізу
необхідно встановити та задокументувати базовий рівень
енергетичного споживання підприємства (базис). Оскіль�
ки СЕМ має циклічний характер, коригування базового
рівня енергоспоживання слід виконувати за умови, коли
відбулись значні зміни у виробничих процесах, а також
показники енергетичної ефективності більше не відоб�
ражають реальний стан використання та споживання
енергетичних ресурсів промисловим підприємством [3].

Завершальним, на етапі планування, є визначення
досягнення показників ефективності. Показник енер�
гоефективності — ключовий показник, який визначаєть�
ся для порівняння кількості спожитих енергоресурсів
за різні часові проміжки. Показники енергоефектив�
ності спрощують проведення моніторингу енергоспо�
живання, особливо, на ділянках підвищеного рівня спо�
живання енергетичних ресурсів, що визначені у енерге�
тичному профілі підприємства. Методи визначення по�
казників енергоефективності залежать від виробничих
процесів та складності виробництва.

Показники ефективності повинні бути задокумен�
тованими та підлягати аналізуванню на регулярній ос�
нові, їх порівнюють з базовим рівнем споживання енер�
гоносіїв.

На нашу думку, першочергово, слід визначити цілі,
завдання та плани з енергетичного менеджменту, а далі
приступати до визначення показників (індикаторів) до�
сягненої енергоефективності. Оскільки саме поставлені
цілі та завдання впливають на вибір показників, що ха�
рактеризуватимуть енергетичну ефективність у процесі
реалізації СЕМ.

Варто зазначити, що енергетичні цілі та завдання та�
кож необхідно затвердити та задокументувати.

При встановлені цілей та завдань, необхідно:
— встановити конкретні терміни;
— враховувати законодавчі та інші вимоги, яких по�

винно дотримуватись підприємство;
— враховувати дані енергетичного аналізу;
— враховувати фінансові, технологічні, інші умови

та інтереси зацікавлених сторін.
Для поставленої кожної цілі, завдання, також не�

обхідно розробити та задокументувати план, який має
включати:
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— розподіл відповідальності;
— необхідні засоби та терміни досягнення кожної

поставленої цілі;
— методи, за допомогою яких здійснюватиметься

перевірка поліпшення енергетичних характеристик.
Лише якісний та детальний план дає підприємству

можливість побудувати дієву СЕМ. Так як СЕМ є цикліч�
ною системою, план постійно потребуватиме та зазна�
ватиме змін.

Етап впровадження та функціонування є другим ета�
пом реалізації СЕМ. Цей етап передбачає:

— Проведення навчання для працівників підприєм�
ства, що будуть задіяні у СЕМ. Перед початком впро�
вадження СЕМ, необхідно звернути увагу на компе�
тентність працівників, що залучатимуться до впровад�
ження та функціонування СЕМ. Керівництво підприєм�
ства повинно визначити потребу персоналу у навчанні.
Керівництво підприємства має організувати навчання та
якісно підготувати персонал, або залучити кваліфіко�
ваних фахівців. Окрім практичних та теоретичних знань,
кожному працівнику підприємства, що буде задіяний у
СЕМ, необхідно донести важливість СЕМ, а також дос�
татньо його вмотивувати.

— Обмін інформацією. Промислове підприємство
повинно забезпечити внутрішній обмін інформацією,
тобто розробити та запровадити процес, де кожен пра�
цівник підприємства мав би не тільки доступ до інфор�
мації, а й міг вносити власні пропозиції. Інформація має
бути доступною, належної якості та актуальною.

— Керування операціями. Керівництву підприємства
слід приділяти достатньо уваги усім процесам, які ма�
ють місце на промисловому підприємстві, особливо, які
пов'язані із значним споживанням енергетичних ре�
сурсів. Вони повинні бути узгодженими з енергетичною
політикою підприємства.

— Проектування, яке визначає впровадження енер�
гоефективних технологій у виробництво, реалізацію
енергоефективних проектів, що сприятимуть поліпшен�
ню енергетичних характеристик підприємства.

— Закупка енергоефективного обладнання тощо.
Для впевненості в успішності СЕМ, промисловому

підприємству необхідно постійно контролювати і пере�
віряти ефективність функціонування СЕМ, встановлю�
вати відповідність отриманих результатів з поставлени�
ми цілями та завданнями, у випадку невідповідності
здійснюються коригуючі дії. Всі ці заходи об'єднує етап
перевіряння.

При регулярному контролі функціонування систе�
ми, необхідно розглядати наступні аспекти:

Моніторинг та вимірювання. Здійснюючи система�
тичне зіставлення очікуваного (запланованого) та ре�
ального рівня енергоспоживання, можна швидко вияв�
ляти неефективне споживання енергоресурсів. Також
це дає змогу проаналізувати загальне енергоспоживан�
ня та визначити відповідність отриманого енергоспожи�
вання з запланованим (затвердженим у енергетичному
плані підприємства). У випадку виявлення суттєвих
відхилень між запланованими показниками енергоефек�
тивності та реальними слід виявити причину відхилен�
ня, задокументувати та вжити коригуючих дій.

З метою оптимізації процесу слід задокументувати:
— яким чином вимірюється енергоспоживання;
— мету вимірювань (включаючи інтервали вимірю�

вань, а також дані про вимірювальні прилади);
— відповідальних працівників та їх функціональні

обов'язки;
— метод визначення очікуваного рівня енергоспо�

живання.
Контроль відповідності законодавчим та іншим ви�

могам, орієнтований на систематичний аналіз законо�
давчої бази України та інших нормативних доку�
ментів, які підприємство зобов'язано виконувати в
галузі використання та споживання енергетичних ре�
сурсів.

Виявлення невідповідностей, вжиття коригувальних
та запобіжних дії. Усі виявлені невідповідності повинні
бути задокументовані. Необхідно вжити обгрунтованих
коригувальних заходів а також запобіжних дій для
уникнення невідповідностей у майбутньому.

Контроль записів. Записи є основою для реалізації
енергетичної політики на підприємстві. Вид записів за�
лежить від особливостей підприємства. Записи повинні
бути структурованими, чіткими і зручними у викорис�
танні. Вони повинні відображати характеристики відпо�
відних процесів діяльності і відомості про виконавців.

Записи можуть включати наступні документи:
— інформацію про чинне законодавство у сфері

енергозбереження;
— інформацію про проведене навчання для персо�

налу підприємства;
— дані про надмірне енергоспоживання, показники

енергоспоживання;
— записи про налаштування, перевірку, технічне об�

слуговування вимірювального обладнання;
— заплановані дати з моніторингу та технічного об�

слуговування виробничого обладнання;
— інформацію щодо закупівлі енергоефективних

пристроїв та обладнання;
— результати аудиту та аналізу керівництвом.
Внутрішній аудит. Підприємство зобов'язано систе�

матично здійснювати внутрішній аудит задля встанов�
лення того, що СЕМ:

— забезпечує реалізацію запланованих заходів для
досягнення цілей, затверджених у енергетичному плані
підприємства;

— відповідає встановленим енергетичним цілям та
завданням;

— є дієвою, підтримуваною в робочому стані та
спрямованою на поліпшення енергетичних характерис�
тик підприємства.

Внутрішній аудит СЕМ має відповідати принципам
ведення внутрішнього аудиту. Під час проведення ауди�
ту необхідно досягти високого рівня незалежності та
неупередженості. Ключову роль у проведені внутріш�
нього аудиту відіграє компетентність працівників, що
здійснюватимуть аудит. Внутрішній аудит можуть
здійснювати як працівники підприємства, так і залучені
фахівці. Професійна стратегічно орієнтована служба
внутрішнього аудиту є здатною з допомогою прийомів,
властивих, виключно, аудиту, не тільки перевіряти і оц�
інювати проблемні ситуації, але і прогнозувати їх май�
бутній розвиток [6, с. 136]. Служба внутрішнього ауди�
ту, по завершенню аудиту, зобов'язана надати відповідні
управлінські рекомендації щодо поліпшення СЕМ.

Дії та покращення. Завершальний етап, передбачає
аналіз СЕМ керівництвом підприємства. Воно повинно
систематично здійснювати аналіз СЕМ, з метою визна�
чення її ефективності. Для даного аналізу, на нашу дум�
ку, достатньо результатів внутрішнього аудиту. Здійс�
нивши аналіз отриманих даних за результатом прове�
деного внутрішнього аудиту, керівники підприємства
роблять висновки щодо СЕМ, приймають рішення, щодо
подальших дій: затвердження майбутніх енергетичних
параметрів, вжиття коригуючих дій, уточнення енерге�
тичної політики, внесення змін до енергетичного плану
тощо.

Разом з тим, у Національному стандарті йдеться, що
вихідними даними для аналізу СЕМ керівництвом є:

— стан енергетичної політики на підприємстві;
— результати оцінювання відповідності законодав�

чим вимогам;
— ступінь досягнення поставлених цілей і виконан�

ня завдань;
— результати аудитів;
— стан виконання запобіжних та коригувальних дій;
— заплановані показники енергоефективності для

наступного періоду;
— рекомендації для поліпшення.
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На нашу думку, значна кількість вихідної інформації
значно ускладнює завершальний етап СЕМ. Здебільшо�
го, керівництво підприємства не в змозі самостійно про�
вести якісний аналіз функціонування СЕМ, тому ми вва�
жаємо за необхідне — додаткове залучення сторонніх
фахівців, аудиторських фірм, або ж використання для
аналізу матеріалів внутрішнього аудиту підприємства.

Отримавши очікуваний результат, керівництво
підприємства може розпочати сертифікацію підприємства
у відповідності до міжнародного стандарту ISO 50001, а
це, у свою чергу, позитивно вплине на імідж підприємства
та його конкурентоспроможність у цілому.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Питання енергоефективності на промислових

підприємствах України є ключовим у розвитку промис�
ловості. Наслідування політики енергоефективності є
вимогою сьогодення. Одним із шляхів реалізації енер�
гоефективної політики є впровадження системи енер�
гетичного менеджменту. СЕМ передбачає чітке та по�
слідовне виконання чотирьох етапів. Усі етапи є взає�
мопов'язаними та обов'язковими до виконання.

Етап енергетичного планування включає наступні
ключові аспекти: аналіз законодавства, енергетичний
аналіз, визначення базового рівня (базису), затверджен�
ня показників енергоефективності, встановлення енер�
гетичних цілей та завдань.

Енергетичне планування є ключовим процесом СЕМ,
який документально затверджено у енергетичному пла�
ні, що є покроковою інструкцією до виконання на етапі
впровадження та функціонування підприємства.

Етап впровадження та функціонування передбачає:
навчання персоналу; організацію документообігу; опе�
раційний контроль; обмін інформацією; розробку та
реалізацію енергоефективних проектів; придбання
енергоефективного обладнання.

На етапі впровадження здійснюється реалізація усіх
заходів що сприятимуть підвищенню енергоефектив�
ності на промисловому підприємстві.

Етап перевіряння (контролю) передбачає: проведен�
ня моніторингу, вимірювання, аналізу; оцінку відповід�
ності фактичного результату з запланованим у енерге�
тичному плані; проведення внутрішнього аудиту; вжит�
тя коригуючих та запобіжних дій, здійснення контро�
лю записів. На цьому етапі здійснюється перевірка
дієздатності СЕМ, правильність її побудови та функці�
онування. Важливим, на нашу думку, є проведення внут�
рішнього аудиту, у відповідності до міжнародних стан�
дартів з аудиту. Саме внутрішній аудит дає змогу неупе�
реджено та об'єктивно надати висновки щодо СЕМ.

Завершальним етапом СЕМ є вжиття дій щодо по�
кращення системи, він передбачає аналіз СЕМ вищим
керівництвом. На нашу думку, вихідною базою для ана�
лізу та вжиття заходів, для керівництва має слугувати
аудиторський висновок та матеріали, отримані у резуль�
таті проведеного внутрішнього аудиту.

Чітке та послідовне виконання усіх етапів, дотри�
мання ключових принципів є запорукою успіху успіш�
ного запровадження СЕМ з послідуючою сертифікацією
за системою ISO 50001.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні світовою та вітчизняною наукою вироб�

лені управлінські елементи та відносини — цілей, функцій,
структур, форм, методів, процедур прийняття рішень. Але
проблема полягає в конструюванні з них логічно обгрун�
тованих систем, в яких вони були б пов'язані у вигляді
цілісного механізму, що працює на підвищенні ефектив�
ності державноуправлінських рішень щодо економічно�
го розвитку регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Побудова багаторівневого управління націленого на

зміцнення координуючих основ регіонального розвитку,
визначення ефективних інструментів територіального
впливу підвищення конкурентоспроможності регіонів
свідчить про складність та актуальність даної проблеми.
Вона базується на сучасних теоретичних моделях ре�
гіональної економіки таких учених із світовим ім'ям, як
П. Кругман, Р. Лукас, Д. Родрік, Р. Ромер, Г. Мюрдаль,
Ф. Перру, А. Хіршман, Р. Солоу, М. Фуджита.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою роботи є аналіз та узагальнення

підходів учених�економістів щодо визначення сутності те�
орій державного управління регіонального розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історія свідчить, що наука про управління економіч�

ними об'єктами стала виділятися із загальних політико�
економічних концепцій у відносно самостійну галузь знань
тільки наприкінці XIX — на початку XX ст., при ініційова�
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ному промисловою революцією переході до індустріаль�
ного суспільства. Для усвідомлення сутності управління та
його практичного використання велике значення мали еко�
номічні дослідження, оскільки саме зусиллями насамперед
економістів було закладено менеджмент як теорію управ�
ління бізнесом, підприємництвом, виробництвом, послуга�
ми. Синтез економічних і технологічних знань, що був
здійснений Г. Фордом, Ф. Тейлором, Г. Емерсоном, А. Фай�
олем та іншими відомими фахівцями, сприяв становленню
тієї системи знань, яка є основою теорії управління.

Родоначальником науки управління небезпідставно
вважається відомий американський інженер Ф. Тейлор,
який представляв школу наукового управління (1885—
1920 рр.). Після опублікування його праці "Принципи на�
укового управління" (1911 р.) відбулося визнання управ�
ління наукою і самостійною галуззю дослідження. У той
же час аналіз вказаних "принципів" у цілому показує, що
їх основу складає трактовка робочого як простого інстру�
мента, купленого власником і спрямованого управлінням
для виконання визначеного виробничого завдання.

Значний внесок у розвиток теорії управління вніс ви�
датний представник наукового менеджменту, французь�
кий адміністратор і підприємець А. Файоль, який був ос�
новоположником класичної (адміністративної) школи
(1920—1950 рр.) та сформулював 14 принципів управлін�
ня, серед яких: розподіл праці; влада і відповідальність;
дисципліна; єдиноначальність; єдність напрямку; централ�
ізація; ієрархічність; підпорядкованість особистих інте�
ресів загальним; справедливість; винагорода персоналу;
стабільність робочого місця для персоналу; ініціатива; по�
рядок; корпоративний дух.
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Головна заслуга А.Файоля полягає в тому, що він роз�
глядав управління як універсальний процес і сформулю�
вав його основні функції: планування, організація, надан�
ня розпоряджень, координація, контроль; а також оха�
рактеризував особливості управлінської діяльності на всіх
рівнях ієрархії.

Побудовою системи державного управління, що по�
єднує державну владу з управлінським знанням, відзна�
чився "новий курс" Ф. Рузвельта. У межах даного курсу
Президент США сприяв пошуку і впровадженню гнучких
механізмів взаємодії держави та ринкової економіки, пра�
вового регулювання і свобод життєдіяльності людей. Ве�
лику роль в його реалізації відіграли в суб'єктивному кон�
тексті ідеї правової держави, соціальної держави (доб�
робуту для всіх), національного самовизначення, прав і
свобод людини і громадянина, а в об'єктивному "холод�
на" війна загострення екологічної ситуації, ядерна заг�
роза людству, демографічний вибух, становлення взаємо�
залежного світу (глобалізація) та інші обставини, що ви�
магають спеціального аналізу [1, с. 8].

Перехід до інтенсивних методів господарювання, що
розпочався в 1930�ті рр., призвів до виникнення нових
форм управління на основі досягнень школи людських
відносин (1930—1950 рр.), найбільш значним представни�
ком якої став американський соціолог і психолог Е.Мейо
(1880—1949 рр.). Суть його поглядів зводиться до того,
що головним завданням управління є вирішення соціаль�
них проблем праці, його гуманізація [2, с. 70].

У 1950�ті рр. школа людських відносин еволюціону�
вала в школу наук про поведінку завдяки розвитку пси�
хології та соціології. Головне в концепції цієї школи по�
лягає в тому, що підвищення ефективності роботи орган�
ізації має відбуватися за рахунок більш ефективного ви�
користання її людських ресурсів. Одним зі значних пред�
ставників школи наук про поведінку є відомий амери�
канський соціолог Д.МакГрегор, який значно поглибив
соціальні характеристики багатьох управлінських еле�
ментів і взаємозв'язків.

Оскільки соціально�економічним процесам у регіоні
властиві внутрішні протиріччя, протилежні сторони і тен�
денції, що перебувають у стані взаємозв'язку і взаємоза�
перечення, то боротьба протилежностей дає внутрішній
імпульс до розвитку, веде до наростання протиріч, що ви�
рішуються на відомому етапі зникнення старого і виник�
нення нового.

Так, проявом дії закону єдності і боротьби протилеж�
ностей є те положення справ, при якому органи держав�
ної влади і органи місцевого самоврядування наближені
до людей у районах і на місцях, а не у Верховній Раді й
Кабінеті Міністрів, у той же час саме Кабінетом Міністрів
притягаються кошти в бюджет і перерозподіляються за
регіонами і рівнями влади. Даний закон виявляється че�
рез потреби і характер їх походження, через взаємодію
загальнодержавних, колективних та індивідуальних інте�
ресів, тим самим розкриваючи категорії одиничного,
особливого і загального.

Наявність внутрішніх протиріч усередині управлінсь�
кої системи між категоріями форми й змісту призводить
до дерегуляції системи. Це впливає на структури, які
змінюються під час адміністративної реформи, і функції
системи управління при незмінних суті, змісті та методах
управлінських дій. Ці процеси підтверджують чинність
закону заперечення, обумовлюють зв'язок, спадкоємність
між його категоріями, унаслідок чого діалектичне запе�
речення виступає як умова розвитку, що утримує і збері�
гає в собі позитивний зміст попередніх стадій, який по�
вторює на вищій основі деякі риси вихідних ступенів і вза�
галі має поступальний характер.

Будь�яка складна соціально�економічна система не
може ефективно функціонувати, з одного боку, без єди�
ного центру, що виконує функції цілепокладання і коор�
динації для всієї системи, а з іншого — без самовряду�
вання на місцях, наділеного достатніми повноваженнями
і матеріальними можливостями для оперативного манев�
ру і гнучкого регулювання своєї діяльності з урахуван�
ням місцевих особливостей регіонів і локальних змін еко�
номічної і соціальної обстановки. Будь�яка спроба спо�
лучити їх функції веде до перевантаження однієї підсис�
теми й ослаблення іншої, що негативно позначається на
якості й ефективності всієї системи в цілому.

Якщо загальнодержавною системою охоплюється ви�
рішення значних науково�технічних, економічних і соц�
іальних питань, що виражають загальні інтереси всіх
членів суспільства, то місцева система управління припус�
кає достатньо широку самостійність регіонів — саморе�
гулювання, самофінансування, самоврядування, у тому
числі й у питаннях налагодження стійких зв'язків з інши�
ми регіонами, а також прийняття рішень з багатьох еко�
номічних і соціальних питань.

Для державного управління важливо, виходячи з кон�
кретних цілей і спираючись на ринкові відносини, які фор�
муються, забезпечити максимально повний збіг інтересів
суспільства й окремих його членів. Причому варто мати
на увазі, що інтереси суспільства — це не просто сума інте�
ресів окремих його членів. За інтересами приховані об�
'єктивні, відособлені потреби розвитку окремої людини,
регіону, усього суспільства.

Велику роль в узгодженні інтересів відіграє організа�
торська робота з кадрами. Кожна соціально�економічна
система повинна мати чіткий механізм об'єктивної оцінки
і добору управлінських кадрів за їх реальними можливо�
стями, що виражається в кінцевих результатах праці. Дія
такого механізму нерозривно пов'язана з конкурсним ви�
бором і висуванням самою економічною системою кра�
щих робітників на керівні посади. Закон змагальності
кадрів управління виражає залежність ефективності їх
діяльності від соціально�економічної обстановки в регі�
оні [3, с. 312].

Як показують дослідження, у переважній більшості
розвинутих країн, регіональна політика змінює змістов�
не наповнення, акцентуючи увагу та вплив не на окремі,
насамперед слаборозвинуті, території, а на всі регіони,
зосереджуючись на забезпеченні ендогенних регіональ�
них та місцевих чинників розвитку. Домінуючим стає так
званий територіально спрямований підхід, що будується
на принципі синергетичності всіх факторів, залучених у
регіональний процес — державних та місцевих органів,
самоврядування, бізнесу та населення.

Теоретичні уявлення про сутність, чинники, характер,
форми регіонального розвитку постійно розширюються
та урізноманітнюються. Загальновизнаною основою регі�
ональної економіки вважаються теорії та моделі, які бе�
руть свій початок від фундаментальної праці И. Тюнена
"Ізольована держава в її відношенні до сільського госпо�
дарства і національної економіки" [4], від різних ідей фун�
даторів теорії розміщення та економістів — класиків, та�
ких як В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Льош,
А. Маршалл.

Теорія розміщення, слугуючи класичною базою регі�
ональної економіки, дала останній науково�дисциплінар�
ну ідентифікацію, а також визначила її теоретико�мето�
дологічну основу: регіональна економіка є сферою еко�
номічної науки, яка вводить вимір "простір" в аналіз фун�
кціонування ринку. Це робиться через включення просто�
ру в логічні схеми, теорії та моделі, які регулюють та інтер�
претують формування цін, попиту, виробничих потужно�
стей, рівнів випуску та розвитку, зростання тарифів, а та�
кож розподіл доходу в умовах нерівного регіонального
розподілу ресурсів. Регіональна економіка розглядає
простір як економічний ресурс і як незалежний виробни�
чий фактор.

Теорія розміщення аналізувала також економічні й
просторові механізми появи диспропорцій у просторово�
му розподілі діяльності, що дозволяло інтерпретацію те�
риторіальної нестійкості та ієрархічностей.

Її розвиток пов'язаний із теоретичним обгрунтуван�
ням моделей територіальної організації виробництва, ос�
новоположниками яких є А. Льош, У. Айзард, А. Мар�
шалл. Саме останньому належить теоретична модель про�
мислового району, що пояснювала концентрацію промис�
лових підприємств, які використовували зовнішню еко�
номію від масштабу виробництва. У подальшому була роз�
роблена низка кластерних моделей промислового та рег�
іонального розвитку, зокрема такими вченими, як М. Пор�
тер, М. Енбрайт С. Розенфельд, Д. Хамфрі, Х. Шмітц.

Іншою групою теорій, пов'язаних із регіональною
економікою, є неокласичні теорії регіонального зрос�
тання (розвитку), що базуються на макроекономічних
підходах політичної економії і враховують міжрегіо�
нальну мобільність факторів виробництва, міжрегіо�
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нальну торгівлю, транспортні видатки. Найбільш ви�
значними представниками цього напрямку досліджень
регіональної економіки є Д. Бортс, Х. Зіберт, Р. Барро,
Д. Ромер, Р. Солоу.

Ця група теорій мала на меті пояснити виникнення
зростання й економічного розвитку на локальному рівні,
багатство одних і бідність інших регіонів, різну динаміку
зростання в регіонах. Регіональний економічний розви�
ток у них визначається як здатність локальної економіч�
ної системи знаходити та безперервно відновлювати особ�
ливу й відповідну роль (а отже, рівновагу) у міжнародно�
му поділі праці через ефективне використання ресурсів,
якими вона володіє. До цього напрямку теорій регіональ�
ного зростання можна зарахувати і модель Р. Холла та Ч.
Джонса, яка включає, окрім традиційних виробничих
факторів розвитку (капітал, праця, технології), інсти�
туційні та соціальні фактори, державну політику, інфра�
структурне середовище [5].

Перші такі моделі використовували концепцію про�
стору як однорідного та абстрактного. При цьому гео�
графічний простір країни розглядався як поділений на
регіони — території, обмежені фізико�метричним розмі�
ром (значною мірою у вигляді адміністративних одиниць),
внутрішньо однорідні й тому синтезовані у вектор сукуп�
ності характеристик соціально�економічно�демографіч�
ної природни "маленькі країни" в термінології міжнарод�
ної торгівлі. Регіон у цьому випадку визначався як тери�
торія, що характеризується досконалою мобільністю ви�
робничих факторів, а тому, на відміну від націй, суттє�
вою відкритістю щодо їх руху [6]. Перевагою таких те�
орій є те, що вони дозволяють використання макроеко�
номічних моделей для пояснення феномену локального
зростання. У той же час такий підхід не враховував про�
сторові умови і характеристики зростання, про що в різні
часи висловлювалися У. Айзард, П. Кругман, М. Портер та
ін.

Теорії конвергенції (Сала�і�Мартін, Солоу і Сван,
Менкью�Ромер�Уейл) [7, с. 421; 8, с. 1334; 9, с. 78] інтерп�
ретують розвиток як процес, що має тенденцію до рівно�
ваги через дію ринкових сил. У рівновазі існує не тільки
оптимум розподілу ресурсів, але й рівний розподіл вироб�
ничих факторів у просторі, який гарантує, як мінімум, як
тенденцію, однаковий рівень розвитку серед країн та ре�
гіонів. Водночас емпіричні дослідження теорії конвер�
генції засвідчили зростаючі диспропорції у розвитку
країн, внаслідок чого з'явився термін "умовна конверген�
ція" [10, с. 122].

Дивергенція, що базується на кейнсіанській теорії,
через дію позитивного та негативного зворотного меха�
нізму зв'язку, кумулятивного "притягування і відштов�
хування" виробничих ресурсів відповідно з бідних у ба�
гаті регіони, передбачає не тільки незмінність, але й по�
глиблення диспропорції! у розвитку країн та регіонів
[11]. Отже, економічна теорія не дає чіткої відповіді, чи
відбувається процес зменшення диспропорції! у розвит�
ку. Можлива як конвергенція, так і дивергенція [12, с.
2].

На відміну від моделей регіонального розвитку, що
передбачали дію економічних сил щодо досягнення рівно�
ваги, теорії кумулятивного зростання, представниками
яких є Г. Мюрдаль, Ф. Перру, А. Хіршман, Ж.Р. Будвіль,
П. Потьє, у своїй основі спираються на кумулятивну обу�
мовленість економічних процесів. Основу їх моделей скла�
дають положення про нерівномірне зростання в умовах
вільної конкуренції, виникнення у зв'язку з цим центрів
розвитку та його просторову дифузію, створення агло�
мерацій, постійну віддачу від масштабу, фактори виник�
нення центрального місця. Відповідно до цих концепцій
простір генерує економічні переваги через широкомасш�
табні механізми синергії та кумулятивного зворотного
зв'язку, що діє на локальному рівні, лише в окремих точ�
ках простору ("полюсах зростання") з різною інтенсив�
ністю [13]. Неоднорідність економічного простору всере�
дині країни, за А. Хіршманом, є причиною нерівномірно�
го розвитку окремих її територій, і, як наслідок, вирівня�
ти його неможливо [14].

У подальшому в окремих дослідженнях територія роз�
глядалася як система дії не тільки економічних, але й
інституцшних чинників: місцевого управління, що об'єд�
нує місцеву спільноту,низку місцевих інституцій комп�

лексом економічних та соціальних відносин, який фор�
мує соціальний капітал певного географічного просто�
ру [15].

Еволюція нерівномірності розвитку всередині країни
дослід жувалася Вільямсоном [16], пізніше Річардсоном
[17]. За їх твердженням, розвиток на ранніх стадіях кон�
центрується і поляризується в центральних регіонах краї�
ни, і тільки згодом він поширюється на більш периферійні
території. Наслідком цього різношвидкісного руху в роз�
витку є поширення і поглиблення міжрегіональних не�
рівностей на початку розвитку країни, які зменшуються
з моменту досягнення країною певного рівня виробницт�
ва. Причини збільшення диспропорцій між сильними та
слабкими регіонами на ранніх стадіях розвитку дослід�
ники пов'язували із наслідками ефекту витіснення, який
сприяє більш розвинутим регіонам через:

— міграцію до них кваліфікованої робочої сили з
відсталих регіонів, рух капіталу до більш розвинутих те�
риторій завдяки підвищеному попиту;

— доступ до розвинутої інфраструктури, послуг та
потенційного ринку і кращих умов роботи бізнесу;

— розподіл більшої частини державних ресурсів на
користь сильних регіонів;

— обмеженість внутрішньорегіональної торгівлі ре�
сурсами.

Тому на ранніх стадіях розвитку розвинуті регіони не
генерують ефект тяжіння до себе менш розвинутих. Про�
тягом певного часу ці процеси загострюють регіональні
диспропорції всередині країни до тих пір, поки не почи�
нається зворотний процес розосередження економічної
активності: створення робочих місць у відсталих регіонах,
через яке скорочується чи припиняється взагалі відплив
робочої сили; зменшення норми прибутку для бізнесу,
сконцентрованого в розвинутих територіях, зростання
державних інвестицій у соціальну сферу слаборозвину�
тих територій, економічна інтеграція сильних та відста�
лих регіонів. Взаємозалежність між рівнем розвитку рег�
іонів та розміром диспропорцій між ними дослідниками
відображалася перевернутою U�кривою. В багатьох ос�
новних положеннях ця теоретична модель підтверджуєть�
ся сучасними емпіричними дослідженнями.

Суттєвим теоретичним внеском у розуміння рушійних
сил регіонального розвитку стали наукові праці П. Роме�
ра та Р. Лукаса — засновників нової теорії економічного
зростання, яку називають ще теорією ендогенного роз�
витку, згідно з якою основними факторами економічно�
го зростання є збільшення капіталовкладень у науково�
дослідницьку та конструкторську діяльність та інвестиціїв
людський капітал. Один з висновків цих учених полягає в
тому, що економіка, яка базується на розвинутій науці та
людському капіталі, має у довгостроковій перспективі
кращі умови зростання, ніж за відсутності цих двох скла�
дових розвитку [18].

Останнім часом значна увага приділяється теорії
нової економічної географії (NEG) П.Кругмана (в по�
дальшому розвинута спільно з М. Фуджитою, А. Венаб�
лесом [19]), що розглядає розосередження та агломера�
цію економічної активності як важливий фактор ре�
гіонального розвитку. Просторове розосередження ви�
робництва в моделі П. Кругмана залежить від доцент�
рових сил, що сприяють централізації, і відцентрових
сил, що стимулюють децентралізацію економічної актив�
ності. Характер впливу цих сил залежить від вартості
транспортних витрат, пов'язаних з доставкою товарів
[20]. Головним досягненням нової економічної географії
вважається обгрунтування взаємодії розміру ринку з
масштабом внутрішньої просторової економіки під�
приємств, їх транспортними витратами. Це дозволяє виз�
начати розмір ринку ендогенними факторами. За незнач�
них транспортних витрат починає діяти закон кумуля�
тивної причинності: виробництво товарів та послуг має
тенденцію до концентрації в місцях з великим розміром
ринку, а ринок матиме більші розміри, де концентруєть�
ся виробництво.

У той же час деякі дослідники (зокрема бельгійський
професор університету Лувена Ж.�Ф. Тісс) вважають, що
теоретична модель нової економічної географії має бути
доповнена економічними моделями розвитку міст (urban
economics, UE). Із розростанням урбанізованих центрів
значними, порівняно з вартістю доставки товарів до та�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/2016104

ких міст, стають внутрішньоміські транспортні витрати.
Відповідно відбуваються зміни у діалектиці процесу: якщо
зменшення транспортних витрат для робочої сили на пе�
реміщення до розташованих у містах підприємств сприя�
ло у минулому концентрації виробників ближче до місця
виробництва, то падіння витрат з доставки товарів сприяє
просторовій децентралізації праці та виробництва. Для ве�
ликих міст зростання часових витрат внутрішньомісько�
го переміщення означає появу вторинних бізнес�центрів,
що призводить до зростання поліцентричного впливу ве�
ликого міста на суміжні регіони, збільшуючи таким чи�
ном ефект економічної інтеграції для останніх [21].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Згадані теорії та їх модифікації складають основу на�

укової бази регіональної економіки. Слід звернути увагу
на те, що у переважній більшості наукових досліджень за�
рубіжних учених відсутня принципова різниця між понят�
тями "регіональний" та "місцевий" розвиток. Принаймні
будь�яких особливих теорій чи моделей, які б визначили
особливості кожної з цих категорій не виявлено. Як пра�
вило, дослідники відмічають, що розгляд регіонального
та місцевого розвитку здійснюється з урахуванням еко�
номічних, географічних, урбаністичних, наукових
підходів, а також розглядаються в політичному, соціаль�
ному, культурному та інших аспектах.
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ВСТУП
Доцільність надання податкових пільг є одним із

найбільш дискусійних питань в теорії і практиці оподатку�
вання. Податкові пільги повинні або заохочувати платників
податку активізувати свою діяльність, що призведе до роз�
ширення бази оподаткування, або ж сприяти встановлен�
ню відносної справедливості в оподаткуванні, коли той, хто
має змогу платити більше, сплачує більше, а той, хто об�
'єктивно платити не може звільняється від оподаткування
або ж має знижку в оподаткуванні.

Якщо вести мову про податок на нерухоме майно, то
надання податкових пільг платникам податків з метою сти�
мулювання їх активності можна розглядати лише в тому
випадку, якщо мова йде про стимулювання придбання но�
вого жила. Однак в Україні застосування такої пільги поз�
бавлене сенсу, оскільки на рішення про придбання нового
житла більше впливає доступність джерел фінансування.
Навіть якщо вести мову про оподаткування комерційної
нерухомості, то відсутність пільг має стимулювати її влас�
ника ефективно використовувати такі об'єкти, а за немож�
ливості ефективного використання прийняти рішення про
здачу такої нерухомості в оренду або продаж, що позитив�
но позначиться і на розвитку ринку комерційної нерухо�
мості.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якщо вести мову про надання податкових пільг з точки

зору дотримання принципу соціальної справедливості, то в
суспільствах з високим рівнем тіньової економіки та висо�
ким ступенем диференціації життєвого рівня населення це
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є виправданим. Про це йде мова у дослідженнях П. Абель�
сона та Р. Джоекса, які оцінюють застосування пільг у май�
новому оподаткуванні як альтернативу субсидіям [13].
Інший аспект проблеми, пов'язаної з диференціацією до�
ходів і рівня життя населення викладено у дослідженнях Р.
Ансті, С. Фіндлея, І. Харпера [14], які вважають виправда�
ним надання податкових пільг у випадку дорого іпотечного
кредитування. Також багато зарубіжних вчених досліджу�
ють взаємозв'язок цін на житло, розміру податків на неру�
хоме майно та податкових пільг. Зокрема це висвітлено у
працях В. Біна [15], Дж. Беррі, А. Адаіра [16], Н. Кінг, Б. Кінг
[17], М. Полаковскі, М. Стегман, В. Рое та ін. [18]. В Україні
механізм оподаткування нерухомості перебуває на етапі
становлення, тому процедура застосування пільг перебуває
на етапі апробації та потребує удосконалення. Тому метою
статті є обгрунтування критеріальних параметрів застосу�
вання пільг в оподаткуванні нерухомості в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Чинним законодавством України передбачене за�
стосування податкових пільг по податку на нерухоме май�
но, відмінне від земельної ділянки, розмір яких встанов�
лений у вигляді звільнених від оподаткування метрів. Ос�
кільки податок справляється недавно і має дуже низьку
фіскальну ефективність, то доцільність застосування саме
таких пільг оцінювати досить складно. На наш погляд, не�
обхідно оцінити доцільність застосування податкових
пільг при справлянні податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, з точки зору диференціації рівня
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життя населення та перспектив підвищення ставок подат�
ку.

Загалом аналіз диференціації життя населення необхі�
дно починати із структури доходів громадян. Як свідчить
інформація Державної служби статистики [5], основу до�
ходів громадян складають доходи, отримані у вигляді заро�
бітної плати (у середньому більше 40% за останні п'ять років)
та соціальні допомоги і трансферти (у середньому 40%),
натомість доходи від власності, прибуток та змішаний дохід
у середньому складає 20%. Така ситуація склалася унаслі�
док браку економічної активності, оскільки частка доходів
у вигляді соціальних трансфертів удвічі перевищує частку
прибутку та змішаного доходу. Тривалі тенденції доміну�
вання заробітної плати та соціальних трансфертів у дохо�
дах населення заклали основу разючій диференціації рівня
життя населення через те, що рівень заробітної плати ста�
вить жорсткі рамки для зростання добробуту, а соціальні
трансферти в принципі не мають призначення зростання
суспільного добробуту, вони мають лише забезпечувати
нормальні умови життя для тих громадян, які не можуть
заробити дохід у силу об'єктивних причин.

Як зазначаються фахівці, диференціація доходів насе�
лення може проявлятись як і внутрішньо — тобто коливан�
нями доходів усередині країни, так і зовнішньо — як різни�
ця доходів населення різних країн. Для України як і зов�
нішня, так і внутрішня суспільна нерівність становить знач�
ну загрозу для соціальної та психологічної стабільності на�
селення [2, с. 124]. Якщо порівнювати середньодушові до�
ходи в Україні, які становлять для більшої частини населен�
ня у середньому 200 дол США, з аналогічними показником
для країн Європейського Союзу, то там аналогічний показ�
ник складає від 600 до 1000 дол. США. Такий розрив у дохо�
дах за однакову працю породжує соціальну напругу, яка
нічим не компенсується з боку держави. У той же час в Ук�
раїні наявний невеликий відсоток населення, яке має се�
редній дохід, який перевищує показник середньодушового
доходу більше, ніж у 10 разів. За наявності такого розриву
у доходах західні економісти вважають обгрунтованим за�
стосування високих ставок майнових податків для замож�
ного населення та низьких (пільгових) для решти частини
населення, що сприятиме встановленню відносної соціаль�
но рівноваги у суспільстві. Показники диференціації рівня
життя населення в Україні відображені в таблиці 1.

Квінтильний коефіцієнт доходів показує співвідношен�
ня рівня доходів 20 % найбільш забезпечених верств насе�
лення до рівня доходів 20 % найменш забезпечених верств
населення. Як видно з даних, представлених у таблиці 1, в
Україні доходи 20% найбільш забезпечених і найменших
забезпечених верств населення відрізняються у 2 рази. Кла�
сичним, методом вимірювання економічної нерівності є ко�
ефіцієнт (або індекс) Джині — показник від 0 до 1, де 0 —
мінімальна, а 1 — максимальна нерівність. Цей метод ана�

лізує розподіл доходу (а не
статків) у тій чи іншій країні у кон�
кретний момент часу [9, с. 167]. В
Україні цей показник у 2005—
2009 рр. становив 0,3—0,35, що
відповідало рівня країн із се�
реднім розвитком, у 2014 р. цей
коефіцієнт зріс до 0,45, що відпо�
відає рівню країн з низьким рівнем
економічного розвитку [7].

В Україні спостерігається до�
статньо помітний розрив між ба�
гатими верствами населення та
бідними. За даними журналу
Forbes, активи 10 найбагатших ук�
раїнців�мільярдерів становлять
приблизно 32,1 млрд дол., або

майже 3% ВВП країни за 2012 рік
[11]. Основним критерієм майно�
вого розшарування є забезпе�
ченість власним житлом. За дани�
ми Державної служби статистики,
щодо розподілу житлової площі на
одну особу, найбільші площі діста�
ються десятій децильній групі, тоб�
то понад 10,65 м2 отримують 73,9%
усіх опитаних багатих верств насе�
лення, що майже у 2 рази більше
опитаних представників першої
децильної групи [1]. Таким чином,

за показниками диференціації рівня доходів та життя насе�
лення в Україні існують підстави для надання пільг у час�
тині оподаткування нерухомого майна незаможних верств
населення із компенсацією втрат бюджету за рахунок за�
можних верств населення через оподаткування їх нерухо�
мого майна за підвищеними ставками.

Ще одним з критеріїв застосування податкових пільг
при оподаткуванні нерухомого майна є можливості прид�
бання житла для різних соціальних груп. Для прикладу
візьмемо середньорічну заробітну плату першої, п'ятої та
десятої децильних груп та середню вартість квартири в но�
вобудові економ класу міста Києва (табл. 2).

З даних, представлених у табл. 2 видно, що особі, яка
має доходи на рівні першої децильної групи 44 роки, щоб
придбати однокімнатну квартиру, за умови, що вся заробі�
тна плата буде витрачена на виплату вартості житла, а прид�
бання дво� чи трикімнатної квартири для цієї групи насе�
лення непосильне, оскільки потребує 58 і 87 років відповід�
но. Слід зазначити, що навіть дешеве іпотечне кредитуван�
ня не здатне вирішити цю проблему через надто низький
рівень доходів — не вистачить життя, що погасити кредит.
Для п'ятої децильної групи відповідні показники складають
13, 17 і 25 років, вони є оптимістичнішими, якщо порівнюва�
ти з першою групою. Фактично за умови доступної іпотеки
населення, яке отримує доходи в межах цієї групи, буде
спроможне придбати одно� або двокімнатну квартиру. Для
придбання трикімнатної квартири необхідно буде 50 років,
за умови, що витрати на іпотеку не перевищуватимуть 50%
доходу особи, та 75 років — якщо 30%. При цьому пробле�
ми із придбанням житла економ�класу практично відсутні
у населення, доходи якого потрапляють у десяту децильну
групу — для придбання житла відповідної категорії необ�
хідно 2, 3 та 4 роки відповідно, навіть за умови використан�
ня іпотеки ці показники не перевищать 8 років.

За такого високого рівня диференціації можливостей у
придбанні нового житла застосування податкових пільг для
незаможних власників житла, які отримують доходи у ме�
жах 1—5 децильної груп є виправданим. Якщо вони і мають
житло у власності, то переважно те, яке отримали у спадок
або внаслідок приватизації державного житлового фонду
після розпаду Радянського Союзу. Оподаткування такого
житла податком на нерухоме майно ще більше поглиблює
рівень диференціації житла населення та посилює соціаль�
ну напругу у суспільстві. Натомість оподаткування житла,
яке знаходиться у власності заможних верств населення має
відбуватися за підвищеними ставками. На наш погляд, кри�
теріями встановлення ставок податку на нерухоме майно та
визначення кола осіб, які можуть претендувати на отриман�
ня податкових пільг, має бути не тільки площа житла, але і
рівень доходів населення, особливо, коли неможливо виз�
начити базу оподаткування податком на нерухоме майно як
вартість об'єкта оподаткування, а не його площу. Наші

Показники 2010 2011 2012 2013 2014
Чисельність населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими прожиткового мінімуму: 

     

млн осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2
у відсотках до загальної чисельності населення 8,6 7,8 9,0 8,3 8,6
Довідково: середньорічний розмір прожиткового 
мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.) 843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 

Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних 
доходів населення, разів 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Квінтильний коефіцієнт фондів (по загальних 
доходах), разів 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 

Таблиця 1. Диференціація життєвого рівня населення в Україні у 2010—2014 рр.

Джерело: Державна служба статистики України.

Кількість 
кімнат/ площа 
квартири 

Середня 
вартість 

квартири, грн. 

Середня кількість років, необхідна для погашення вартості 
квартири для децильних груп 

Перша (зарплата 
18720) 

П’ята (зарплата 
64320) 

Десята (зарплата 
427200) 

1/ 60 810000 44 13 2
2/80 1080000 58 17 3
3/120 1620000 87 25 4

Таблиця 2. Доступність житла для різних децильних груп у м. Києві у 2015 р.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики
України та сайтів компаній�забудовників.
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міркування обумовлені тим, житло (і комерційна неру�
хомість також) в Україні для заможних верств населення
перетворилося на надійний об'єкт інвестування. Але при
цьому рівень орендної плати не можна вважати доступним
для всіх верств населення (табл. 3).

Як видно з даних, представлених у таблиці 3, дозволи�
ти собі орендувати окрему квартиру може тільки особа,
яка отримує доходи не нижче сьомої децильної групи. Для
1—6 груп орендна плата за окреме житло перевищує до�
ходи громадян, що часто змушує їх орендувати кімнати або
навіть ліжка у квартирах. Недоступність придбання жит�
ла та недоступність навіть його оренди ще більше підви�
щує соціальну напругу в суспільстві, породжену майновим
розшаруванням, що свідчить на користь відсутності пільг
при стягненні податку на нерухоме майно з дорогих
об'єктів нерухомості. Слід зазначити, що навіть якщо такі
об'єкти нерухомості перебувають у власності осіб, які ма�
ють низькі доходи, пільги їм не повинні надаватися. Це
обумовлено такими міркуваннями. По�перше, існує ризик
перерозподілу майна між членами сім'ї (реєстрація неру�
хомості на пенсіонерів або безробітних) з метою уникнен�
ня оподаткування. По�друге, відсутність пільг стимулюва�
тиме ефективне використання нерухомості (продаж з ме�
тою купівлі меншого об'єкта нерухомості або ж передача
його в оренду). Слід зазначити, що у світовій практиці
пільги при оподаткуванні нерухомості надаються переваж�
но інвалідам, які не здатні забезпечити себе об'єктивно,
однак такі пільги здебільшого обмежені встановленням
норми житла на одну особу, коли на надлишкову площу
пільга не розповсюджується.

Що стосується оподаткування комерційних будівель, то
у світовій практиці критеріями надання пільг є статус орган�
ізації — прибуткова чи ні. Переважно пільги надаються ре�
лігійним та неприбутковим організаціям, а також устано�
вам, які фінансуються за рахунок держави, знову таки по�
ширеною є практика встановлення обмежень площу неру�
хомості, щодо якої застосовуються пільги.

Інший аспект має застосування податкових пільг при
стягненні земельного податку. Незважаючи на незначний
розмір ставок земельного податку,кількість наданих пільг
платникам земельного податку зростає з року в рік. У 1997
році пільги, надані органами місцевого самоврядування, ста�
новили 69 % (694 млн грн.) від фактичних надходжень зе�
мельного податку, в 1999 році — 91 %, у 2000 році — 63 %, у
2001 році — 63,5 %, у 2002 році — 69,3 %, в 2007 — 79,3 %, в
2010 — 69,1%, в 2014 — 68,3%. Станом на 01.10.2010 р. втра�
ти від надання пільг по платі за землю становили 2,59 % від
загальної суми втрат державного та місцевого бюджетів. У
зв'язку з наданням пільг по даному податку місцеві бюдже�
ти недоотримали близько 641 тис. грн. [8]. У 2014 р. ана�
логічні показники склали 3,1% та 812 тис. грн.

Критеріальні параметри надання податкових пільг для
платників податку на землю відрізняються від тих. які зас�
тосовуються для об'єктів оподаткування, відмінних від зе�
мельної ділянки. Передусім параметри залежать від того,
на які цілі використовується така земля. Досить часто у
публікаціях вітчизняних вчених можна зустріти тверджен�
ня щодо необхідності надання податкових пільг сільсько�
господарським виробникам. На наш погляд, так позиція є
дискусійною, що обумовлено наступними міркуваннями.
Так, основними чинниками підвищення ефективності ви�
користання землі у сільському господарстві є: продук�
тивність сільськогосподарського виробництва; система
землеробства; родючість землі. Надання податкових пільг

по платі за землю навряд чи дасть позитивний результат у
цьому напрямі, оскільки сам факт надання пільги не пов'я�
заний із показниками ефективності, тобто пільга має
підтримуючий характер. На наш погляд, вона навіть має
негативний вплив, оскільки не стимулює власників землі
ефективно її використовувати та застосовувати нові тех�
нології.

Як свідчать дослідження вітчизняних вчених, в Ук�
раїні з 1990 по 2009 рік зросли площі солонцюватих та за�
солених грунтів на 45,3 тис.га, змитих — на 454,8, кам'янис�
тих — на 8,3 тис. Винні в цьому ті землевласники та земле�
користувачі, які після збирання врожаю не дбають про по�
новлення поживних речовин у грунті та не використовують
добре випробувані заходи із захисту сільськогосподарських
угідь від ерозії, засолення тощо [12]. Звуження масштабів
хімізації сільського господарства, у тому числі й внесення
добрив, обумовило формування від'ємного балансу пожив�
них речовин у грунті [4]. У тому числі це пов'язано з тим, що
рівень оподаткування землі є низьким, і навіть за неефек�
тивного використання землі власник буде здатний запла�
тити податок. Натомість підвищення рівня оподаткування
та скасування податкових пільг буде суттєвим стимулом до
ефективного використання земель.

Крім того, до критеріальних параметрів надання подат�
кових пільг по платі землю має бути віднесено об'єктивність
цього процесу. Так, в Україні надання пільг при сплаті зе�
мельного податку грунтується переважно на суб'єктному
принципі, а об'єктний принцип не приймається до уваги
(тобто не враховуються властивості об'єкта оподаткуван�
ня). При такій ситуації фактично ігнорується фактор вар�
тості землі і мають місце випадки, коли це призводить до
пільгового оподаткування найбільш привабливих у ринко�
вому відношенні об'єктів нерухомості. Нерідко земельні
ділянки формально належать до малоприбуткових земель,
що безпосередньо впливає на результати їх оцінки як об�
'єкта оподаткування та в кінцевому підсумку викликає не�
виправдано значні втрати надходжень до бюджетів. Отже,
задекларовані як механізм соціального захисту пільги щодо
земельного оподаткування призводять до антисоціальних
фактів збагачення окремих землевласників за рахунок не�
реалізованого потенціалу бюджетних надходжень [10, с.
118].

При оподаткуванні землі та поліпшень пільги можуть
надаватися соціально незахищеним платникам податків,
як правило, пенсіонерам і інвалідам; крім того, у деяких
країнах при наданні пільги враховується родинний стан
платника податків та рівень його доходів. При оподатку�
ванні нерухомого майна можуть виникнути ускладнення
у тих платників, які володіють значним майном, але не
мають достатніх поточних доходів, у зарубіжній літера�
турі їх називають "asset�rich but income�poor households"
[19, с. 15]. До таких платників належать пенсіонери та інші
особи з фіксованими доходами. Проте система пільг, що
відпрацьована в країнах, які використовують податки на
майно, дає змогу уникнути ймовірних небажаних
наслідків і захистити найуразливіші верстви населення [3,
с. 136]. В Україні описані критерії надання податкових
пільг порушуються, що призвело до диспропорцій опо�
даткуванні землі, порушення принципу соціальної спра�
ведливості, що негативно позначається на якості викори�
стання землі.

Частка платників земельного податку, які мають подат�
кові пільги, перевищує третину всіх платників цього подат�
ку. Пільги (за даними довідника податкових пільг) встанов�

Кількість 
кімнат/ 
площа 

квартири 

Середньо-
місячна 
вартість 
оренди 

Середня частка орендної плати у доходах громадян різних децильних груп 

Перша (зарплата 
1560) П’ята (зарплата 5360) Сьома (зарплата 

8500) 

Десята 
(зарплата 

35600) 

1/ 60 6500 
Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 4 р 

Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 1,2 р 

76,47% 18,25% 

2/80 10000 
Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 6,4 р 

Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 1,9 р 

Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 1,2 р 

28,09% 

3/120 12000 
Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 7,7 р 

Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 2,2 р 

Орендна плата 
перевищує заробітну 
плату у 1,4 р 

33,71% 

Таблиця 3. Доступність житла для різних децильних груп у м. Києві у 2015 р.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики України та сайтів агенцій з нерухомості.
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лені переважно за суб'єктною ознакою. Це свідчить про
низьку ефективність земельного оподаткування в Україні.
У країнах ЄС, наприклад, частка платників податків, які от�
римують пільги по сплаті земельного податку не перевищує
10%. Слід зазначити, що втрати пільг суттєво перевищують
надходження від сплати податку. Як було зазначено вище,
це не забезпечує підвищення ефективності використання
земель. Тому, на наш погляд, кількість платників податків,
які отримують податкові пільги по сплаті земельного подат�
ку має бути зменшена, а самі пільги мають застосовуватися
не на суб'єктній, а на об'єктній основі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначення критеріальних параметрів

надання податкових пільг є досить складною проблемою,
особливо для країн з низьким рівнем економічного роз�
витку. Встановлюючи критерії надання податкових пільг
для податків на нерухоме майно, необхідно враховувати
економічне призначення таких податків — наповнення до�
хідної частини бюджету за дотримання принципів соц�
іальної справедливості та ефективності використання не�
рухомого майна. Саме тому у частині оподаткування не�
рухомого майна, відмінного від земельної ділянки, пільги
доцільно застосовувати тільки до власників нерухомого
майна, які належать до 1—5 децильної гру доходів, та во�
лодіють нерухомим майном економ�класу, отриманим у
спадок або внаслідок приватизації державного житлово�
го фонду після розпаду Радянського Союзу. Для влас�
ників земельних ділянок необхідно скоротити кількість
пільг та перейти до принципу об'єктності при їх встанов�
ленні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Її зв'язок із науковими та практичними завдання�

ми. Стратегічним напрямком свого розвитку Україна
визначила повноправне членство в Європейському
Союзі (ЄС). Державна політика і економіка України
поступово трансформуються відповідно до європейсь�
ких стандартів. Євроінтеграція України передбачає не�
обхідне реформування і модернізацію фінансово�еко�
номічної системи в державі, однією із складових якої є
ринки небанківських фінансових послуг. Передбачає
входження їх на світові ринки таких послуг. При реалі�
зації цих намірів ринки небанківських фінансових по�
слуг будуть здатні більш ефективно впливати на зрос�
тання економіки України завдяки залученню додатко�
вих, в тому числі іноземних, інвестицій, ефективно впли�
вати на забезпечення умов для відтворення заощаджень
громадян, на удосконалення і посилення системи захи�
сту прав  споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПУБЛІКАЦІЙ
ТА НЕ ВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ПРОБЛЕМИ

Повна інтеграція українських ринків небанківських
фінансових послуг в європейську систему можлива
лише при відповідності їх критеріям і стандартам Євро�
пейського Союзу. Національна комісія, яка здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових по�
слуг (Нацкомфінпослуг) підкреслює, що правовою ос�
новою для поглиблення відносин між Україною та ЄС
є Угода про партнерство та співробітництво (УПС),
Угода про асоціацію між Україною та ЄС, ряд політич�

УДК 336.74

О. В. Клименко,
магістр, головний спеціаліст, аналітично;організаційний відділ Національної
комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ СФЕРИ РИНКІВ

НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

УКРАЇНИ

O. Klymenko,

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State

Regulation of Financial Services Markets

EUROINTEGRATION SPHERE OF BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS OF UKRAINE

Проаналізовано заходи, що вживаються Україною для імплементації національного законодавства в

сфері регулювання ринків небанківських фінансових послуг до стандартів Європейського Союзу. РекоJ

мендовано посилити регуляторні функції, що забезпечують підвищення захисту прав споживачів цих

ринків.

 The measures taken by Ukraine to implement in the field of regulation of the markets of the national legislation

of nonJbank financial services to European Union standards have been analyzed. It is recommended to strengthen

the regulatory functions that enhance the protection of the rights of users of these markets.

Ключові слова: держава, європейська інтеграція, економіка, ринки небанківських фінансових послуг, стра�
хування, законодавство.

 Key words: country, European integration, economy, non�bank financial services markets, insurance, legislation.

них документів, що виводять відносини Україна — ЄС
на нову площину практичної реалізації завдань стра�
тегічного партнерства [1]. Саме тому для всіх сегментів
ринків небанківських фінансових послуг в Україні
найактуальнішим завданням в останні роки і нині є при�
ведення українського законодавства, нормативно�пра�
вової бази у відповідність з Директивами ЄС. У статті
[2], наприклад, особливу увагу в цій темі було приділе�
но ринку страхування. На думку автора цієї публікації,
багатогранність страхового ринку, зобов'язує закріпи�
ти на законодавчому рівні розподіл ризиків та відпов�
ідальності між суб'єктами страхового процесу на на�
ціональному просторі відповідно міжнародному рівню.
При цьому таке завдання постає перед Україною не
тільки у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію з
ЄС, а тому, що внаслідок все більшої глобалізації в світі
ризики, спричинені різноманітними природними, тех�
ногенними, екологічними, економічними та багатьма
іншими форс�мажорними явищами нерідко виходять за
межі національних рівня і мають міжнаціональний ха�
рактер.

Слід погодитись з висновком автора статті [2], зроб�
леного на підставі результатів критичного аналізу фун�
даментальних наукових джерел з теорії страхування, що
страховий ринок є невід'ємним елементом сучасного
фінансового середовища на всіх рівнях — регіонально�
му, національному, глобальному. Додати до цього мож�
на лише те, що такий висновок повністю кореспондуєть�
ся із заключенням, що ринки небанківських фінансових
послуг в цілому є складовою загальнодержавної фінан�
сової системи країни [3—5].
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МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є висвітлення і оцінка заходів, що

вживаються Україною в напрямку імплементації націо�
нального законодавства та нормативно�правових актів,
діючих в сфері небанківських фінансових послуг, у зв'яз�
ку з підписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС, а
також визначення пропозицій щодо їх подальшого роз�
витку і посилення ефективності.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ І ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Реалізуючи євроінтеграційну складову державної
політики в сфері небанківських фінансових послуг, Нац�
комфінпослуг доопрацьовує діючі і розробляє нові не�
обхідні нормативно�правові акти, які забезпечують
відповідність української правової бази законодавству
ЄС. Для підтвердження сказаного можна назвати, на�
приклад, Розпорядження Нацкомфінпослуг від
18.02.2015 №3 "Про затвердження планів імплементації
актів законодавства ЄС". Цим розпорядженням були
затверджені план імплементації положень Директиви
2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9
грудня 2002 року про посередництво у страхуванні, а
також план імплементації положень Директиви 2009/
103/ЄС від 16 вересня 2005 року щодо страхування від
цивільної відповідальності по відношенню до викорис�
тання автотранспортних засобів та забезпечення вико�
нання зобов'язань щодо страхування такої відповідаль�
ності.

Для приведення законодавства України до вимог
названих Директив ЄС передбачається внесення змін та
доповнень до Закону України "Про обов'язкове стра�
хування цивільно�правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів" № 1961�ІV від 1 липня
2004 року та до проекту Закону України "Про страху�
вання" (реєстраційний номер 1797�1 від 06.02.2015). Се�
ред конкретних заходів тут треба назвати необхідність
запровадження прудеційного нагляду, посилення вимог
до капіталу компаній відповідно до Директиви 2009/138/
ЄС при веденні діяльності у сфері страхування та пере�
страхування, організації ефективного нагляду на основі
ризиків, посилення вимог до звітності страхових ком�
паній.

У наших статтях [2; 3], а також в багатьох інших пуб�
лікаціях підкреслювалось, що основним завданням в
справі євроінтеграції ринків небанківських фінансових
послуг є захист прав споживачів страхових та інших по�
слуг, що надаються суб'єктами цього ринку (пенсійни�
ми фондами, ломбардами, кредитними спілками та інш.).
Це питання стає особливо актуальним в період світової
фінансово�економічної кризи.

У рамках ЄС передбачено створення Європейської
Ради з системних ризиків (European Systemic Risk Board
(ESRB)), Європейської системи фінансових наглядачів
(European System of Financial Supervisors (ESFS)) та
Європейського органу із регулювання страхової діяль�
ності та діяльності з недержавного пенсійного забезпе�
чення (European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA)).

Європейська Рада з системних ризиків (European
Systemic Risk Board (ESRB)) представляє собою новий
незалежний орган, який здійснює макропруденційний
нагляд на рівні ЄС. А саме, збирає та аналізує інформа�
цію для моніторингу та оцінки потенційних загроз для
стабільності фінансової системи ЄС в цілому; іденти�
фікує, визначає та попереджує про найбільш проблемні
ризики; розробляє і надає рекомендації щодо заходів
реагування на ідентифіковані ризики.

Європейська система фінансових наглядачів (Euro�
pean System of Financial Supervisors (ESFS)) складається

із національних наглядових органів та агентств щодо
нагляду за банківськими установами, ринками цінних
паперів, страхових компаній та пенсійних організацій.
Основною функцією ESFS є розробка і впровадження
єдиних правил щодо ліцензування та нагляду за фінан�
совими інститутами країн ЄС.

В Європейському Союзі створено також Європейсь�
кий орган із регулювання страхової діяльності та діяль�
ності з недержавного пенсійного забезпечення
(European Insurance and Occupational Pensions Authority
(EIOPA)). Основними завданнями EIOPA, націленими
на підтримку стабільності фінансової системи, прозо�
рості ринків небанківських фінансових послуг, визна�
чені покращення захисту споживачів страхових та інших
фінансових послуг, відновлення довіри до фінансової
системи; запровадження надійної і ефективної системи
регулювання та нагляду, гармонізації та узгодженості
у застосуванні правил для фінансових установ і ринків
усіх держав�членів Європейського Союзу з урахуван�
ням їх різних інтересів та різної побудови фінансових
інститутів.

Детальна інформація щодо завдань названих вище
структур фінансового нагляду в ЄС, в тому числі нагля�
ду за ринками небанківських фінансових послуг наве�
дена на сторінках сайту Нацкомфінпослуг1.

Оскільки наглядові структури ЄС мають наднаціо�
нальний характер, розроблені для вдосконалення зако�
нодавства та спільних дій країн�членів

Європейського Союзу, то Україна зобов'язана про�
вести адміністративно організаційні заходи і реформи,
що будуть відповідати названим вище базовим принци�
пам нагляду за фінансовими ринками.

Нацкомфінпослуг розпочала більше 10 років тому
переговорний процес щодо узгодження нормативно�за�
конодавчої бази України в сфері небанківських фінан�
сових послуг із законодавством ЄС в підсекторі "Послу�
ги страхування та послуги, які мають відношення до стра�
хування" сектору "Фінансові послуги". Розглядаємі пи�
тання були узгоджені в ході переговорного процесу щодо
вступу нашої держави до Світової організації торгівлі
(СОТ). Зокрема узгоджено питання щодо можливості
надання страхових послуг прямими філіями іноземних
страхових компаній з визначенням п'ятирічного пере�
хідного періоду, протягом якого діяльність прямих філій
іноземних страхових компаній буде заборонена.

Декілька законів, що стосуються регулювання
ринків, віднесених до компетенції Держфінпослуг (нині
Нацкомфінпослуг), було прийнято Верховною Радою
України. Були прийняті Закони України "Про внесення
змін до Закону України "Про страхування" № 2774�IV
від 7.07.2015, яким встановлені обов'язкова наявність у
філії страховика�нерезидента гарантійного депозиту,
умови, яким повинен відповідати страховик, що має
намір відкрити філію на території України, право упов�
новаженого органу встановлювати окремий порядок
видачі ліцензії філії страховика�нерезидента та здійсню�
вати реєстрацію таких філій; "Про внесення змін до За�
кону України "Про страхування" № 357�V від 16.11.2006,
який встановив вимоги до страховика�нерезидента, що
має намір працювати на території України, перелік видів
страхування, які може провадити страховик�нерези�
дент, і посередницька діяльності, за якими може прова�
дитись на користь страховиків�нерезидентів, обмежен�
ня розміру страхової суми; "Про внесення змін до За�
кону України "Про страхування" № 1110�V від
31.05.2007, яким встановлено вичерпний перелік видів
діяльності страховика�нерезидента на території Украї�
ни, а також скасовано встановлене попереднім зако�
номобмеження щодо розміру страхової суми за дого�
ворами, укладеними із страховиками�нерезидентами
(75%).

________________________________________
1 Нацкомфінпослуг: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/

solvency/ future/
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Держфінпослуг також були прийняті нормативно�
правові акти: порядок ліквідації філій страховиків�не�
резидентів, затверджений розпорядженням від 7.12.2006
року № 6504; положення про здійснення нагляду за
діяльністю філій страховиків�нерезидентів та застосу�
вання заходів впливу, затверджене розпорядженням від
16.11.2006 року № 6426; порядок реєстрації філій стра�
ховиків�нерезидентів, затверджений розпорядженням
від 19.07.2006 року № 6021; вимоги до гарантійного де�
позиту філії страховика�нерезидента, затверджені роз�
порядженням від 19.09.2006 року № 6244; ліцензійні
умови провадження діяльності філіями страховиків�не�
резидентів, затверджені розпорядженням від 7.09.2006
року № 62012.

Наведена вище інформація висвітлює лише частину
діяльності Нацкомфінпослуг в напрямку імплементації
до законодавства ЄС законодавчої та нормативно�пра�
вової бази України, що відноситься до сфери небанкі�
вських фінансових послуг. Важливу роль в цьому
відіграє співробітництво з проектами міжнародної тех�
нічної допомоги. Одним з таких проектів є програма
USAID "розвиток фінансового сектору" (програма
FINREP�II), цілями якої є посилення нагляду та регу�
лювання фінансового сектору, підвищення фінансової
грамотності населення, розвиток фінансового ринку
деривативів. Нагадаємо, що згідно з трактовкою
Вікіпедії дериватив (похідний фінансовий інструмент)
— це договір стандартної форми, який засвідчує право
та/або зобов'язання придбати або продати базовий ак�
тив у майбутньому на визначених у цьому договорі умо�
вах. Основні компоненти цієї програми полягають в за�
стосуванні міжнародних стандартів, принципів та до�
свіду в діяльності ринків небанківських фінансових по�
слуг в Україні.

Підкреслимо, що поширення і підвищення фінансо�
вої грамотності населення, запровадження навчання
фінансової грамотності, починаючи зі школи, є дуже
актуальним заходом для українського суспільства. Одна
з причин цього полягає в поширенні в державі шахрайсь�
ких схем, які Нацкомфінпослуг не контролює, насам�
перед на кредитних і страхових ринках. Різні незареє�
стровані небанківські структури, які в більшості не ма�
ють ліцензій фінансових установ, пропонують населен�
ню України фінансові послуги щодо надання кредитів
за низькими процентними ставками під виглядом адмі�
ністрування купівлі в групах. У результаті недостатньої
фінансової грамотності громадяни України нерідко
підписують подібні шахрайські "кредитні" договори,
згідно з якими клієнт зобов'язаний спочатку сплатити
відсотки за кредит, якого ще не отримав і найчастіше
ніколи не отримає.

У 2014 році Нацкомфінпослуг завершив виконання
проекту технічної допомоги по програмі GIZ/DGRV
"Реформування фінансової діяльності в  сільській місце�
вості", мета якої полягала в консультуванні органів дер�
жавної влади щодо регулювання небанківських фінан�
сових установ для розширення пропозицій небанківсь�
ких фінансових послуг у сільських регіонах. Основна
увага в цьому проекті приділялась поліпшенню регулю�
вання і нагляду в системі кредитної кооперації, навчан�
ню і підвищенню кваліфікації фахівців кредитних
спілок3.

Нацкомфінпослуг найбільш активно розвиває
міжнародне співробітництво з аналогічними уповнова�
женими органами іноземних держав, перш за все, у
сфері страхового нагляду. Меморандуми про взаєморо�
зуміння та обмін інформацією Нацкомфінпослуг укла�
ло з державними органами, які здійснюють регулюван�
ня небанківських фінансових послуг, Польщі, Республ�

іки Вірменія, Латвії, Литви. В стадії опрацювання зна�
ходяться подібні меморандуми з державними устано�
вами Австрії, Республіки Молдова, Туреччини, Маке�
донії4.

Перспективи подальших дій в розглядаємому на�
прямку. Консультативна та технічна допомога з боку ЄС
в приведенні законодавства і нормативно�правової бази
України в сфері регулювання ринків небанківських
фінансових послуг до європейських стандартів дуже
важлива для нашої держави, оскільки прискорює кому�
нікацію зазначених ринків з аналогічними структурами
Європейського Союзу. Вдосконалення регуляторного
середовища мусить активізувати залучення в зазначену
сферу економіки України іноземних інвестицій.

Цілком зрозуміло, що асоціація України з ЄС зобо�
в'язує нашу державу орієнтувати свої ринки небан�
ківських фінансових послуг і адаптувати законодавство,
що їх регулює, до транснаціональних стандартів. При
цьому Нацкомфінпослуг має чітко розуміти, що надан�
ня Україні консультативної та, можливо, фінансової
допомоги в межах названих вище і інших програм ба�
зується, перш за все, на зацікавленості, на політичних
або фінансових інтересах структур держав ЄС або кон�
кретних країн�донорів, подібних нашому Нацкомфін�
послуг. А тому з урахуванням сказаного Нацкомфінпос�
луг має будувати і намагається будувати стратегію і так�
тику своїх рішень в напрямку сучасних світових тен�
денцій розвитку ринків небанківських фінансових по�
слуг але передбачаючи пріоритет національних інтересів
України з тим, щоб не втратити незалежність у розгля�
даємій сфері.

Недостатня розвиненість, відносна слабкість і недо�
сконалість діючих в Україні законодавства та механізмів
регулювання ринків небанківських фінансових послуг
ставить завдання розробки і запровадження особливих
підходів при інтеграції цієї сфери до глобальної фінан�
сової системи. Найголовнішими в цьому процесі пропо�
нується вважати наступні постулати.

Законодавча база, що регулює ринки небанківських
фінансових послуг, має розвиватися, виходячи з вик�
лючно прагматичних національних інтересів України.
При цьому програма розвитку ринків небанківських
фінансових послуг на перспективу має одночасно їх
лібералізацію та стимулювання конкуренції, з одного
боку, і посилення нагляду на основі оцінки ризиків за їх
діяльністю — з другого. А заходи щодо підвищення про�
зорості функціонування суб'єктів підприємництва на
цих ринках шляхом розкриття самими бізнесовими
структурами і регуляторами інформації про показники
діяльності і стан фінансової ситуації на ринках забез�
печать наближення українських реалій до європейських
споживачів послуг, кредиторів та інвесторів небанківсь�
ких фінансових ринків.

Пріоритетом будь�яких заходів по вдосконаленню
регулювання ринків небанківських фінансових послуг
на нинішньому етапі їх розвитку повинен бути захист
майнових прав споживачів цих послуг, населення Украї�
ни. При удосконаленні законодавчих і нормативно�пра�
вових актів в сфері регулювання ринків небанківських
фінансових послуг головний акцент слід поставити на
посиленні важелів реального самоуправління цих
ринків, наприклад через різні союзи, асоціації та інші
громадянські організації, що об'єднують суб'єктів цих
ринків [3]. Потрібні додаткові заходи щодо посилення
державного гарантування прав і фінансового захисту
споживачів в усіх напрямках діяльності ринків небанкі�
вських фінансових послуг.

Згідно з поглядами ряду вчених, розглянутих, на�
приклад, в роботі [2], для компенсації витрат, пов'яза�

________________________________________
2 Нацкомфінпослуг: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/integraciya.html
3 Нацкомфінпослуг: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/proekti�mtd.html
4 Нацкомфінпослуг: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/mizhnarodne�
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них з відшкодуванням наслідків нещасних випадків та
стихійних лих, суспільству необхідно координувати і
об'єднувати свої можливості шляхом створення грошо�
вих страхових фондів. Логічно, що такі фонди найчаст�
іше формуються професійними суб'єктами страхової
діяльності. Прикладом для копіювання в цьому може
бути реалізована в Україні система захисту страхуваль�
ників автомобільного транспорту з використанням га�
рантійних фондів, створених у МТСБУ [5].

Вже декілька років ведеться дискусія щодо створен�
ня на страховому ринку структури, подібної Фонду га�
рантування вкладів фізичних осіб, який функціонує в
банківській системі України. Важливо підкреслити, що
при створенні Фонду гарантування страхових виплат по
договорам страхування життя або також по договорам
всіх інших видів страхування необхідно передбачити
виключення помилок, допущених МТСБУ при управ�
лінні гарантійними фондами на ринку "автоцивілки".
Суттєві кроки в цьому напрямку передбачає зареєстро�
ваний 06.02.2015 у Верховній Раді України законопро�
ект №1797�1 "Про страхування". Можна очікувати, що
цей законопроект буде сприяти виводу страхового
бізнесу в Україні на європейський рівень.

Система захисту споживачів небанківських фінан�
сових послуг зобов'язана враховувати суттєву за�
лежність ринків цих послуг від можливих девальвації
гривні, зменшення реальних доходів населення, серед�
ньої заробітної плати та інших чинників, на які гостро
реагують ринки небанківських фінансових послуг [4].
Необхідно створити найбільш сприятливі умови для
розширення представництва вже діючих в Україні та
входження на ринки небанківських фінансових послуг
нових, бажано глобального масштабу міжнародних
суб'єктів, нерезидентів (страхових компаній, недержав�
них пенсійних фондів тощо), що забезпечить надход�
ження додаткових інвестицій в країну.

Одне із найважливіших завдань української промис�
лової політики полягає в створенні умов, що підтриму�
ють національного товаровиробника і стимулюють ек�
спорт його продукції. Механізми підтримки виробниц�
тва і експорту певною мірою пов'язані з кредитуванням
та страхуванням експортних поставок. Але фінансова
підтримка українських експортерів страховими компа�
ніями та іншими фінансовими структурами, які відно�
сяться до сфери небанківських фінансових послуг, поки
що недостатні. В Україні однією з причин цього є недо�
статня інформованість споживачів щодо стану справ і
можливостей структур, які надають небанківські фінан�
сові послуги. Нацкомфінпослуг констатує, що значна
кількість навіть великих компаній, які входять до сфе�
ри ринків небанківських фінансових послуг (страхові
компанії, кредитні спілки та інші), не мають сайтів, що
висвітлюють їх діяльність, або не поповнюють інфор�
мацію про свою діяльність на існуючих сайтах. Викори�
стання тут досвіду розвинених європейських країн є
доцільним. І можна очікувати, що Нацкомфінпослуг
найближчим часом реалізує заходи по виправленню цієї
ситуації.

Особливої уваги в розглядаємій темі заслуговує пи�
тання організації маркетинга в сфері діяльності ринків
небанківських фінансових послуг. Незважаючи на ве�
лику кількість монографій, статей, доповідей та інших
публікацій, присвячених теорії і практиці функ�
ціонування страхового ринку, кредитних спілок, пенс�
ійних фондів, фінансових компаній та інш., методи ви�
вчення формування і стимулювання попиту на ринках
небанківських фінансових послуг, маркетингові підхо�
ди до розробки цінової та комунікаційної політики, спо�
соби оцінки економічної ефективності маркетингової
діяльності на цих ринках вимагають подальшого розвит�
ку. З врахуванням просування України в євроінтегра�
ційному напрямку.

Завдяки зазначеним заходам розвиток сфери небан�
ківських ринків фінансових послуг в Україні на ниніш�
ньому етапі і в подальшому має грунтовні підстави ста�
ти одним із інструментів розвитку і євроінтеграції еко�
номіки нашої держави в цілому.
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