Економiк а та держава
Науковопрактичний журнал

Редакційна колегія
Федоренко Валентин Григорович, головний редактор, член Спілки рек
торів Європи, член національної спілки журналістів України, перший
віцепрезидент Спілки будівельників України, професор кафедри тео
ретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, др екон. наук, почесний
доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, профе
сор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН
Федоренко Станіслав Валентинович, заступник головного редактора, доцент
кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік ака
демії будівництва України, к.т.н., доцент
Кучеренко Ганна Борисівна, відповідальний секретар
Амоша Олександр Іванович, директор інституту Економіки промисловості НАН Ук
раїни, др екон. наук, професор, академік НАН України
Андрощук Генадій Олександрович, головний консультант Верховної Ради України,
кт екон. наук, доцент
Бакуменко Валерій Данилович , проректор з наукової роботи Академії муніципаль
ного управління, др наук з державного управління, професор
Бандур Семен Іванович , професор кафедри управління персоналом та економіки
праці ІПК ДСЗУ, др екон. наук, професор
Бендасюк Олег Олександрович , головний спеціаліст департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації МОН України, др екон. наук
Войтович Радмила Василівна, в. о ректора ІПК ДСЗУ, др наук з державного управл
іння, професор
Воронкова Таїсія Євгенівна, професор кафедри бізнесекономіки Київського націо
нального університету технологій та дизайну, кт екон. наук
Воротін Валерій Євгенович, заступник директора Національного інституту стратегі
чних досліджень, др наук з державного управління, професор
Гайдуцький Андрій Павлович , заступник керівника управління платіжних систем
УКР СІБ банка, др екон. наук
Гайдуцький Павло Іванович , Радник През идента України, др екон. наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Грищенко Іван Михайлович , ректор Київського національного університету
технологій та дизайну, др екон. наук, професор, академік НАПН України, Заслуже
ний працівник освіти України
Гудзинський Олексій Дмитрович, професор кафедри менеджменту і маркетингу ІПК
ДСЗУ, др екон. наук, професор
Дацій Олександр Іванович , др екон. наук, професор, Заслужений працівник
освіти України
Денисенко Микола Павлович, професор кафедри Київського національного універ
ситету технологій та дизайну, академік УТА, др екон. наук, професор
Козловський Сергій Володимирович, професор кафедри міжнародних економічних
відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), др екон.
наук, професор
Криклій Артур Станиславович, завідувач кафедри фінансів Хмельницького економіч
ного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України
Кузьмін Олег Євгенович , директор навчальнонаукового інституту економіки і ме
неджменту Національного університету "Львівська політехніка", др екон. наук, про
фесор, Заслужений працівник народної освіти України
Куліков Петро Мусійович, ректор КНУБА, др екон. наук, професор, лауреат 2х дер
жавних премій в галузі науки та техніки, Заслужений працівник освіти України
Курко Микола Несторович, ректор МАУП, доктор юридичних наук, професор, ака
демік Академії наук Вищої школи України, Заслужений юрист України
Кучменко Еліонора Миколаївна , професор кафедри соціології та соціально
гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор
Маршавін Юрій Миколайович , професор кафедри управління персоналом та еко
номіки праці КНЕУ, др екон. наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Мігус Ірина Петрівна, головний науковий співробітник Українського науководосл
ідного інституту цивільного захисту, др екон. наук, професор
Міщенко Катерина Семенівна, доцент кафедри публічного управління та адмініст
рування ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент
Могильний Олексій Миколайович, др екон. наук, професор, ІПК ДСЗУ
Момир Джурович, президент Академії наук та мистецтв Чорногорії
Мордвінов Олександр Григорович , завідувач кафедри, Класичний приватний
університет ( м. Запоріжжя), др наук з державного управління, професор
Ольшанська Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу Киї
вського національного університету технологій та дизайну, др екон. наук, професор
Онищенко Володимир Олександрович , ректор Полтавського націонал ьного
технічного університету, др екон. наук, професор
Патика Наталія Іванівна, проректор з науковопедагогічної роботи ІПК ДСЗУ,
кт екон. наук, доцент
Пясківська Марія Станіславівна, начальник відділу статистики та прогнозування Киї
вського обласного центру зайнятості
Радиш Ярослав Федорович , др наук з державного управління, професор
Розпутенко Іван Васильович, др наук з державного управління, професор
Саблук Петро Трохимович, Почесний директор ННЦ "Інститут аграрної економіки",
др екон. наук, професор, академік УААН, Заслужений діяч науки і техніки України
Седих Юрій Іванович, Президент Товариства Дружби «Україна  Болгарія», Член Україн
ської Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор
Тимошенко Іван Іванович, ректор Європейського університету, професор
Чапка Мирослав, ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща),
др екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України
Черкасов Андрій Володимирович, завідувач кафедри управління персоналом та еко
номіки праці ІПК ДСЗУ, др екон. наук, доцент
Чорна Людмила Олександрівна, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприє
мництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва, др екон.
наук, професор
Шаров Юрій Павлович, перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президен
тові України, др наук з державного управління, профессор

№ 3
березень 2 018
Журнал засновано у січні 2003 року.
Виходить щомісяця.

Журнал включено до переліку
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з
ЕКОНОМІКИ
(постанова президії ВАК України
від 27 травня 2009 р. № 105/2,
наказ Міністерства освіти і науки
України № 1081 від 29.09.2014 р.)
ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ В НАУКО
МЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

— SIS;
— Google Scholar.
Свідоцтво КВ № 9144,
від 09.09.2004 року
ISSN 23066806
Передплатний індекс: 01751
Адреса редакції:
м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29
Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,
18, к. 29
Телефон: (044) 2232628, 5371433
Телефон/факс: (044) 4581073
Email: economy_2008@ukr.net
www.economy.in.ua
Засновники:
Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості
України,
ТОВ "Редакція журналу
"Економіка та держава"
Видавець:
ТОВ "Редакція журналу
"Економіка та держава"
Передрукування дозволяється лише за
згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення
фактів несуть автори. Редакція не завжди
поділяє позицію авторів публікацій.

Рекомендовано до друку Вченою Радою
ІПКДСЗУ 29.03.18 р.
Підписано до друку 29.03.18 р.
Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 25,9.
Наклад — 1000 прим.
Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення № 2903/2.
Віддруковано у ТОВ «ДКС центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17
Тел. (044) 5371434

© Економiка та держава, 2018

У НОМЕРІ:
Е к о н о м i к а т а д е р ж а в а № 3 / 2 0 18

Економічна
наука

Паливода К. В.
Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу
подолання деструкцій в економіці України ................................................................... 4
Антоненко І. Я., Мельник І. Л.
Економічна оцінка регіонального рекреаційнотуристичного
природокористування ..................................................................................................... 10
Селіверстова Л. С.
Особливості функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах ............ 14
Ходаківська О. В., Юрченко І. В.
Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення
у Франції ............................................................................................................................. 17
Панченко В. Г.
Критичний аналіз підходів до моніторингу протекціонізму:
ідентифікація форм прояву неопротекціонізму в економічній політиці .............. 22
Назарова К. О., Мисюк В. О.
Комплаєнсаудит SOX ..................................................................................................... 29
Березіна С. Б.
Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка .................................................... 33
Тимощук О. М., Мельник О. В., Сьомін О. А.
Формування логістичної стратегії підприємств водного транспорту .................... 40
Крайчак Є. В.
Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом ......................... 45
Кудлаєнко С. В.
Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту
населення країни .............................................................................................................. 50
Мухтарлы Ниджат Хафис оглу
Стимулы, влияющие на развитие позиций Азербайджана
в международном разделении труда ............................................................................ 53
Разінькова М. Ю.
Маркетингова політика розподілу ................................................................................ 57
Хомутенко А. В.
Проблематика управління державними бюджетними та позабюджетними
фондами грошових коштів в Україні ............................................................................ 60
Речка К. М.
Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту
аграрного підприємства .................................................................................................. 67
Переверзєва А. В.
Синергетичний ефект у розвитку людських ресурсів об'єднаних
територіальних громад .................................................................................................... 71
Колупаєва І. В.
Науковометодологічні засади регуляторної політики та складові її механізму . 75
Охота В. І.
Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності
в сфері готельних послуг ................................................................................................. 80
Ткаченко В. В., Громова А. М.
Ринок маркетингових досліджень в Україні ............................................................... 84
Лубковський С. А.
Модель гармонізації податкового перерозподілу доходів фізичних осіб ............. 88
Рубан М. О.
Інституційні особливості формування доходної частини місцевих
бюджетів .......................................................................................................................... 100
Варшавська Н. Г.
Оцінювання та прогнозування рівня конкурентоспроможності
національного АПК України ......................................................................................... 105
Полєнніков М. О.
Вітчизняний та зарубіжний досвід формування державної стратегії
соціальноорієнтованого економічного розвитку національної економіки ....... 110
Левченко К. А.
Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів
України: порядок формування та стратегічні ризики ............................................. 113
Льовочкін М. О.
Соціальноекономічна специфіка публічноприватного партнерства
в сфері державної інфраструктури ............................................................................. 118

CONTENTS:
E k o n o m i k a t a d e r z h a v a № 3/2018

Еconomy

Palyvoda K.
PROBLEMS OF CREATING AN ATTRACTIVE INVESTMENT CLIMATE AS A MEANS
OF OVERCOMING DESTRUCTIONS IN THE ECONOMY OF UKRAINE .................................................. 4

Antonenko I., Melnyk I.
ECONOMIC EVALUATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL AND TOURISM
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ............................................................................................................. 10

Seliverstova L.
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL SYSTEMS IN FOREIGN
COUNTRIES ........................................................................................................................................................ 14

Khodakіv'ska O., Yurchenko I.
REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN FRANCE .................................. 17

Panchenko V.
CRITICAL ANALYSIS OF THE APPROAHCES TO THE MONITORING OF PROTECTIONISM:
IDENTIFICATION OF NEOPROTECTIONIST MANIFESTATIONS
IN THE ECONOMIC POLICY .......................................................................................................................... 22

Nazarova K., Mysiuk V.
SOX COMPLIANCEAUDIT ............................................................................................................................. 29

Berezina S.
SOCIAL RISKS OF QUESTIONNAIRE TYPE OF OFFENSIVE AND THEIR ESTIMATION .................. 33

Timoshuk O., Melnik O., Semin O.
FORMATION OF LOGISTIC STRATEGY OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES ............................. 40

Кraichak Ye.
CONCEPTUAL BASICS FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC EXTERNAL DEBT ............................. 45

Kudlayenko S.
PRIORITY DIRECTIONS OF STATE SOCIAL SUPPORT AND PROTECTION
OF THE POPULATION OF THE COUNTRY ................................................................................................. 50

Nijat Hafis Mukhtarli
THE AFFECTING STIMULUS TO DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN'S POSITION IN
INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR ..................................................................................................... 53

Razinkova M.
MARKETING DISTRIBUTION POLICY ......................................................................................................... 57

Khomutenko А.
PROBLEMS OF THE STATE BUDGETARY AND EXTRABUDGETARY MONEY FUNDS
MANAGEMENT IN UKRAINE ......................................................................................................................... 60

Rechka K.
GENERAL RISK OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE
MANAGEMENT SYSTEM ................................................................................................................................. 67

Pereverzieva A.
SYNERGETIC EFFECT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE UNITED
TERRITORIAL COMMUNITIES ...................................................................................................................... 71

Kolupaieva I.
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY
AND MEANS OF ITS MECHANISM ................................................................................................................ 75

Okhota V.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LOYALTY FORMWAVE
IN HOTEL SERVICE .......................................................................................................................................... 80

Tkachenko V., Gromovа A.
MARKET RESEARCH MARKET IN UKRAINE ............................................................................................. 84

Lubkovskyi S.
MODEL OF HARMONIZATION OF TAX REDISTRIBUTION OF PERSONAL
INCOME .............................................................................................................................................................. 88

Ruban M.
INSTITUTIONAL FEATURES OF THE LOCAL BUDGETS REVENUES PREPARATION ................... 100

Varshavska N.
ESTIMATION AND FORECASTING OF THE COMPETITIVENESS LEVEL
OF THE NATIONAL AGRO INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE .................................................... 105

Poliennikov M.
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY
FOR SOCIOORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY ................ 110

Levchenko K.
MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE ON THE INDUSTRIAL MARKET
OF UKRAINE: FORMATION PROCEDURE AND STRATEGIC RISKS .................................................... 113

Lovochkin M.
SOCIALECONOMIC SPECIFICATION OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP
IN THE PUBLIC INFRASTRUCTURE FIELD .............................................................................................. 118

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.35:336:338.1

К. В. Паливода,
д. е. н., Заслужений економіст України, Голова Правління ПАТ АКБ "АРКАДА"
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PROBLEMS OF CREATING AN ATTRACTIVE INVESTMENT CLIMATE AS A MEANS
OF OVERCOMING DESTRUCTIONS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Україна як молода держава, формує інвестиційний ринок, що є найважливішою складовою націоX
нальної економіки в умовах викликів і загроз XXI ст., нестабільності та гібридної війни. Сама ж еконоX
міка країни уражена глибокими деструкціями, подолання яких неможливе без сучасного і сприятливого
інвестиційного клімату. У статті розглядаються проблеми та шляхи формування в Україні політичних,
правових, економічних, соціальних та інших умов, за яких її інвестиційний ринок набуде привабливого
характеру. Значно збільшиться рівень дохідності інвестицій, системно зменшаться ризики інвестуванX
ня, інвестори отримають мотиви та стимули капіталовкладень в українську економіку. Подібний інвесX
тиційний клімат підвищить рівень інвестиційної привабливості країни. Він стане важливим засобом поX
долання деструкцій в економіці країни, які гальмують її розвиток.
Ukraine аs a young state forms the investment market, which is the most important component of the national
economy, in the face of the challenges and threats of the 21st century, instability and hybrid war. Economy of
the country is affected by deep destruction, the overcoming of which is impossible without a modern and favorable
investment climate. The article deals with the problems and ways of forming political, legal, economic, social
and other conditions in Ukraine in which its investment market will become attractive. The level of return on
investment will significantly increase, the risks of investing will systematically reduce, investors will receive
motives and incentives to invest in the Ukrainian economy. Such an investment climate will increase the level of
investment attractiveness of the country. It will become an important means to overcome the destructions in the
country's economy, which hinder its development.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інститути спільного інвестування, інвестиційний
клімат, інвестиційна привабливість, інноваційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, міжнародні порт
фельні інвестиції, інвестиційні проекти, режим іноземного інвестування, інвестиційні ризики, деструкції,
проектне фінансування, спекуляції, промислова революція.
Key words: investment, investment activity, joint investment institutions, investment climate, investment
attractiveness, innovation activity, direct foreign investment, international portfolio investments, investment projects,
foreign investment regime, investment risks, destruction, project financing, speculation, industrial revolution.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні здійснено певні кроки щодо покращення
інвестиційного клімату. Однак, у цілому, він залишаєть
ся не сприятливим. Невисокою є інвестиційна приваб
ливість країни та її регіонів. Низька інвестиційна при
вабливість України стримує модернізацію її економіки,
проведення невідкладних реформ, вихід із глибокої си
стемної кризи та подолання деструкцій в економіці.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою зазначеного дослідження є аналіз стану інве
стиційного клімату України, причин та факторів, які
обумовлюють її низьку інвестиційну привабливість. Ви
значено сутність та прояви деструкцій в економіці
України. Обгрунтовані механізми та інструменти підви
щення інвестиційної привабливості країни, подолання
деструкцій в її економіці.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ І ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблематика інвестиційного клімату та інвести
ційної привабливості України досліджується та обгово
рюється. Ухвалено низку законів та інших нормативно
правових актів. Це Закон України "Про інвестиційну
діяльність" [3], Закон України "Про інноваційну діяль
ність" [2], Закон України "Про стимулювання інвести
ційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з
метою створення нових робочих місць" [1].
Цікавими є підручники з питань теорії інвестицій та ін
вестування. Це підручники за авторством Л.Дж. Гітма
на, М.Д. Джонка "Основи інвестування" [6], Е.Р. Йеском
ба "Принципи проектного фінансування" [5], Д.В. Вань
ковича, Н.Б. Демчишак, Я.Б. Дропи, В.М. Коваленка,
М.І. Кульчицького, за редакцією М.І. Крупки під назвою
"Інвестування: підручник".
Актуальною є "Доповідь про світовий розвиток 2005 ро
ку. Як зробити інвестиційний клімат сприятливим для
всіх" [8], публікація К.В. Паливоди у газеті "Дзеркало
Тижня" під назвою "План Маршала як приклад для ук
раїнської економіки", [4], стаття Анатолія Гриценка у
віснику НБУ під назвою "Системна криза як наслідок
базової деструкції економіки України і шляхи її подо
лання" [7].
Цікавою є доповідь Міжнародної фінансової кор
порації, під назвою "Інвестиційний клімат в Україні:
яким його бачить бізнес. Консультативна програма з
покращення інвестиційного клімату в Європі та Цент
ральній Азії", опублікована у 2011 році.
Рейтинги привабливості країн для іноземних інвес
тицій визначає американська глобальна консалтингова
Компанія A.T. Kearney, [10]. Фонд "Ефективне управлі
ння" публікує опис міжнародних індексів [12]. Євро
пейська бізнес Асоціація розробила індекс інвестицій
ної привабливості України [9].
Великий масив інформації міститься у "Глобально
му рейтингу країн і територій світу за рівнем прямих іно
земних інвестицій".
Спроба систематизації ризиків інвестування зроб
лена у матеріалі з Вікіпедії "Ризики інвестиційної діяль
ності".
Україні потрібен свій "План Маршалла". Дискусія з
цього питання розгорнулася у 2017 році в рамках Схід
ного Партнерства за участю керівництва держави, сфор
мульована гіпотеза, що ЄС готовий запропонувати Ук
раїні "Європейський інвестиційний план" [13].
Слід відзначити діяльність та творчий спадок вели
ких інвесторів. Це Карл Ікан, Сер Джон Темплтон, Уор
рен Баффет, Натан Майєр Ротшильд, Сем Зелл, Йозеф
Шумпетер, Пітер Лінч, Александр Гамільтон, Девід Теп
пер, Гетті Грін, Джон Ботл, Роджер Бебсон, Джон Мей
нард Кейнс, Алісія Муннел, Джеремі Грентем, Томас
Роу Прайс, Джорж Сорос, Джефрі Гундлах, Уільям
Шарп, Філіп Фішшер, Девід Дреман, Бенджамін Грехам,
М.І. Терещенко, Джон Джеймсон Юз, О.К. Алчевський,
С.С. Могилевцев, І.Г. Харитоненко, Уільям Гросс, Білл
Міллер, Девід Рокфеллер.
Доцільно врахувати сучасні вітчизняні видання з цих
питань В.М. Гейця, А.А. Пересади, А.С. Філіпенка,
О.І. Рогача, П.І. Гайдуцького, Т.Т. Ковальчука, В.І. Крав
ченка.
РЕЗУЛЬТАТИ
ЗАЗНАЧЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Інвестиційний клімат є сукупністю політичних, пра
вових, економічних, фінансових, культурних, природ
них та інших умов, що визначають ступінь привабливості
інвестиційної діяльності, її доходності, рівня ризиків,
обумовлюють мотиви інвесторів здійснювати капіталов
кладення. Він пов'язаний з рівнем розвитку економіки,
її проблемами та деструкціями.
Деструкції — це гальмо економічного розвитку,
один з основних факторів несприятливого інвестицій
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ного клімату. Деструкція (англ. Destruction, англ. break
down) — процес порушення, руйнування структури
чогонебудь. Деструкція, деконструкція, (лат. Destruc
tio, deconstructio) — розкладання, руйнування, як пра
вило, поняття протилежне,або негативне до терміну
конструкція.
Деструкції мають місце в економіці. Це "порушення
структури економічних та виробничих зв'язків, які скла
лися, розклад, розвал економіки" або "розорення, за
непад, спустошення, нищення, руйнація".
На наш погляд, деструкції в економіці — це руйну
вання, або деформація її структури, фінансової систе
ми, грошового обігу, публічних фінансів, економічних
та виробничих відносин, втрата важливих функцій, на
буття ознак, що гальмують розвиток, ведуть до дегра
дації, деіндустріалізації, розвалу офіційного і розвит
ку тіньового сектору, занепаду соціальної сфери, гало
пуючої інфляції, девальвації, корупції, стрибкоподібно
го падіння рівня життя. Значна частина економічних де
струкцій виникла в Україні у 90х роках ХХ ст., в епоху
переходу від командноцентралізованої, планової еко
номіки до економіки ринкової. Країна пережила так
званий "трансформаційний спад". 1999 року обсяг ви
робленого в Україні ВВП складав лише 40,8% від обся
гу виробленого ВВП у 1990 році.
Значна частина економічних деструкцій виникла в
Україні і після трансформаційного спаду. Сформувала
ся уразлива до стану зовнішніх ринків та цін деформо
вана галузева структура економіки сировинного харак
теру. У ВВП країни різко зменшилася частка промис
ловості, особливо переробної. Розширилася тіньова
економіка, тіньові доходи, та відповідна зайнятість.
Протягом багатьох років відчувається дефіцити пуб
лічних фінансів, зокрема, державного бюджету, дер
жавних корпорацій, Пенсійного фонду України.
Має місце системна залежність України від кредитів
МВФ, інших міжнародних організацій. Відбулося некон
трольоване знецінення національної валюти. Втрача
ються міжнародні резерви. Спостерігається обвальне
падіння рівня життя людей, реальних доходів, заощад
жень, купівельної спроможності, зростання цін. Набу
ли масовості еміграційні потоки економічного характе
ру та внутрішнє переміщення громадян, обумовлене
війною.
Непропорційно до доходів громадян, їх купівельної
спроможності виросли ціни на житловокомунальні
послуги та тарифи на тепло, гарячу і холодну воду, інші
послуги. Домінуюча частина громадян переведена на
субсидії.
Великі економічні, військовостратегічні втрати по
несені внаслідок анексії Криму, окупації частини тери
торії Донецької та Луганської областей, гібридної війни.
Втрачена основна частина військовоморського флоту,
стратегічних промислових підприємств, виникли дисба
ланси у виробництві і споживанні промислової про
дукції, зокрема, вугілля.
Розгорнулася системна банківська криза. За корот
кий час ліквідовано 100 банків. З початку 2014 року до
середини 2017 року з банківської системи звільнено май
же 111 тис. чоловік, а згодом ліквідовано ще 8 банків.
Більше половини активів банківської системи націона
лізовано і перешли у державну власність.
Країна набула статусу ризикованої із негативним
інвестиційним іміджем та "деструктивною економікою".
Модернізація деструктивної економіки є можливою
лише за рахунок створення умов для надходження в
країну великих обсягів вітчизняних та іноземних інвес
тицій, припинення втечі капіталу, реалізації фундамен
тальних національних інвестиційних програм і проектів.
Динаміку капітальних інвестицій в Україні у 2010—
2017 рр. за джерелами фінансування у поточних цінах
ілюструє таблиця 1.
Для розвитку інвестиційного ринку, його привабли
вості та покращення інвестиційного клімату важливим
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політичне середовище, відсут
ність конфліктів, перманентних
урядових змін, дострокових ви
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
борів, унормоване правове се
Усього
180,6
241,3
273,3
249,9
219,4
273,1
359,2
412,8
редовище, стабільність і не
У т.ч. за рахунок
10,2
17,4
16,3
6,2
2,7
6,9
9,3
14,3
упередженість законодавства,
коштів
захист прав власності інвесто
держбюджету
рів, наявність розвиненої систе
Коштів місцевих
5,7
7,7
8,6
6,8
5,9
14,3
26,8
38,2
бюджетів
ми їх державної підтримки та
Власних коштів
111,4
147,6
171,2
165,8
154,6
184,4
248,8
288,6
гарантій, ефективність судової
підприємств та
системи.
організацій
Це соціальноекономічна
Кредитів банків та
22,9
36,7
39,7
34,7
21,7
20,7
27,1
21,8
стабільність, сучасний внут
інших позик
рішній ринок, відсутність по
Коштів іноземних
3,7
5
4,9
4,3
5,6
8,2
9,8
5,7
двійного оподаткування, ста
інвесторів
більна і прозора податкова си
Коштів населення
18,9
17,6
22,6
24
22
32
29,9
32,3
на будівництво
стема, помірний податковий
житла
тиск, міцна банківська система,
Інших джерел
7,6
9,3
10
8
6,7
6,7
7,5
11,9
конвертовані гроші, доступні
фінансування
кредити, низький рівень ін
Примітка: Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, за 2014— фляції, відсутність обмежень на
2016 рр., а також частини зони проведення антитерористичної операції.
введення і виведення капіталу,
Джерело: за даними Державної служби статистики України.
безмитний режим, або режим
низьких мит. Це наявність пере
є створення умов для залучення іноземних інвестицій, в ваг у конкуренції, низькі, прогнозовані і контрольовані
першу чергу, прямих. Прямі іноземні інвестиції — це ризики, їх страхування.
довгострокові вкладення матеріальних засобів. Вони
Важливим чинником сприятливого інвестиційного
здійснюються компаніями нерезидентами в економіку клімату є характер регуляторного впливу, реєстраційні
іншої країни, зокрема, України з метою створення та вимоги до інвесторів, стан ліцензування, сертифікації,
будівництва підприємств, інших об'єктів, придбання ста стандартизації, контролю з боку державних органів,
тутного та акціонерного капіталу. Динаміку прямих іно наявність корупції, хабарництва, тіньових та лобістсь
земних інвестицій в Україну та з України у 2002—2017 ких механізмів ухвалення рішень, ступінь узгодженості
рр. наведено в таблиці 2 і є невтішною.
національного законодавства з міжнародними актами.
Негативний вплив на обсяги прямих іноземних інве
Це процедури, час та кількість документів для
стицій в Україну спричинила глобальна економічна кри підключення до електромереж, отримання дозволів на
за 2007—2009 рр. та гібридна війна проти України, роз будівництво, землі, відкриття і ліквідації підприємства,
почата у 2014 році.
подолання неплатоспроможності. Особливими для Ук
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні у раїни є проблеми впровадження стандартів технічного
2008—2017 роках ілюструється таблицею 3.
регулювання ЄС, стандартів НАТО в армії.
Розглянемо позитивні та негативні фактори інвес
Найбільш болісними в Україні є питання системи
тиційного клімату.
видачі дозволів, якість системи державного контролю,
До позитивних факторів інвестиційного клімату на безнадійно застаріле технічне регулювання, наявність
лежать вигідне географічне становище країни, наявність обмежень на введення/виведення капіталу, прибутку,
доступних ресурсів, розвинутого економічного потен дивідендів, валюти, а також відсутність реальної дер
ціалу. Серед цих факторів входження країни до про жавної підтримки і гарантій інвесторів.
відних інтеграційних об'єднань держав, значні розміри
Несприятливий інвестиційний клімат в Україні обу
її території, достатня чисельність населення, стабільне мовлюють нестабільність, загрози та ризики гібридної
війни, інфляція, недосконале законодавство, змінюва
Таблиця 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій
на податкова система, високі мита, вартість ресурсів, ри
в Україну та з України у 2002—2017 рр., млн дол. США
зики втрати або знецінення капіталу, бюрократія, ко
рупція, тіньові стосунки з владою, низький рівень пла
Прямі
тоспроможного попиту людей та високий рівень бід
Прямі іноземні
Приріст/
іноземні
Рік
інвестиції в
падіння
Сальдо
ності.
інвестиції
Україну
за рік
В Україні немає механізму захисту прав власності,
з України
що є грунтом для розповсюдженого рейдерства. В країні
2002
693
-5
698
не запроваджені фондові інструменти, сприятливі для
2003
1424
+731
13
1411
інвестування, внаслідок чого практично немає можли
2004
1715
+291
4
1711
востей для надійного та ефективного розміщення коштів
2005
7808
+6093
275
7533
2006
5604
-2204
-133
5737
пенсійних фондів, інших інституціональних та прямих
2007
9891
+4287
673
9218
інвесторів. Функцію такого інструменту можуть вико
2008
10913
+1022
1010
9903
нати хіба що державні цінні папери. В державі заско
2009
4816
-6097
162
4654
рузла, недієва, корумпована, фактично непрацююча су
2010
6495
+1679
736
5759
дова система, у якій без грошей неможливо вирішити
2011
7207
+712
192
7015
жодне питання.
2012
8401
+1194
1206
7195
Позитивні та негативі фактори інвестиційного клі
2013
4499
-3902
420
4079
мату оцінюються міжнародними рейтингами та індек
2014
410
-4089
111
299
сами.
2015
2961
+2551
-51
3012
Важливим є індекс глобальної конкурентоспромож
2016
3284
+323
16
3268
ності, за яким оцінюється здатність економіки країни
2017
1848
-1436
8
1840
досягати високої ефективності бізнесу і на цій основі
Примітка: 2014—2017 рр. без АР Крим та тимчасово окупова високих темпів економічного зростання та добробуту.
Індекс — це порівняння країн світу за 12 складовими.
них територій Донбасу.
Джерело: за даними Державної служби статистики України Це інституції, інфраструктура, макроекономічна
стабільність, охорона здоров'я, початкова освіта, вища
та іншими джерелами.
Таблиця1. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за 2010—2017 рр., млрд грн
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Таблиця 3. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні за роками, млрд дол. США
Рік, місяць
Обсяг
інвестицій

01.01.2008
29.5

01.10.2009
38.6

01.01.2010
40

01.01.2012
50.4

31.12.2012
54.5

01.07.2014
59.7

01.04.2016
42,8

01.01.2017
37,3

01.10.2017
39.7

Джерело: за даними Державної служби статистики України.

освіта і професійна підготовка, ефективність ринку то
варів, ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку,
технологічна готовність, розмір ринку, рівень розвитку
бізнесу, інновації. Індекс розраховується з урахуванням
Концепції порівняння конкурентоспроможності країн
на різних стадіях економічного розвитку. Він розроб
ляється Всесвітнім Економічним Форумом (ВЕФ). Украї
на в рейтингу країн світу за індексом глобальної кон
курентоспроможності 2017—2018 рр. займає 81 місце з
137 держав, що оцінені.
Є індекс легкості ведення бізнесу. За ним оцінюєть
ся бізнесклімат у країнах за простотою найважливіших
для малого і середнього бізнесу адміністративних про
цедур, за двома типами показників. Це показник рівня
міцності правових інститутів, що регулюють бізнес. Це
показники, які відображають складність і вартість
процедур регулювання, а саме реєстрація підприємств,
отримання дозволів на будівництво, підключення до си
стеми енергопостачання, отримання кредиту, реєстра
ція власності, оподаткування, закриття підприємства,
міжнародна торгівля. Зазначений індекс розраховуєть
ся Світовим Банком і має назву "Doing Business 2018".
Україна у 2018 році за цим індексом посідає 76 місце з
190 оцінюваних країн.
Використовується індекс інвестиційної привабли
вості країн (International Business Compass), що розра
ховується німецькою аудиторською компанією В&О
спільно з Гамбурзьким інститутом світової економіки
(HWWI). Для цього враховуються обсяги валового на
ціонального боргу, питома вага прямих іноземних інве
стицій на душу населення,надходження таких інвестицій
на душу населення, рівень інфляції, річні зміни спожив
чих цін, рівень інвестиційної свободи, обсяг інвестицій
них обмежень руху капіталу, споживчі витрати приват
них домогосподарств на одну людину у постійних цінах.
У 2016 році Україна за зазначеним індексом посіла 130
місце із 174 країн.
Існує індекс інвестиційної довіри від Компанії А.Т. Kear
ney (FDI — Confidence Index by A — by A.T. Kearney).
Індекс довіри прямих іноземних інвесторів A.T. Kearney
визначається шляхом опиту компаній різних країн світу,
річний оборот яких перевищує 500 млрд дол. США. Рей
тинг відображає перспективи іноземних вкладень. Він
складається для 25 найбільш привабливих країн для пря
мих іноземних інвестицій як середньозважене значен
ня 4 варіантів відповідей на питання про стратегію вкла
дення прямих іноземних інвестицій на найближчі 1—3
роки. Варіанти відповіді такі: високий рівень інтересу
вкладення інвестицій в країну, середній, низький, а та
кож відсутність інтересу. У 2017 році до першої десят
ки країн зазначеного індексу увійшли за місцем у ньому
США, Німеччина, Китай, Великобританія, Канада, Япо
нія, Франція, Індія, Австралія, Сінгапур. Україна не по
трапляє до числа країн для яких розраховується індекс.
Розробляється "Глобальний рейтинг країн і тери
торій світу за рівнем прямих іноземних інвестицій у но
мінальному (абсолютному) значенні, відображеному у
доларах США у поточних цінах". Рейтинг складається
щорічно МВФ, Конференцією Організації Об'єднаних
Націй з торгівлі і розвитку та Світовим Банком.
Рейтинг визначає обсяг надходжень, або відтік пря
мих іноземних інвестицій у відповідну країну за рік. У
2014 році за обсягом притоку прямих іноземних інвес
тицій Україна посіла 42 місце з 196 країн в світі.
Оціночним джерелом є щорічна Доповідь Конфе
ренції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) з питань
світових інвестицій "World Investment Report". У "До
повіді про світові інвестиції. 2017" зазначається, що у

www.economy.in.ua

2016 році обсяг прямих іноземних інвестицій у світі
зменшився на 2% і склав 1,75 трлн дол. США, а інвести
ційна політика стає все більш складною, різноманітною
та невизначеною.
До першої трійки отримувачів прямих іноземних
інвестицій у 2017—2019 рр., за оцінками, увійдуть США,
Китай та Індія. У доповіді відзначено зростання ролі
цифрової економіки у розвитку глобальної економіки
та світових прямих інвестицій. У новій доповіді, що опуб
лікована у січні 2018 року, зазначається, що прямі іно
земні інвестиції у минулому році у світі скоротилися на
16% і склали 1,52 трлн дол. США. Основні причини цьо
го — це геополітичні ризики, скорочення інвестицій до
США, Європи, Великобританії та Росії, нова зовнішнь
оекономічна стратегія США, Brexit, агресивна політи
ка Росії. В Україну обсяг прямих іноземних інвестицій
у 2017 році скоротився на 25%.
Важливим документом оцінки та статистики світо
вих інвестицій є видання Світового банку під назвою
"Показники світового розвитку" (World Development
Indicators). Періодично інформація про обсяг прямих
іноземних інвестицій в економіках країн світу містить
ся у статистичних звітах МВФ, зокрема, у "Річному звіті
МВФ за 2017 рік. Сприяння Всесвітньому росту".
Заслуговують на увагу рейтинги країн світу, вклю
чаючи інвестиції, Компанії Ernst&Young (Нині — ЕУ).
За цим рейтингом у 2017 році Україна визнана найбільш
негативною за рівнем сприйняття корупції країною з
41 країни Європи.
Важливим для оцінки економічного середовища та
інвестиційного клімату є індекс ділової активності
(Business Index), або індекс ділового клімату. Це число
вий показник, який застосовується для відображення
стану економіки в цілому, її галузей, оцінки кон'юнк
тури цін, зайнятості та інших показників, визначених
економічним циклом. Індекси ділової активності фор
мується центральними банками країн. Подібне опиту
вання здійснює НБУ. Індекс ділової активності в Україні
наприкінці 2014 року був найгірший серед 21 країни
Центральної та Східної Європи. В основному через
війну на Донбасі. За даними опитувань НБУ у 2017 році
за окремими напрямами індекс ділової активності зро
стає.
Для оцінки інвестиційного клімату країн що розви
ваються до цього часу застосовується " Бері Індекс".
Індекс інвестиційної привабливості України за 5ти
бальною оцінкою формує і публікує Європейська Бізнес
Асоціація. За її оцінками за час складання індексу з 2008
року він ніколи не досяг рівня 4 балів.
Оцінки інвестиційного клімату робить "Глобальний
Інноваційний індекс 2017 року" (Global Innovation In
dex). Автори індексу зазначають, що інвестиції в інно
вації є важливою умовою підвищення темпів довго
строкового економічного зростання.
У 2017 році у Глобальному інноваційному індексі
Україна покращила свої позиції на 6 сходинок і посіла
50 місце. У 2013 році була на 71 місці.
Україна потрапила до 50 інноваційних економік
світу (індекс інновацій) за оцінками Bloomberg. У цьому
рейтингу за 2016 рік вона зайняла 41 місце, у 2017 році
— 42. Оцінювалися витрати на інновації та досліджен
ня, продуктивність, ефективність, конкуренція дослід
жень, дослідників та високотехнологічних компаній,
реєстрація патентів.
Важливу роль для сприятливого інвестиційного
клімату відіграють суверенні кредитні рейтинги. Це,
зокрема, рейтинги Міжнародного рейтингового агент
ства Moody's Investors Service,Міжнародного рейтинго
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вого агентства Standard & Poor's Financial Service LLC,
(з 28 квітня 2016 року має назву S&P Global Ratings),
Міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating Inc.
Вони визначають суверенний кредитний рейтинг Украї
ни, її великих міст, банків,провідних компаній. Поста
новою Кабінету Міністрів України затверджена Націо
нальна рейтингова шкала, рішеннями ДКІПФР встанов
лені відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкала
ми зазначених міжнародних агентств рівням за Націо
нальною рейтинговою шкалою.
У рейтинговій шкалі Міжнародного рейтингового
агентства Fitch Rating, за ступенем значущості визна
чаються "Інвестиційні рейтинги": ААА, АА, А, ВВВ;
"Спекулятивні рейтинги": ВВ, В, ССС, за якими дефолт
видається реальною можливістю, СС — "Ймовірний де
фолт", С "Дефолт неминучий", RD — емітент не провів
своєчасні платежі, "Частковий дефолт", D — "Дефолт
за всіма фінансовими зобов'язаннями". Крім того, за
рейтингами робиться прогноз, на зміну рейтингу про
тягом 1—2 років. Це такі прогнози: "позитивний", "ста
більний", "негативний".
Суверенні кредитні рейтинги України від усіх
трьох агентств є "Спекулятивними" станом на кінець
2017 року.
Інтерес має фундаментальний звіт Всесвітнього еко
номічного форуму 2018 року під назвою "Готовність до
майбутнього виробництва 2018 " (Readiness for the Future
of Production Report 2018). Згідно Звіту рейтинговані
країни поділені на 4 групи, а саме: "провідні країни",
"країнинаступниці", "країни з високим потенціалом",
"країни, що відстають". Україну включено до 4 групи
країн.
Загальний рейтинг держав визначений за двома
основними показниками, а саме структурного ви
робництва та рушійними силами виробництва. За пер
шим — Україна посідає 43 місце, другим — 67. Орієн
тованість Уряду країни на майбутнє оцінена 91 місцем,
верховенство закону — 90, ефективність регулюван
ня — 99, привабливість для талановитих фахівців —
90 місцем.
У цілому низький рівень інвестиційної привабливості
України обумовлює потреби впровадження нової стра
тегії розвитку країни, визначення завдань, які мають
бути розв'язані у середньостроковій та довгостроковій
перспективі. Об'єктивно необхідною є розробка "Про
грами розвитку економіки України та відновлення рівня
життя людей" на період до 2025 року. Нею має бути за
безпечено значне підвищення темпів економічного зро
стання до рівня 7% на рік, збільшення ВВП країни у 2—
2,5 рази, досягнення докризового рівня реальних до
ходів людей.
Держава потребує схвалення "Національного інве
стиційного плану", спрямованого на структурну пере
будову економіки. Для такої перебудови потрібні інве
стиції обсягом до 300 млрд дол. США. Щорічний обсяг
капітальних інвестицій в Україні має складати не менше
40 млрд дол. США. Зазначимо, що у 2007 році в Україні
він склав 44,5 млрд дол. США, у 2008 — 52,53, у 2011 —
32,5 млрд дол. Значного, багатократного збільшення
потребують прямі іноземні інвестиції в Україну. У 2012
році вони склали 8,4 млрд дол. США, у 2007 — 9 млрд
896 млн у 2008 — 10,9 млрд У 2017 році такі інвестиції
становили лише 1 млрд 848 млн дол. США. Це без
0,6 млрд дол. США, спрямованих на докапіталізацію
іноземних банків.
Необхідно визначити пріоритети капітального інве
стування, а також невідкладні і перспективні інвес
тиційні проекти.
З цього питання ухвалені деякі законодавчі та нор
мативні акти . До пріоритетних увійшли агропромисло
вий комплекс, житловокомунальний комплекс, маши
нобудівний комплекс, транспортна інфраструктура,
курортнорекреаційна сфера і туризм, а також перероб
на промисловість.
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У 2016 році утворена національна Інвестиційна Рада
при главі держави, яка також займається визначенням
пріоритетів інвестування в Україні.
Питання потребує переосмислення у контексті но
вих вимог часу, потреби глибокої структурної пере
будови економіки, реалізації завдань, обумовлених
IV промисловою революцією, проблемами зміцнення
національної безпеки. До пріоритетів інвестування на
лежить значне збільшення частки та обсягів виробниц
тва сучасного машинобудування, досягнення енергетич
ної незалежності, впровадження енергозберігаючих
технологій, захист довкілля, житлове будівництво, охо
рона здоров'я, вища освіта, наука, космос, відновлення
та розвиток військовопромислового комплексу.
Невідкладним є впровадження цифрових та елект
ронних технологій, цифрової економіки. У найбільш
загальному вигляді під цифровою економікою розумі
ють технології виробництва, продажів, постачання то
варів та послуг через комп'ютерні мережі та системи.
Зазначимо, що активно впроваджується Цифровий
порядок денний для Європи. У ЄС ефективно функціо
нує інститут Європейського Комісара з цифрової еко
номіки та суспільства.
Необхідно створити умови для реалізації інвести
ційних проектів. Державні інвестиційні проекти, які вже
протягом 2—3 років реалізуються лише на 45—48%, не
мають перспектив без кардинального збільшення коштів
на ці цілі і запровадження середньострокового бюджет
ного планування. Підтримки потребують приватні інве
стиційні проекти. Зокрема, проекти будівництва жит
ла, які здійснюються в рамках інвестиційних програм,
наприклад, ПАТ АКБ "АРКАДА". Станом на початок
грудня 2017 року, за період функціонування Фонду
фінансування будівництва (ФФБ), банком реалізовано
46 тисяч об'єктів інвестування (3 млн м2). Залучено до
ФФБ 23 млрд грн, з них спрямовано на фінансування
будівництва 22,8 млрд грн. Учасникам ФФБ надано кре
дитів на суму 1,9 млрд грн. Крім того, перераховано
місту Києву 600 млн грн пайових внесків.
Подальшого опрацювання потребує ідея розробки
так званого "Європейського Інвестиційного Плану для
України". Хоча сама ідея у 2017 році не знайшла підтрим
ки у структурах ЄС, необхідно скористатися іншими
можливостями. У ЄС у вересні 2017 року затверджений
"Зовнішній інвестиційний план" з метою стимулювання
інвестицій в економіку країнпартнерів в регіоні сусід
ства ЄС та Африки. В рамках дискусій з ЄС щодо по
треби "Плану Маршалла для України" керівництво
Євросоюзу запропонувало країні готуватися до мож
ливого приєднання до "Зовнішнього інвестиційного пла
ну ЄС". Така підготовка вже йде.
Необхідно шукати нові, потенційні джерела інвес
тицій. Зокрема, за рахунок суверенних фондів окремих
країн.
Суверенний фонд,або фонд національного добро
буту — це державний інвестиційний фонд.
Найбільшим суверенним фондом світу є Глобальний
пенсійний фонд Норвегії (Goverment Pension Fund Glo
bal). Восени 2017 року його активи перевищили 1 трлн
дол. США. Серед об'єктів інвестування цього фонду не
лише активи найбільших компаній, але й об'єкти неру
хомості, зокрема, в Японії.
До найбільших у світі належить майже 55 суверен
них фондів.
Як інвестори інтерес для України являють інші фон
ди. У січні 2018 року підписано Закон України про Ра
тифікацію Угоди щодо заохочення та захисту інвестицій
між Україною та Фондом Міжнародного розвитку
ОПЕК.
Великий інвестиційний потенціал, мають такі гло
бальні інвестори, як Світовий банк та Європейський банк
реконструкції та розвитку.
Важливими напрямами покращення інвестиційного
клімату в Україні є нарощення міжнародних резервів,
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зміцнення національних грошей, збільшення експорту
та надходження конвертованих грошей. Нагадаємо, що
експорт товарів і послуг України в 2012 році складав
82 млрд 340 млн дол. США. У 2015 році він скоротився
до позначки 38 млрд 140 млн дол. США, хоча за підсум
ками 2017 року зріс до 52,3 млрд дол. США.
Має бути мінімізовано геополітичні, макроеконо
мічні та військові загрози і ризики інвестування в Ук
раїну.
ВИСНОВКИ
Україна переживає складні часи. За рівнем життя,
середньої заробітної плати, пенсій країна знаходиться
на останньому місці в Європі. За оцінкою Міжнародної
консалтингової групи Бренд Файненс, (Brand Finance.
National Brands 2017. Published on 09.10.2017), що ба
зується у Лондоні, "Бренд Україна" у 2017 році варту
вав 68 млрд дол. США. Це показник, який країна мала у
2011 році. Одним із найбільш важливих факторів вар
тості бренду країни є обсяг інвестицій. Бренд країн
сусідів України, а саме: Словаччини склав 104 млрд дол.,
Угорщини — 129, Румунії — 175,Чехії — 299, Туреччи
на — 570, Польщі — 571, Росії — 832 млрд дол, США —
21 трлн дол.
Комплекс економічних, соціальних та інших про
блем в Україні не буде розв'язано за рахунок зовні
шньої допомоги. В рамках Національного інвестиц
ійного плану, з метою створення привабливого інве
стиційного клімату, необхідно запровадити систему
пільгового оподаткування прямих іноземних інвес
тицій та прямих національних інвестицій у проекти
ро звитку прі оритетних галузей. Це нульові та
пільгові ставки з податку на прибуток, податку на
додану вартість, податку на дивіденди та інші види
податків. Має бути забезпечений вільний ввіз та вивіз
з країни валюти, доходів, дивідендів в рамках реалі
зації пріоритетних інвестиційних проектів, сприят
ливий митний режим прямих іноземних інвестицій,
гарантії їх захисту та захисту прав власності інвес
торів.
Для інвесторів пріоритетних інвестиційних проектів
слід створити спрощену систему обліку і звітності,
мінімізувати або й припинити державні перевірки. Ма
ють бути запроваджені режими конфіденційності у
діяльності інвесторів, як, наприклад, це має місце у
Швейцарії. За участю держави необхідно створити
інститути супроводження та сприяння реалізації пріо
ритетних інвестиційних проектів. Перелік пріоритетних
інвестиційних проектів слід затвердити Законом Украї
ни.
Це лише один аспект докорінного поліпшення інве
стиційного клімату в Україні. Зазначена проблематика
є життєво важливою для країни, потребує подальших
досліджень, розробок та ухвалення управлінських рі
шень.
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ECONOMIC EVALUATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL AND TOURISM ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

У статті розглянуто питання економічної оцінки рекреаційноXтуристичного природокористування в
сучасних умовах. Визначено складові рекреаційноXтуристичного природокористування та зіставлено рекX
реаційні можливості території з рекреаційними потребами туриста (рекреанта). Наголошено на необхідX
ності збереження природних ресурсів для оздоровлення населення та відновлення потенціалу робочої
сили. Розглянуто використання рентної та витратної концепції при проведенні економічної оцінки рекX
реаційноXтуристичного природокористування. Запропоновано здійснювати економічну оцінку з врахуX
ванням обсягів в'їзного та внутрішнього туристичного потоку регіону, оскільки саме стабільний попит
розкриває можливості території та збільшує навантаження на природні регіональні комплекси. ЗроблеX
но припущення, що через рентні платежі туристичних підприємств може здійснюватися економічна оцінX
ка природокористування як при організованих подорожах, так і при неорганізованому туризмі. ОкресX
лена проблема регіональної ідентичності як один із факторів на шляху до впровадження ощадливого
використання рекреаційноXтуристичних ресурсів.
The questions of the regional direction of tourism and recreation environmental management in modern
conditions are disclosed in the article. The components of recreational and tourist nature use are determined and
the recreation possibilities of the territory with recreational needs of the tourist (recreation) are compared. The
necessity of preserving natural resources for the improvement of the population recovery and the restoration of
the workforce potential is emphasized. The use of rent concept and cost concept in the course of economic
evaluation of recreational and tourist nature use is considered. It is proposed to carry out an economic assessment
taking into account the volumes of the inbound and inland tourist flow of the region, since it is a stable demand
that reveals the possibilities of the territory and increases the load on natural regional complexes. It is assumed
that due to rental payments of tourist enterprises may be carried an economic evaluation of the use of natural
resources out both on organized tourism and in unorganized tourism. The problem of regional identity as one of
the factors on the way to implementation of the economical use of recreational and tourist resources is outlined.
Ключові слова: рекреаційнотуристичне природокористування, регіональний розвиток, економічна оцін
ка, туристичний регіон, туристична рента.
Key words: tourism and recreation environmental management, regional development, economic evaluation,
tourism region, rent to tourism.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потенціал та розвиток господарської системи краї
ни визначають природні ресурси в межах адміністратив
ного регіону. Таке середовище освоюється, перетво
рюється та відновлюється різними галузями економіки,
забезпечуючи рівень конкурентоспроможності країни
на світовому ринку, а також формуючи її валовий внут
рішній продукт та торгівельний баланс. Зокрема турис
тичною галуззю для забезпечення процесів рекреації та

10

туризму одночасно використовуються надра, земельні,
лісові, водні ресурси як ресурсикомплементи у струк
турі туристичного продукту.
Сукупність перспективних до освоєння туристичних
ресурсів економічно обгрунтовано впливає на розбудо
ву інфраструктури регіону, що у результаті призводить
до збільшення рекреаційного навантаження. В цих умо
вах привабливість території, знаходячись у прямій за
лежності від нерівномірного розміщення природних ре
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Більшість наукових робіт українських та зарубіж
них учених присвячено дослідженням природного по
тенціалу регіонів, визначенню економічних механізмів
його ефективного використання та відновлення, фор
муванню екологічної політики на основі співпраці всіх
суб'єктів господарювання — Бейдика О.О., Воробйо
вої О.А., Коваля Я.В., Луціва Н.Г., Любіцевої О.О., Обо
ріна М.С., виникненню рекреаційнотуристичної ренти
— Бойко М.Г., Козирєва В.М., Ткаченко Т.І. та ін., що
підтверджує необхідність пошуку шляхів для раціональ
ного використання природних ресурсів, направлених на
рекреацію та туризм як в окремо взятих регіонах, так і
в Україні вцілому.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження концепцій економічної
оцінки рекреаційнотуристичного природокористуван
ня в контексті регіонального підходу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Популяризація туристичних подорожей та форму
вання масового ринку туристичних послуг визначили
необхідність дослідження особливостей рекреаційно
туристичного природокористування. Саме за рахунок
нерівномірності розміщення природних ресурсів, рівня
їх забрудненості (в порівнянні та динаміці), відміннос
тей у можливостях їх освоєння, туристичний ринок ре
гіонально структуровано та організовано за принципом
сегментної спеціалізації з використанням активного аг
ресивного просування.
У залежності від структури та обсягів природних
ресурсів території формуються туристичні продукти
різних видів туризму, що інтенсифікує навантаження,
але забезпечує позиціювання на ринку територіальних
рекреаційнотуристичних систем, ускладнюючи процес
їх економічної оцінки. Крім того, в ринкових умовах до
сягнення балансу між інтересами державних органів
влади та підприємницьких структур — процес довго
строковий. Туристичний бізнес працює на розвиток ре
гіону для максимально швидкої окупності реалізованих
проектів, а влада забезпечує безпекову, іміджу складові
та намагається залучити іноземних туристів через про
ведення івентзаходів спортивного і розважального
спрямування (характеру).
Рекреаційнотуристичне природокористування
відображає зв'язки між природним середовищем, вироб
никами туристичного продукту, органами влади та ту
ристами (рекреантами) в межах регіону, при цьому мас
штаб освоєння природних ресурсів змінює поточний
стан та потенціал екологічної системи. Реалізація еко
номічної, медикобіологічної, соціальнокультурної,
освітньої функцій туризму передбачає антропогенний
вплив на рекреаційні комплекси у процесі оздоровлен
ня населення та відновлення потенціалу робочої сили
(рис. 1).
До основних типів територіальних рекреаційноту
ристичних систем відносять лікувальну, оздоровчу,
спортивну та пізнавальну. Для визначення типу тери
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Типи та види
природокористування

Інтенсивність
використання ресурсів:
висока, середня, низька

Інфраструктура

сурсів, повинна оцінюватися у комплексі з питанням її
охорони на національному рівні. Особливої актуаль
ності в контексті екологічних загроз набувають розроб
ка та практична реалізація економічних механізмів за
безпечення охорони та відновлення природних ресурсів,
задіяних у господарській діяльності.
Управління рекреаційнотуристичним природоко
ристуванням в Україні, незважаючи на напрацювання
концепції сталого розвитку, здійснюється на основі си
туаційного підходу та лише частково відповідає крите
ріям екологічної, економічної та демографічної безпе
ки. Однак загальна тенденція до екологізації економі
ки визначає необхідність проведення економічної оцін
ки рекреаційнотуристичного природокористування.

Користування
надрами
Землекористування
Лісокористування
Водокористування

Напрями рекреації
та туризму

Колективне
садівництво та
відпочинок
Лікувальнооздоровчий
туризм

Екскурсійнотуристичний
туризм
Транспортна та
комунікаційна
Туристична

Діловий
туризм

Рис. 1. Структура рекреаційно@туристичного
природокористування

торії проводять оцінювання соціальноекономічної,
соціальнокультурної, природноекологічної, рекреа
ційнотуристичної сфер в рамках регіону. Однак оскіль
ки не розроблено єдину схему рекреаційнотуристич
ного районування, частина дослідників проводить поділ
України на чотири регіони: Карпатський, Поліський,
Дніпровський і АзовоЧорноморський, які, в свою чер
гу, поділяються на 35 туристичних районів; інші виділя
ють сім регіонів: Карпатський (західний), Волинсько
Тернопільський (північнозахідний, або поліський),
ЖитомирськоВінницький (буферний), Київський (цен
тральний), Харківський (північносхідний), Дніпровсь
коДонецький (південносхідний), Причорноморський
(південний), реалізація заходів з інвестиційноіннова
ційної політики природокористування та розвитку ок
ремих регіонів не має комплексної підтримки всіх учас
ників ринкових відносин [1]. "Штучно" зростає ко
ефіцієнт ризику на реалізацію конкретних бізнеспро
ектів — підвищується їх вартість та втрачається економі
чно сприятливий час на реалізацію.
Для зменшення термінів окупності проектів інвес
тори здійснюють стимулювання рекреаційних потреб
без врахування можливостей територій, що проявляєть
ся у впливі туристів на рівень завантаженості інфраст
руктурних об'єктів та ритм життя місцевого населення,
змушуючи органи влади до пошуку шляхів по оптимі
зації та цільовому використанню природних ресурсів
(рис. 2). Окремі регіони активно використовують сис
тему адміністративних обмежень для зменшення тури
стичного потоку, наприклад, влада Греції обмежує що
денний потік круїзних туристів на о. Санторіні, а на Ба
леарських островах (Іспанія) скорочують кількість
ліцензованих ліжкомісць, що можуть бути запропоно
вані для туристичного розміщення. Таким чином, зав
данням рекреаційнотуристичного природокористуван
ня є забезпечення формування сталого навантаження
території.
Проблема раціонального природокористування по
лягає в забезпеченні всебічного використання, віднов
лення і збереження природних умов і ресурсів рекре
ації із врахуванням об'єктивно існуючих потреб. Для її
вирішення потрібно глибоко і всебічно обгрунтувати
наукові і практичні заходи, які б планомірно забезпе
чили і цілеспрямовано управляли розвитком рекреа
ційнотуристичного природокористування. Теоретичною
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основою комплексного вивчення і ви
рішення цієї проблеми служить сис
Потреби
ПОТЕНЦІАЛ
темний підхід, який дозволяє аналізу
місцевого
ТЕРИТОРІЇ
вати і впорядкувати цілі функціонуван
населення
ня тих чи інших систем, встановлюва
Рекреаційні
ти відповідність між метою, можливо
потреби
Рекреаційні
стями вирішення проблеми і необхід
можливості
ними для цього ресурсами [2; 3].
Підсумовуючи вищезазначене, для
ощадливого використання, охорони,
відновлення та зростання рекреа
ційнотуристичних природних ре Ландшафт.
Потреби Виробнича
Потенціал
ПРИРОДОсурсів необхідно проводити аналіз Клімат.
інфраструктура.
місцевого
території
КОРИСТУВАННЯ
Соціальне
рівня їх пропускної спроможності че Природні
населення
забезпечення.
рез механізми обліку, кількісну і якіс ресурси.
Транспортна
ну оцінку. Важливим стає їх економіч Географічне
інфраструктура.
положення
на оцінка, яка дозволяє визначати
Ринкова
стратегічні альтернативи по рекреа
інфраструктура
ційнотуристичному природокористу
ванню із можливих конкуруючих спо Засоби
Рекреаційні Безпека.
Рекреаційні
Рекреаційнособів користування, сприяючи при розміщення
потреби Рівень
можливості
туристичне
типів та
обслуговування.
цьому не тільки комплексному ощад різних
туриста Доступність.
території
класів.
ливому використанню та відтворенню Атракції
Визнання
рекреаційнотуристичних природних (природні, за
соціального статусу.
Комплексний
ресурсів, але й підвищенню еколого видами туризму
продукт
економічної ефективності рекреацій тощо)
нотуристичного природокористуван
ня.
Економічна оцінка рекреаційноту
Рис. 2. Порівняння потреб населення з потребами туристів
ристичного природокористування ба
зується на потенціалі природних ресурсів, характеризую йонування територій, визначення частки кожного виду
чи кількісноякісні можливості їх суспільної корисності. ресурсу у структурі туристичного продукту базувати
За результатами наукових досліджень у залежності меться на індивідуальних суб'єктивних оцінках, навіть
від типу та виду природокористування проведено кла за умови порівняння фахівцями еталонного стану ре
сифікацію природних ресурсів, визначено місце учас сурсів (окремого виду) з фактичним.
ників ринкових відносин у процесах їх освоєння та
Можна застосувати метод розрахунку економічної
відновлення, розроблено нормативнозаконодавчу оцінки на основі поточних витрат відпочиваючих або
базу, запропоновано механізми регулювання охорони туристів, що паралельно дозволяє визначити інтерес до
середовища на регіональному та національному рівнях, певних видів туризму, але не враховує якісних характе
а також визначено різні методики розрахунку еконо ристик рекреаційнотуристичних ресурсів, що сприй
мічної оцінки для оплати за користування ресурсами. мається як обмеження до використання такого методу.
Групування цих методик дає можливість виділити дві
За іншим методом передбачено проведення економіч
концепції: рентну, що визначається за критерієм народ ної оцінки під конкретний вид ресурсів за вартістю його
ногосподарського ефектуренти, і витратну, засновану відновлення. Наприклад, для лісовідновлення — розра
на теоретичних засадах трудової вартості [4—6].
хунок від необхідних витрат на посадку нового лісу для
Рентна концепція грунтується на визначенні еконо задоволення рекреаційнотуристичних потреб. Однак, з
мічного ефекту, який найбільш повно характеризує економічної точки зору, застосування такого методу не
цінність природних ресурсів. Рента виникає при акуму є обгрунтованим, оскільки потребуватиме зведення ок
люванні і використанні ресурсів за сприятливих умов та ремих оцінок до інтегрального показника [6].
стабільного рівня попиту на туристичний продукт. За
Таким чином, рентна та витратна концепції оцінки
діяні у формуванні туристичного продукту природні ре природокористування не протиставляються, а доповню
сурси території сприймаються туристичними підприє ють одна одну, що необхідно розглядати як важливу
мствами як "стала / тверда" складова, яка визначає рек умову поліпшення якісних характеристик розрахунків
реаційні можливості та мотивує до подорожі. Питання в області рекреаційнотуристичного природокористу
ж відновлення та охорони природних ресурсів покла вання. При порівнянні концепцій можна виділити кри
дено на органи владу регіону, які через систему мит та терії вартості та працемісткості, які характеризують
зборів повинні забезпечувати їх відновлення. Таким чи потенціал до застосування методик на практиці.
ном, вартість ренти в рекреації та туризмі науковцями
Слід зазначити, що даний час оцінюються в основно
[6; 9] прийнято співвідносити з доходами суб'єктів ту му лише запаси ресурсів, рекреаційнотуристичні функції
ристичної діяльності території.
ресурсів не враховуються, що не дозволяє визначити по
Споживча цінність рекреаційнотуристичних ре казники реального ефекту від їхнього використання як
сурсів визначається кількістю суспільно необхідної праці фактору туризму та рекреації, виділити частку рекреа
на їх підтримку й поліпшення. Тому закономірний вимір ційнотуристичних природних ресурсів у сукупному сус
рекреаційнотуристичних функцій ресурсів через зістав пільному продукті й національному доході.
лення величини приросту продукції в промисловості, за
Пропонуємо визначати економічну оцінку рекреа
рахунок росту продуктивності праці з витратами, пов'я ційнотуристичного природокористування території як
заними з освоєнням рекреаційнотуристичних ресурсів. добуток суми рентних платежів туристичних підпри
Така точка зору поділяється багатьма вченими [5; 6].
ємств організованого туризму, плати за користування
Витратна концепція оцінки рекреаційнотуристич ресурсами при неорганізованому туризмі та коефіцієн
них ресурсів повинна охоплювати і суспільно необхідні ту ефективного використання рекреаційнотуристичних
витрати, що пов'язані чи задіяні у їх відтворенні. Най ресурсів. У сучасних умовах рента може представляти
простіший метод — це економічна оцінка на підставі по собою платіж туристичних підприємств, що ліцензовані
точних витрат сфери, пов'язаних з організацією рек на надання послуг в'їзного та внутрішнього туризму, у
реації та туризму. Однак на практиці, враховуючи ра розмірі фіксованого відсотка від їх валового прибутку.
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Для розрахунку плати за користування ресурсами
неорганізованими туристами доцільно використати роз
рахункові дані про середній обсяг рентного платежу на
1ого організованого туриста. При фактичному нерівно
му використанні природних ресурсів за різних форм
туризму при усередненні формуються можливості для
визначення фактичного рівня рекреаційного наванта
ження на територію всіма групами туристів.
Коефіцієнт ефективності рекреаційнотуристичного
природокористування пропонуємо розраховувати на
підставі відношення фактичної відвідуваності рекреанта
ми чи туристами (люд./рік) до гранично допустимого (мак
симального) рівня навантаження (люд./рік), яке співвідно
ситься з нормами рекреаційнотуристичних навантажень
по окремим природним ресурсам. Величина дцього коеф
іцієнта пов'язана з якісними характеристиками території,
що є джерелом для утворення ефекту (ренти).
Відповідно в основу запропонованої оцінки регіо
нального рекреаційнотуристичного природокористу
вання покладено обсяги в'їзних та внутрішніх туристич
них потоків регіону, які характеризують стан туризму
території, її потенціал, вказують на популярність клю
чових атракцій та рівень їх завантаження, а відповідно і
перспективи для розвитку.
Слід також зазначити, що ключовим у питанні оцін
ки природокористування є подолання проблеми регіо
нальної ідентичності — формування розуміння населен
ня про потреби регіону [7; 8]. Тобто у ощадливому при
родокористування повинні бути зацікавлені всі ті хто
належить до соціальної структури регіону, а саме: орга
ни влади всіх рівнів, наукові дослідні інститути, місцеве
населення, що проживає на території та активно залу
чене у процес надання сервісних послуг та формування
комплексного туристичного продукту.
Виходячи із цього, через економічну оцінку туристич
норекреаційних ресурсів території можна визначити
рівень використання потенціалу регіону та сформуватися
сприятливі умови для його освоєння, що прискорить рух
місцевих громад на шляху до децентралізації. Необхідна
економічна оцінка і для виділення конкуруючих способів
природокористування, що є основою для реалізації моно
та мультипроектів екологічного спрямування.
ВИСНОВКИ
Сучасне законодавство з охорони природного на
вколишнього середовища України сформоване в період
з 1994 по 2012 роки і з того часу змінювалося тільки в
деталях [10]. Унікальність екосистеми збільшує еконо
мічний потенціал та інвестиційну привабливість, фор
мує економічні інтереси різних груп виробників за ви
дами туризму.
Економічна оцінка рекреаційнотуристичних при
родних ресурсів необхідна для економічного регулюван
ня відносин при укладанні угод та договорів, передба
чених законодавством, розробки стратегії господарсь
кого використання території у системі самостійного
вибору напрямів регіонального розвитку, визначенні
нормативної ціни (вартості) ресурсу як інтегрованого
ресурсу, встановленні плати за використання рекреа
ційнотуристичних ресурсів, розуміння потреби у вве
денні рентних платежів для туристичних підприємств як
резерву по відновлення ресурсного потенціалу для роз
витку рекреації та туризму регіону.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL SYSTEMS IN FOREIGN COUNTRIES

Фінансова система є основою функціонування кожної країни. Від якості її формування та напрямів
функціонування залежить добробут країни, рівень її конкурентних позицій на міжнародному рівні та
економічне зростання в цілому. Статтю присвячено аналізу особливостей функціонування фінансових
систем у зарубіжних країнах. Автором розглянуто складові світової фінансової системи, проаналізовано
елементи світової фінансової системи та основні підходи до формування світових фінансових систем.
The financial system is the basis for the functioning of each country. The welfare of the country, the level of
its competitive position at the international level and the economic growth in general depend on the quality of
its formation and the directions of its functioning. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the
functioning of financial systems in foreign countries. The author considers the components of the world financial
system, analyzes the elements of the world financial system and the main approaches to the formation of the
world financial systems.

Ключові слова: світова фінансова система, фінансова система країни, складові фінансової системи, еле
менти фінансової системи, світовий ринок, міжнародні фінансові ринки.
Key words: world financial system, financial system of the country, components of the financial system, elements
of the financial system, world market, international financial markets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для будьякої держави наявність ефективної фінан
сової системи є важливою умовою функціонування її
економіки. Фінансова система є достатньо складною за
своєю будовою конструкцією, результатом дії якої є
реалізація балансу інтересів і протиріч фінансової полі
тики та економіки.
За допомогою фінансової системи держава накопи
чує і використовує ресурси для утримання свого апара
ту, а також направляє їх на виконання своїх функцій.
Фінансова система охоплює грошові відносини між дер
жавою і підприємствами, організаціями, державою і на
селенням, між підприємствами й всередині них [1, с. 18].
Пошук найбільш дієвих підходів до формування
ефективної фінансової системи на основі аналізу особ
ливостей функціонування фінансових систем в зарубі
жних країнах є важливим завданням в умовах постійної
мінливості зовнішнього середовища, що нині відбува
ються у вітчизняній економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження теоретичних і практичних аспектів
формування фінансових систем у зарубіжних країнах
знайшли своє відображення у працях таких вітчизня
них вчених, як: Кириленко О.П. [1], Миргородської
Л.О. [2], Федосов В.М. [3], Чугунов І. Я. [4], Юрія С.І.
[3] та інших.
Зважаючи на високі здобутки у дослідженнях віт
чизняних та закордонних науковців, державна фінан
сова система не може визначатися раз і назавжди, на
сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки вона
повинна бути гнучкою та коригуватися у відповідь на
зміни зовнішніх та внутрішніх факторів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є аналіз особливо
стей функціонування фінансових систем у зарубіжних
країнах.

___________________________________________
* Роботу виконано в межах фундаментальної науководослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру
мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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Рис. 1. Складові світової фінансової системи

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова фінансова система є поєднанням фінансо
вих ринків та фінансових установ, які працюють у пра
вовому та податковому полі міжнародного бізнесу. Ос
новні елементи світової фінансової системи наведено на
рисунку 1.
Учасниками світової фінансової системи, які опо
середковують основну частину міжнародних фінансо
вих потоків є:
— національні стейкхолдери (учасники) — держа
ва, корпорації, банки, спеціалізовані кредитно фінан
сові установи, включаючи страхові та пенсійні компанії,
фондові та товарні біржі;
— міжнародні учасники — міжнародні корпорації,
транснаціональні компанії (ТНК), міжнародні банки,
транснаціональні банки (ТНБ), спеціалізовані кредит
нофінансові установи, міжнародні фондові та товарні
біржі, міжнародні валютно фінансові інститути, міжна
родні фондові та товарні біржі;
— приватні учасники.
У залежності від функціональних елементів складо
вими світової фінансової системи є міжнародний валют
ний ринок, міжнародний кредитний ринок, міжнарод
ний ринок цінних паперів, міжнародний ринок страхо
вих послуг, міжнародний банківський ринок та міжна
родний інвестиційний ринок.
Комерційні банки відіграють центральну роль на
світовому фінансовому ринку, оскільки обіймають
широку сферу фінансової діяльності. Зобов'язання
банків складаються переважно з депозитів з різними
строками погашення активів: позики (корпораціями
та державами), депозити в інших банках та облігації
[5, с. 19].
Корпорації (особливо ТНК) проводять операції з
залучення іноземних джерел капіталу для фінансуван
ня своїх інвестицій: продаж акцій, позик, продаж бор
гових фондів, єврооблігацій [6, с. 57].
Небанківські фінансові установи проводять операції
з диверсифікації їх портфелів з іноземними активами.
Центральні банки входять до світових фінансових
ринків за допомогою засобів валютного регулювання.
Державні установи позичають кошти за кордоном, про
дають державні облігації. Уряди країн, що розвивають
ся, а також компанії, що належать державі, беруть по
зики від комерційних банків іноземних держав.
У залежності від рівня взаємодії суб'єктів фінансо
ву систему можна поділити на: національну, регіональ
ну, міжнародну, транскордонну та глобальну або світо
ву.
Національна фінансова система — це сукупність
принципів, форм, методів, організаційних інструментів,
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вартісних важелів, які використовуються з метою регу
лювання валютних, кредитних, розрахункових відносин
і функціонують з метою регулювання та розвитку в ме
жах окремої країни.
Регіональна фінансова система — це сукупність за
ходів щодо організації, регулювання та оптимального
розвитку валютних, кредитних, розрахункових відно
син у межах інтеграційних угрупувань.
Міжнародна фінансова система — це гармонійне
поєднання фінансових відносин на двосторонній основі.
Транскордонна фінансова система — це система, яка
функціонує на основі багатосторонніх стосунків.
Сукупність організаційних, економічних, вартісних
принципів, форм, методів, інструментів регулювання
фінансового ринку та реалізації є сутністю глобальної
або світової фінансової системи.
Не зважаючи на те, що на організацію фінансових
систем зарубіжних країн з розвиненою ринковою еко
номікою впливають національні, регіональні та гло
бальні особливості, у світовій практиці виділяють 3 типи
соціальноекономічних моделей: американську, захід
ноєвропейську та японську [6, с. 56].
Для американської моделі характерно те, що вона
базується на індивідуалізмі її учасників та принципах
лібералізму — заохочує підприємницьку активність та
прагнення до збагачення найактивнішої частини насе
лення. Водночас малозабезпеченим групам створюєть
ся прийнятний рівень життя за рахунок різних пільг і
допомог. Характерною рисою фінансової системи США
є тенденція до підвищення рівня саморегулювання, це
визначається великою кількістю та надійністю фінансо
вих інструментів.
До елементів фінансової системи США належать:
фінанси федерації, які включають федеральний бюджет,
спеціальні фонди федерального рівня, фінанси держав
них підприємств; фінанси штатів, що мають власний
бюджет, спеціальні фонди та фінанси підприємств, котрі
знаходяться у власності штату; місцеві фінанси, до яких
входять місцеві бюджети, фінанси комунального госпо
дарства, різноманітні фонди [7].
Західноєвропейська модель менш уніфікована, а
тому важко виокремити її найхарактерніші особливості.
Так, із традиційної континентальної західноєвропейсь
кої моделі випадає британська — більш схожа до аме
риканської; чи скандинавська модель держави загаль
ного добробуту. Разом з тим, західноєвропейську мо
дель (точніше кажучи, її континентальний варіант) мож
на охарактеризувати як корпоративну модель, тобто
таку, що базується не стільки на індивідуалізмі своїх
учасників, скільки на їх господарських, професійних,
профспілкових та інших об'єднаннях (так званих пер
винних корпораціях), що реалізують свої групові інте
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реси, часто через соціальні протести і зіткнення. Гар
монізацію цих інтересів забезпечує економічно сильна
держава; інтереси приватного бізнесу часто обмежу
ються в інтересах решти учасників суспільства; соціальні
гарантії загалом високі, а тому майнове розшарування
незначне [1, с. 20].
Японській моделі притаманна прихильність японців
до комуналізму (общинності), тобто превалювання ко
лективних інтересів над індивідуальними в будьякому
колективі — сім'ї, окрузі, компанії. Для такої моделі
характерне незначне соціальне розшарування, а соці
альні зобов'язання беруть на себе общини, а не держа
ва.
Грошовокредитна система Японії складається з
банківської системи, до якої входить Центральний банк
Японії та комерційні банки (універсальні та спеціалізо
вані), інших кредитних інститутів (поштові ощадні каси,
фінансовокредитні корпорації, страхові компанії). В
Японії особливо розвинені великі об'єднання банків та
підприємств. На чолі цих груп стоїть місцевий банк, що
об'єднує навколо себе великі промислові підприємства
[8].
Фінанси державних підприємств Японії входять до
державного бюджету як спеціальні рахунки. Важливим
є те, що ці підприємства не займаються виробничою
діяльністю, а тільки підтримують інфраструктуру.
Отже, фінансова система країн із розвинутою еко
номікою містить такі ланки:
— державний бюджет;
— територіальні фінанси;
— державний кредит та кредити місцевих органів
влади;
— спеціальні фонди;
— фінанси суб'єктів господарювання.
Структура фінансової системи країни залежить від
її державного устрою. Так, в унітарних державах фінан
сова (бюджетна) система складається з двох ланок, а
саме: державний бюджет та місцеві бюджети. Тоді як у
федеративних державах бюджетна система включає три
ланки: державний (федеральний) бюджет, бюджети
членів федерації та місцеві бюджети. Проте, поряд із
загальними ознаками кожна країна має свої особливості
побудови фінансової системи, що склалися історично
або є вимогами часу [9].
Відповідно до досвіду функціонування фінансових
систем розвинених країн світу можна побачити, що
функціонування відповідних систем здійснюється до
статньо ефективно через значну роботу органів дер
жавного та місцевого управління. Формування бюд
жетів цих країн здійснюється на середньостроковій
основі та існують великі повноваження місцевих
органів влади при складанні та виконанні місцевих бюд
жетів. Значним є також наявність спеціальних цільо
вих фондів, що дозволяють проводити фінансування
важливих програм розвитку країни. Позабюджетні
фонди діють як окремі фінансові інститути та відпові
дно наділені широкими повноваженнями щодо вико
ристання грошових коштів. У розвинених країнах існує
значна підтримка держави цільових програм економі
чного розвитку та окремих галузей національного гос
подарства.
ВИСНОВКИ
Фінансова система є основою функціонування будь
якої країни. Від якості її формування та напрямів фун
кціонування залежить добробут країни, рівень її кон
курентних позицій на міжнародному рівні та економіч
не зростання в цілому. На сьогодні важливим фактором
є інтеграція України в світовий економічний простір,
тому залежність української економіки від світової еко
номічної системи постійно збільшується.
Світова фінансова система функціонує як су
купність міжнародних валютних, кредитних і роз
рахункових відносин, пов'язаних між собою за до
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помогою взаємодії світових фінансових ринків,
міжнародних фінансових інститутів, взаємозалеж
них між собою в певному порядку через світові
фінансові потоки. Розвиток світової фінансової
системи не стоїть на місці, а знаходиться у постійній
динаміці, маючи перспективи для розширення своєї
структури шляхом охоплення нових сфер діяль
ності, функціонування світового господарства. Усі
складові світової фінансової системи багатогранні
і взаємопов'язані між собою, отже, для її гармо
нійного та ефективного функціонування в умовах
глобалізації необхідною умовою є злагоджена ро
бота структурних елементів.
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У статті наведено досвід Франції щодо регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення. Висвітлено його мету та основні задачі. Проаналізовано роль і місце Агентства з управлінX
ня земельними ресурсами та розвитку сільських територій Франції (SAFER) у ринковому обігу земель та
наведено основні регуляторні інструменти. На основі проведеного дослідження побудовано структурноX
логічну схему регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Франції.
The article describes the experience of France in regulating the market turnover of agricultural land. Its
purpose and main tasks are highlighted. The role and place of the Agency for Land Resources Management and
Development of Rural Areas of France (SAFER) in market turnover of land is analyzed and the main regulatory
tools are presented. On the basis of the study, a structural and logical scheme for the regulation of the market
turnover of French agricultural land was constructed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми ринкового обігу земель та необхідності
його регулювання у Франції постали після завершен
ня другої світової війни. Цей період ознаменувався
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загостренням продовольчої кризи, відсутністю зба
лансованої структури агросектору, близьким до сти
хійного виробництвом продовольства тощо. З огляду
на це, продовольча безпека стає пріоритетним напря
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Рис. 1. Напрями діяльності Агентства з управління землями
та розвитку сільських територій Франції (SAFER)

мом державної політики країни, спонукаючи до важ
ливих змін у співвідношенні землі, праці та капіталу.
Саме у цей період розпочинається формування моделі
сімейного фермерського господарства як основи аг
рарного устрою країни підпорядкованого відповідній
аграрній та земельній політиці, в основу якої покла
дено поєднання діяльності саморегулюючих сільсько
господарських організацій та державного регулюван
ня. У результаті ринковий обіг земель сільськогоспо
дарського призначення стає чітко регульованим дер
жавою та професійними об'єднаннями сільськогоспо
дарських товаровиробників. Протягом декількох
років запровадження цілеспрямованої та послідовної
державної політики, Франція, із країни з продоволь
чим дефіцитом, перетворюється на одного з провідних
світових експортерів сільськогосподарської про
дукції [1].
Досвід Франції в побудові політики щодо регулю
вання ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення є цінним і актуальним для України, яка нині
вибудовує власну модель ринкового обігу сільськогос
подарських земель.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання присвячені регулюванню ринкового обігу
земель сільськогосподарського призначення досить
грунтовно досліджені у працях: В.Г. Андрійчука [10],
В.М. Заяця [20], І.Г. Кириленка [11], Ю.О. Лупенка [13],
А.Г. Мартина [21], П.Т. Саблука [18], М.Г. Ступеня [19],
М.М. Федорова [17] та інших. Незважаючи на вагомі
наукові здобутки вітчизняних учених з цього питання,
слід зазначити, що нині консолідована модель запро
вадження ринкового обігу земель сільськогосподарсь
кого призначення в Україні відсутня, що залишає це
питання відкритим для подальших наукових розвідок.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз французької моделі регулю
вання ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення, виявлення позитивних її аспектів та оцін
ка можливості їх застосування в Україні.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Земельні перетворення у сільському господарстві
Франції базувались не лише на ринкових умовах, а й
на глибокій зміні структури використання земель, що
дозволило забезпечити дохідність сільського госпо
дарства на рівні з іншими секторами економіки та га
рантувати соціальні ціни на продукцію сільського
господарства. В основу моделі, яка застосовувала
ся, було покладено розвиток фермерських госпо
дарств сімейного типу, а не великих підприємств [2;
12; 15].
На початку 1960 р. у Франції був прийнятий Закон
"Про аграрну політику" № 60808 від 05.08.1960 р. (Loi
n° 60808 du 5 aout 1960 D'orientation agricole), який спря
мовувався на:
— підвищення продуктивності сільського госпо
дарства разом із впровадженням технічного прогре
су та забезпеченням раціонального розвитку вироб
ництва;
— завоювання внутрішнього і зовнішніх ринків
збуту сільськогосподарської продукції та сировини,
шляхом прямого впливу на умови збуту (надання
пріоритету особам зайнятим у сільському госпо
дарстві);
— збереження неосвоєних земель;
— забезпечення для фермерів і осіб зайнятих у сіль
ському господарстві одержання прибутку від земліка
піталу еквівалентному тому, який би вони отримували в
інших секторах економіки;
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— забезпечення ефективного соціального захисту
фермерам і особам зайнятим у сільському госпо
дарстві;
— розвиток сільського господарства для кожного,
окремо взятого регіону з урахуванням його особливос
тей;
— підтримання і заохочення розвитку сімейних
ферм [3].
Виходячи із перелічених завдань було створено
Агентство з управління земельними ресурсами та
ро звитку сіль сь ких терито рі й (So ci ete d'ame
nagement foncier et d'etablissement rural — SAFER),
на яке було покладено три основних завдання:
підвищення продуктивності сільського господар
ства та підтримка молодих фермерів; захист навко
лишнього середовища, ландшафтів і природних ре
сурсів; підтримка та розвиток сільських територій
(рис. 1).
SAFER — це товариство з обмеженою відповідаль
ністю, яке є неприбутковою організацією та підпоряд
ковується Міністерству сільського господарства та
Міністерству фінансів [4]. Діяльність Агентства з управ
ління земельними ресурсами та розвитку сільських те
риторій (SAFER), базується на тісній співпраці між дер
жавою та самоврядними професійними організаціями
фермерів.
Агентство SAFER має розширену мережу пред
ставництв по всій території країни, які перебувають
під керівництвом ради директорів, що складається
з різних учасників (сільськогосподарський банк
(Crеdit Agricole), місцевих сільськогосподарських
палат (Chambre d'Agriculture), колективних інвес
тиційних компаній, місцевих органів влади, профес
ійних аграрних об'єднань, включаючи профспілки)
[5].
Відповідно до статті L. 143 IV розділу Кодексу Сіль
ського господарства та морського рибальства Франції,
здійснити продаж земельної ділянки без повідомлення
про це товариства SAFER (як представника держави) —
неможливо [6].
SAFER є представником держави при транзакціях
із земельними ділянками та має право купувати, прода
вати та обмінювати земельні ділянки сільськогоспо
дарського призначення, але на протязі 5 років з дня їх
купівлі, Агентство з управління земельними ресурсами
та розвитку сільських територій, зобов'язане продати
придбані земельні ділянки сільськогосподарського при
значення.
Регулювання ринкового обігу земель сільськогоспо
дарського призначення Державним агентством SAFER
відбувається шляхом:
1. Використання переважного права на придбання
земель сільськогосподарського призначення у випад
ках:
— необхідності здійснення переміщення та надання
допомоги фермеру;
— необхідності досягнення фермерським господар
ством відповідних економічних показників розвитку
згідно статті L. 3312 Кодексу Сільського господарства
та морського рибальства;
— загрози збалансованому землеволодінню фер
мерського господарства зі сторони громадських
робіт;
— необхідності збереження сімейного типу госпо
дарювання;
— підозри у спекулятивних діях при купівлі/продажі
земельної ділянки;
— загрози функціонування ферми у випадку про
дажу земельної ділянки;
— необхідності розвитку і захисту лісів, поліпшен
ня структури лісового господарства;
— необхідності здійснення захисту навколишнь
ого середовища відповідно із затвердженими вимога
ми;
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— необхідності виконання ІІІ Розділу IV Книги
Містобудівного кодексу Франції.
2. Використання права на зниження ціни прода
жу земельної ділянки при її завищенні, до рівня рин
кових цін, шляхом звернення до суду з відповідним
позовом.
3. Надання пільг продавцям та покупцям земельних
ділянок, шляхом звільнення від оподаткування транс
акцій з купівлі/продажу земель за умови, що ці трансак
ції здійснюються через SAFER .
Слід відмітити, що переважне право на придбання
земель сільськогосподарського призначення, означає,
що SAFER, за певних умов, може стати покупцем зе
мельної ділянки, що запропонована до продажу. Саме
це положення є одним з найбільш дискусійним у фран
цузькій практиці регулювання ринкового обігу земель
сільськогосподарського призначення.
Для того, щоб система переважного права працю
вала, SAFER має бути повідомлено про будьяку тран
закцію щодо купівлі/продажу земельної ділянки
сільськогосподарського призначення.
Втручання SAFER в угоду щодо купівлі/продажу
земельної ділянки сільськогосподарського призначен
ня, через використання переважного права, в серед
ньому, відбувається в 1—2% угод та базується на прин
ципах:
— мотивації (втручання повинно мати законодавчо
визначений та оголошений мотив);
— публічності (про процес втручання і використан
ня переважного права оголошується публічно) [5].
Разом з тим існують випадки, коли Агентство з
управління земельними ресурсами та розвитку сільських
територій не може скористатись своїм переважним пра
вом на купівлю земельної ділянки сільськогосподарсь
кого призначення:
— за умови, якщо протягом трьох останніх років
покупець був орендарем земельної ділянки, яка запро
понована до продажу;
— за умови, якщо покупцем є близький родич;
— за умови, якщо покупець є працівником ферми,
помічником або партнером [7].
Особа, яка виявила бажання продати земельну ді
лянку сільськогосподарського призначення, подає
відповідне оголошення про продаж до спеціалізова
них інформаційних ресурсів, чим самим шукає покуп
ця.
Після того, як продавець знайшов покупця зе
мельної ділянки і обидва готові підписати договір
купівлі/продажу, про це має бути повідомлено пред
ставництво SAFER, яке, в свою чергу, протягом двох
місяців має скористатись своїм переважним правом
на купівлю. Якщо протягом зазначеного терміну, нія
ких дій зі сторони SAFER не надійшло — це вважаєть
ся відмовою від свого переважного права. Має місце
практика, коли при продажу земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, необхідно от
римати швидке рішення SAFER щодо його переваж
ного права, тоді за певну плату SAFER надає відповідь
протягом двох тижнів.
Якщо протягом встановленого терміну від SAFER не
надійшло ніяких відповідей, між продавцем і покупцем
укладається договір про купівлю/продаж земель з обо
в'язковим його нотаріальним посвідченням. Нотаріус,
не пізніше ніж 5 днів з дня підписання договору купівлі/
продажу, реєструє нового власника земельної ділянки
у Палаті реєстрації земельної власності (Сonservation
des hypotheques).
Якщо відбувається продаж земельної ділянки
сільськогосподарського призначення державної
власності, її продавцем від імені держави виступає
SAFER.
Бажаючі придбати таку земельну ділянку дізна
ються про її продаж з відповідних інформаційних ре
сурсів, якими, у переважній більшості, є спеціалізо
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Рис. 2. Структурно@логічна схема регулювання ринкового обігу
земель сільськогосподарського призначення Франції

вані сайти. Потенційний покупець земельної ділян
ки подає заяву та відповідну інформацію про себе як
покупця. Відповідно до наданої потенційним покуп
цем і нфо рмаці ї , SA F ER приймає рі шення про
відповідність потенційного покупця бути майбутнім
власником цієї земельної ділянки. Якщо покупців де
кілька і вони відповідають вимогам, між ними про
водяться торги, вирішальним чинником на яких є ціна
(рис. 2).
Купівля земель сільськогосподарського призначен
ня іноземцями у Франції дозволена, але коли ціна зе
мельної ділянки перевищує 38 млн євро та коли пред
метом договору купівлі є виноградники — необхідно
отримати додатковий дозвіл від SAFER.
Серед основних вимог при купівлі/продажу земель
сільськогосподарського призначення у Франції обов'яз
ковими є: нотаріальне посвідчення цієї трансакції та
обов'язкова реєстрація нового власника земельної
ділянки у Палаті реєстрації земельної власності (Сon
servation des hypotheques).
Отже, основним регулятором ринкового обігу зе
мель сільськогосподарського призначення у Франції
є Агентство з управління земельними ресурсами та
розвитку сільських територій — SAFER, яке контро
лює усі транзакції щодо купівлі/продажу земельних
ділянок та за необхідності втручається в даний про
цес.
Крім того, SAFER є розпорядником земель сіль
ськогосподарського призначення, що перебувають у
державній власності. Тобто SAFER від імені держа
ви має право здійснювати політику щодо управління
земельними ресурсами в сільському господарстві.
Слід зазначити, що дана функція належить саме
SAFER, а не Службі Земельного кадастру Франції [8;
9].

(Societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
— SAFER), на яке покладено три основних завдан
ня: підвищення продуктивності сільського господар
ства та підтримка молодих фермерів; захист навко
лишнього середовища, ландшафтів і природних ре
сурсів; підтримка та розвиток економіки сільських
територій.
2. Ринковий обіг земель сільськогосподарського
призначення у Франції є повністю контрольованим, усі
трансакції відбуваються з відома SAFER, хоча воно у пе
реважній більшості не втручається у процеси укладан
ня угод щодо купівлі/продажу.
3. Ключовим елементом регулювання ринкового
обігу земель сільськогосподарського призначення є ви
користання переважного права щодо купівлі земель
SAFER. За допомогою чого, воно перерозподіляє зе
мельні площі, спрямовуючи їх до фермерів, які цього по
требують, запобігає спекуляції на ринку, шляхом конт
ролю потенційних покупців та реалізує державну полі
тику в сфері земельних відносин у сільському госпо
дарстві.
4. Особи, які не є громадянами Франції, можуть на
бувати у власність земельні ділянки сільськогосподарсь
кого призначення. Однак у випадках, коли ціна земель
ної ділянки перевищує 38 млн євро або предметом до
говору купівлі/продажу є виноградники — необхідно
отримати додатковий дозвіл від SAFER.
5. З огляду на досвід регулювання ринкового обігу
земель сільськогосподарського призначення у Франції
та участь у цьому процесі Агентства з управління зе
мельними ресурсами та розвитку сільських територій
(SAFER), доцільно розглянути можливість створення
аналогічної інституції в Україні, наділивши її відповід
ними повноваженнями, що сприятиме реалізації цілес
прямованої державної політики щодо подальшого пе
рерозподілу земель між різними формами господарю
ВИСНОВКИ
вання з урахуванням національних інтересів та пріори
Як свідчить досвід Франції, сільське господарство тетів.
та земельні відносини можна розвивати в контексті
сімейного фермерського господарства. Французький
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРОЯВУ
НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЕКОНОМІЧНІЙ
ПОЛІТИЦІ
V. Panchenko,
PhD, postXPHD at Mariupol State University

CRITICAL ANALYSIS OF THE APPROAHCES TO THE MONITORING OF PROTECTIONISM:
IDENTIFICATION OF NEOXPROTECTIONIST MANIFESTATIONS IN THE ECONOMIC POLICY

У статті досліджено існуючі підходи щодо моніторингу протекціонізму на інституційному рівні і доX
ведено, що жоден з них не дозволяє відслідкувати прояви протекціонізму в міжнародних економічних
відносинах, адже новий протекціонізм не обмежується сферою міжнародної торгівлі і передбачає мноX
жинність рівнів реалізації. Обгрунтовано нагальність введення у термінологічний обіг поняття "неопроX
текціонізм", яке синтезувало б у собі як форми класичного протекціоністського захисту, так і новітні.
Визначено місце протекціонізму та неопротекціонізму в економічній політиці. Наведено компаративний
аналіз концепцій протекціонізму та неопротекціонізму на глобальному і національноXдетермінованому
рівнях.
The existing approaches to the monitoring of protectionism at institutional level are investigated; it is
demonstrated that neither of them is capable of tracing the manifestations of protectionism in international
economic relations, because new protectionism is not confined to the international trade, being implemented at
multiplicity of levels. The urgent need for the terminological introduction of the notion "protectionism" as one
synthesizing both classical and newly emerging forms of protection is substantiated. The position of protectionism
and neoXprotectionism in the economic policy is outlined. A comparative analysis of the concepts of protectionism
and neoXprotectionism is given at global and nationallyXdetermined level.

Ключові слова: протекціонізм, лібералізм, неопротекціонізм, економічна політика, глобалізація.
Key words: protectionism, liberalism, neoprotectionism, economic policy, globalization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Виклики нестабільності, породжені глобальною
фінансовою кризою 2008 р., актуалізували викорис
тання нових форм захисту з метою реакції на "нову
норму" світової економіки, до яких відносимо: вира
жене уповільнення темпів економічного росту по
рівняно з попереднім десятиліттям; високі показни
ки безробіття і старіння населення як в країнах ОЕСР,
так і в швидкозростаючих країнах, що розвиваються;
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загострення боргових проблем; значна невизначеність
на ринках і подальші зрушення глобальної економіч
ної активності у бік країн з ринками, що формуються
(навіть за сценарієм обмеженої глобалізації на чолі з
КНР). Таким чином, глибинна мотиваційна філософія
нових проявів протекціонізму, нерідко ініційованого
на наднаціональному рівні, є не лише експансіоністсь
кою за своєю природою, а й захисною, а об'єктом
бажаного впливу однаковою мірою виступають як
зовнішні рики, так і внутрішні процеси в національ
них економіках.

Економiка та держава № 3/2018
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Торгове
представництво США
(USTR)

9
31 торговельний
партнер ЄС

10
62 економіки
(ЄС рахується як
одне ціле)

Число
потенційних
обмежуваль
них заходів

Відсутня.
Описується
кожен із
випадків

З 2000 р.

З 2008 р.

З 1985 р.

ПІІ та
інші види
капіталів

ПІІ, потоки
капіталів та
рух людей

Товари,
послуги і
інвестиції

Товари, послуги,
інвестиції,
електронна
комерція

Обмеження
послуг, рузу
людей і
бар’єри
конкуренції.
Рівень
регуляторної конкуренції

Заходи,
що
дискримінують
іноземних
інвесторів, обмеження
на рух
капіталів

Обмеження
іноземних
інвестицій,
операційні
обмеження,
обмеження
іноземцям
займати
ключові
посади

Тарифи і
нетарифні
бар’єри,
субсидії,
бар’єри для
послуг й
інвестиційні
бар’єри

Обмеження
торгівлі,
дискримінація, «викривлення»
ринків (4, 5,
6)

Обмеження і
дискримін
ація (4, 5)

Дискримінація (5)

Обмеження
торгівлі,
дискримінація,
«викривлення» ринків (4, 5, 6)

Тарифи і
нетарифні
бар’єри, субсидії,
бар’єри для
послуг й
інвестиційні
бар’єри,
зловживання
правами
інтелектуальної
власності,
антиконкурентна
практика,
хабарництво і
корупція
Обмеження
торгівлі,
дискримінація,
«викривлення»
ринків, відсутність належного
управління (4, 5,
6)

2
G20 + 87
членів
СОТ

3
233 країни

4
78 країн

5
109 країн

6
40 країн

Одиниця
виміру

Кількість
рестрикційних
заходів

Кількість
дискримінаційних
заходів

Гіпотет
ичний
уніфіко
ваний
рівень
тарифу

Індекс
(від 0 до
100)

Індекс
(від 0 до 1)

Інтервал
спостережень
Тип
аналізованих
економічних
потоків

З 2008 р.

З 2008 р.

Товари

Товари,
послуги,
ПІІ,
міграційні
процеси
Всі урядові
заходи, що
дискримінують
зарубіжні
комерційні
інтереси

2008,
2009 рр.
Товари

20082010 рр.
Послуги,
ПІІ, рух
людей

20142015 рр.
Послуги,
ПІІ, рух
людей

Тарифи
і 30
типів
нетарифних
бар’єрів

Обмеження
послуг, ПІІ
у сферу
послуг, рух
висококваліфікованого персоналу

Обмеження
торгівлі
(4)

Обмеження
торгівлі,
дискримінація (4, 5)

Тип
застосованих
заходів

Тарифи і
нетарифні
бар’єри,
що
зачіпають
торгівлю
товарами

Підхід до
протекціонізму*

Набір
політичних
інструментів (1)

Дискримінаційний (5)

___________________________________________

7
G20

Число
заходів,
що
дискримінують
іноземних
інвесторів
або обмежують
потоки
каптіалів
З 2008 р.

ОЕСР індекс
рестрикційності ПІІ
8
58 країн
(34 країни
ОЕСР і 24
що не
входять до
ЕСОР)
Індекс
(від 0 до 1)

1
Географічна
приналежність

ОЕСР/
ЮНКТАД
Доповідь з інвестицій

Європейська
Комісія

Індекс рестрикційності
торгівлі послугами
(ОЕСР)

Індекс рестрикційності
торгівлі послугами
(Світовий банк)

Індекс рестрикційності
політики
(Світовий банк)
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Таблиця 1. Підходи до моніторингу протекціонізму на інституційному рівні

Примітка * Огляд існуючих підходів до аналізу протекціонізму дозволив виокремити акценти на ідентифікуванні протекціонізму як:
1. Набору інструментів політики, що перш за все впливають на торгівлю товарами.
2. Інструментів політики, охоплені СОТ або критерії, засновані на правових актах СОТ.
3. Критерії, основані на аналізі намірів розробника політики.
4. Критерії, основані на аналізі рестрикційного потенціалу імплементованих державою заходів, об'єктом яких виступає міжна
родна торгівля.
5. Критерії, основані на аналізі рестрикційного потенціалу імплементованих державою заходів, об'єктом яких виступають
закордонні фірми чи інші комерційні інтереси.
6. Критерії, основані на аналізі потенціалу до "викривлення ("спотворення")" ринків імплементованими державою заходами.
Джерело: [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дж. Бхагаваті та Р.Е. Х'юдек [1] "новим протекці
онізмом" називають тенденцію обходити правила
СОТ, використовуючи лазівки в угодах та встановлен
ня таких типів бар'єрів, які не регулюються відповід
ними угодами. На нинішньому етапі як міжкраїнової
взаємодії, за переконанням О. Довгаль [2], так і влас
не місцевої організації економічного життя, "чистий
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лібералізм" і "чистий протекціонізм" відсутній, а тому
до нових форм прояву протекціонізму автор відносить
такі: переважання його наступального характеру з яс
краво вираженими агресивними експансіоністськими
рисами; появу "колективного макрорегіонального
протекціонізму" сучасних інтеграційних союзів; роз
ширення арсеналу інструментів за рахунок викорис
тання порівняно нових, тих, які важче піддаються
міжнародному регулюванню. Ми погоджуємось з
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Таблиця 2. Торговельна політика та інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею
Торговельна політика
Політика щодо імпорту
Політика щодо експорту
Нетарифні бар’єри (НТБ).
Фіскальні стимули.
Імпортні квоти (обмеження на добровільний
Експортні кредити і гарантії.
експорт, наприклад, японських автомобілів).
Цільовий експорт.
Імпортні ліцензії.
Закордонні агентства сприяння експорту.
Передоплата за імпорт.
Вільні економічні зони (особливі експортні
зони) або території пріоритетного розвитку
Антидемпінг.
Заборона на експорт товарів стратегічного
Спеціальне маркування.
призначення.
Здоров’я і безпека.
Маніпуляції з обмінним курсом
Митна процедура.
Акцизні документи.
Субсидії національним виробникам.
Вимоги щодо місцевого компонента.
Державні контракти
Інвестиційні заходи, пов’язані з торгівлею
Торговельні заходи
Вплив на ПІІ
Тарифи, кількісні обмеження на імпорт.
Заохочує до імпортозаміщувальних ПІІ.
Регіональні угоди про вільну торгівлю.
Сприяє ПІІ в країнах-членах регіонального
Правила походження.
об’єднання.
Особливі експортні зони.
Заохочує до експортноорієнтованих ПІІ.
Експортний контроль.
Заохочує до експортозаміщувальних ПІІ.
Фінансування експорту.
Змінює галузевий баланс ПІІ
Угоди про негрошову торгівлю.
Здоров’я, безпека і національні стандарти

Джерело: [8] FDI Policy Instruments: Advantages and Disadvantages UNITED NATIONS working paper 01 /2009.

підходом Н. Резнікової та О. Іващенко, які розгляда
ють неопротекціонізм як інобуття лібералізму в кон
тексті пошуку країнами нових інструментів подолан
ня відносин асиметричної залежності. До них авто
рами зараховано ті інструменти національної еконо
мічної політики, що є реакцією на нівелювання
наслідків циклічних коливань глобальної кон'юнкту
ри та спрямовані на зменшення зовнішньої залежності
країни шляхом уникнення штучно насаджених умов
співпраці, прописаних у межах інституційних домо
вленостей у різних сферах міжкраїнової співпраці (ва
лютної, фінансової, торговельної, інвестиційної), ба
зованих на принципах глобальної лібералізації [3, с.
5]. Під "неопротекціонізмом" А. Келічавий розуміє
політику встановлення адміністративних, фінансових,
кредитних, технічних та інших бар'єрів, які значно
ускладнюють вільне пересування товарів через кор
дони держав [4]. Втім, на нашу думку, запропонова
ний підхід виглядає обмеженим і таким, що концент
рується на створенні перешкод виключно на шляху
руху товарів, ігноруючи при цьому розгляд інших
факторів виробництва.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні підходів щодо мо
ніторингу протекціонізму на інституційному рівні і до
веденні, що жоден з них не дозволяє відслідкувати про
яви протекціонізму в міжнародних економічних відно
синах, адже новий протекціонізм не обмежується сфе
рою міжнародної торгівлі і передбачає множинність
рівнів реалізації. Ми ставимо за мету довести на
гальність введення у термінологічний обіг поняття "нео
протекціонізм", яке синтезує в собі як форми класич
ного протекціоністського захисту, так і новітні. Саме це
унеможливлює використання для аналізу сучасної
міжнародної економічної та інтеграційної політики як
терміну "новий протекціонізм", адже за змістом ос
танній мав би докорінним чином відрізнятись від "кла
сичного", так і терміну "протекціонізм" через не
відповідність його категоріального апарату відтворити
логіку його модифікацій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підходи до трактування протекціонізму різняться
широко між різними інституціями (див. табл. 1).
1. Набір політичних інструментів. Цей підхід грун
тується на положенні про фрагментацію світової
торгівлі з розширенням глобальних ланцюгів створен
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ня вартості, поширенням цифрових технологій (т. зв.
"діджіталізацією" економіки) і зростанням торгівлі по
слугами. Часто вибір інструментів залежить від наяв
ності даних, наприклад про тарифи і заходи із захисту
торгівлі. Значним недоліком цього підходу є його
вузькість, і через це він не придатний для комплексних
досліджень міжнародної торгівлі.
2. Відповідність/законність заходів у контексті
СОТ. Перевагою підходів, спрямованих на визначення
відповідності того чи іншого заходу угодам СОТ і/або
його законності в рамках СОТ, є їх легітимність у ши
рокому сенсі. Однак їх основним недоліком є той факт,
що угоди з міжнародної торгівлі є суто політичними
домовленостями і не грунтуються на систематичному
аналізі природи протекціонізму. Крім того, багато но
вих інструментів захисту інтересів країн не підпадають
під "класичне" визначення протекціонізму. Цей підхід,
не будучи багатоосяжним, ризикує, не відтворивши су
часні тенденції в міжнародній економічній політиці, не
забезпечити належних механізмів реакції і протидії на
ростаючому протекціонізму. Якщо в основу визначен
ня протекціонізму покладено законність (неза
конність) згідно з правилами ВТО, тоді, наприклад, за
межами цього визначення опиняться майже всі сучасні
тарифи, що робить його вразливим перед критикою
опонентів.
3. Підхід, оснований на намірах. Цей підхід є най
більш інтуїтивним серед інших підходів. Крім іншого,
запровадження протекціоністських заходів припускає,
що політики мають намір щось захистити (робочі місця
або всю промисловість). Недоліком цього підходу є те,
що він вимагає від експертів знання мотивів політиків,
які є часто різноманітними і складно розпізнаються.
Через це його не дуже просто застосовувати на прак
тиці. Крім того, підходи, основані на намірах, спонука
ють політиків до висловлювання несправжніх мотивів
для заходів, що впливають на торгівлю [5].
4. Торговельні обмеження. У цьому підході викори
стовуються критерії для визначення того, чи є заходи
обмежувальними для торгівлі. Крім того, чіткі критерії
дозволяють проводити компаративний аналіз вжитих
країнами заходів у розрізі галузей, інструментів і видів
торговельних потоків. Водночас визначення обмежень
для торгівлі зазвичай потребує оцінювання того, чи при
зводять заходи до скорочення торгівлі, тобто оцінюван
ня, яке може стати суб'єктивним, якщо при цьому не оці
нено фактичний вплив на торгівлю. Більше того,
кількісне оцінювання впливу на торгівлю пов'язано зі
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Таблиця 3. Підходи до протекціонізму: дискримінаційний VS обмежуючий торгівлю
Дискримінаційний
Недискримінаційний

Обмежуючий торгівлю
Тарифи, квоти
Окремі технічні бар'єри у
торгівлі та санітарні й
фітосанітарні заходи

Не обмежуючий торгівлю
Експортні субсидії
Пруденційні,
недискримінаційні,
регулювання, що не
обмежує торгівлю

Джерело: [9].

значними проблемами з даними і методологією. Іншою
проблемою цього підходу є той факт, що існує багато
прикладів, коли впровадження того чи іншого держав
ного заходу, яке всіма розглядається як розумна по
літика, може в результаті привести до скорочення
торгівлі. Під цю категорію підпадає більшість оцінок са
нітарних і фітосанітарних заходів або технічних бар'єрів
в торгівлі. З іншого боку, заходи на рівні країни, які заз
вичай пов'язуються з протекціонізмом (як то субсидії
та заходи на підтримку експорту), можуть призвести до
збільшення торгівлі.
5. Дискримінація. Критерії для виявлення спрямо
ваності заходів на дискримінацію іноземних фірм або
інших комерційних інтересів є ключовою характеристи
кою дискримінаційного підходу. Перевагою такого
підходу є теза, що недискримінаційна норма має міцну
правову основу в основних угодах СОТ. Крім того, мож
на стверджувати, що той чи інший протекціоністський
намір впроваджується, коли ставлення до іноземних
економічних суб'єктів є менш сприятливим, ніж до їх
національних колег. Його недоліком є те, що він не
включає всі заходи, які обмежують або викривлюють
торгівлю, наприклад санітарні і фітосанітарні заходи,
які обмежують торгівлю, не будучи основані на "до
статніх наукових доказах" і/або на "об'єктивних оцін
ках ризику".
6. Викривлення ринку. Цей підхід спрямований на
визначення того, чи викривлюють заходи ринки. Інши
ми словами, його метою є не стільки оцінка впливу на
торгівлю як таку, скільки впливу на ефективність ринків.
Фактично він спрямований на визначення заходів, що
негативно впливають на добробут. Він, знову ж таки,
приваблює з теоретичної точки зору, але важко зрозу
міти, як його застосовувати в більш широкому контексті.
Врештірешт, регуляторні системи багатьох країн об
межують конкуренцію і викривлюють ринки, не поділя
ючи при цьому суб'єктів на іноземних і національних.
Отже, підхід, оснований на викривленні ринку, не доз
воляє побачити чітку межу між політичними заходами
щодо торгівлі і національною регуляторною системою
[5].
Варто відзначити два моменти. Поперше, бар'єри
торгівлі товарами і послугами різко скоротилися; світ у
цілому стає менш закритим. Структура світової торгівлі
зміщується в бік менш багатих країн (особливо в бік
Китаю та Індії), а ці країни загалом є більш протекціо
ністсько налаштовані. Структура світового виробницт
ва також зміщується від промислового виробництва в
бік послуг. Обидва ці зміщення у структурі виробницт
ва роблять світ у цілому менш відкритим і пом'якшують
тенденції лібералізації, котрі виникають в усіх країнах,
де знижуються бар'єри.
Подруге, інтеграція ринків товарів і послуг ще да
леко не завершена. Один із способів оцінити те, як да
леко світові до повної глобалізації, — це порівняння
показників фактичної торгівлі з показниками, що перед
бачаються простою гравітаційною моделлю торгівлі без
перешкод. Як показують П. Кругман [6] і Дж. Андерсон
[7], за умови безперешкодної торгівлі, частка торгівлі у світі
зворотно пропорційна розподілу ВВП по країнах — чим
більш рівномірний розподіл, тим більша частка світової
торгівлі.
Прикметно, що якщо індекс рестрикційності послуг
розробляється як Світовим банком, так і окремо ОЕСР,
який, серед іншого, є ще й упорядником індексу рест

www.economy.in.ua

рикційності ПІІ, окремо не запропоновано індексу, що
врахував би регуляторні викривлення потоків товарів.
Більше того, торговельна та інвестиційна політики є
сильно взаємопов'язаними, і ререгуляція сфери торгівлі
може опосердковано передбачати приховану регуляцію
потоків інвестицій, і навпаки, впровадження заходів зі
стимулювання інвестиційних потоків здатне істотно
трансформувати структуру експортноімпортних опе
рацій країни, а отже, позначитись на стані платіжного
балансу не лише в частині балансу руху капіталів, але й
через поточний платіжний баланс (див. табл. 2). Звер
тає на себе увагу той факт, що згідно з розглянутими
підходами Світового банку та ОЕСР, перешкоди на шля
ху руку робочої сили розглядаються в більш широкому
контексті — перешкод на шляху руху людей без зазна
чення ступеня їхньої кваліфікації, отже, перешкоди сто
суються імміграції як такої. Причина полягає не стільки
у відстоюванні високих ідеалів гуманізму, скільки ле
жить у площині макроекономічних взаємозалежностей.
Твердження, що імміграція має важливіші наслідки
для ринку праці, ніж торгівля, не є науково обгрунтов
ним. У стандартній моделі торгівлі Хекшера — Оліна не
можна аналізувати торгівлю і рух факторів виробницт
ва незалежно один від іншого. Р. Манделл ще у 1957 році
розглядав імміграцію і торгівлю як ідеальні замінники.
Якщо країна обмежує імміграцію, це стимулює торгові
потоки; якщо країна вводить тарифи, це стимулює
імміграцію. Тільки шляхом обмеження торгівлі, імміг
рації та потоків капіталу країна дійсно дистанціюється
від світової економіки.
У нових моделях торгівлі, які обгрунтовують тор
гівлю через зростаючу віддачу або через відмінності в
технології в різних країнах, імміграція відіграє більшу
значну і особливу роль. Передача технологій через осіб,
що пройшли навчання в розвинених країнах, до найменш
розвинутих країн може значно поліпшити добробут цих
країн за рахунок розвинених країн. Імміграція з най
менш розвинених країн у розвинені країни, яка поши
рює передові технології серед більшої кількості праці
вників, знижує умови торгівлі розвинених країн. В той
же час, рух високоосвічених працівників з найменш роз
винених країн у розвинені країни може покращити доб
робут розвинених країн через переїзд найздібніших з
найменш розвинутих країн.
Слід визнати, що у кожному із розглянутих підходів
дискримінація і обмеження торгівлі як іманентні його
(підходу) прояви згадуються у кожному із них. Дискрі
мінаційні тарифи та обмеження торгівлі як домінуючі
інструменти в одних підходах співіснують з експортни
ми субсидіями, що дискримінують імпортерів водночас
не обмежуючи при цьому імпорт — в інших. І навпаки,
існує цілий діапазон технічних бар'єрів у торгівлі та са
нітарних і фітосанітарних заходів, які обмежують тор
гівлю, не обов'язково розрізняючи іноземних і вітчиз
няних економічних операторів. Таким чином, яскраво
виокремлюються два підходи до визначення природи
протекціонізму — дискрмінаційний і рестрикційний
(див. табл. 3). Водночас, екстраполюючи запропонова
ний класифікаційний підхід до аналізу міжнародної
торгівлі у ХХІ ст. визнаємо його обмеженість та скон
центрованість власне на торгівлі.
Хоча експортні субсидії можуть зашкодити експорт
ним можливостям інших країн, вони призначені для сти
мулювання експорту власної країни. У цьому сенсі вони
не обмежують торгівлю. Однак у разі, коли чисті виграші
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Рис. 1. Місце протекціонізму та неопротекціонізму в економічній політиці

від міжнародної торгівлі під впливом експортних суб
сидій стають меншими, експерти визнають їхній потен
ціал до "викривлення" ("спотворення") ринків. Позбав
лений новизни і масштабності спостережень протекці
оністських інтенцій, що мали були б бути поставлені у
обов'язок міжнародним інституціям, що визначають
глобальний порядок денний у торгівлі, і підхід, що под
іляє протекціоністські заходи держав за критерієм на
явності чи відустності фіскальних стимулів. До першої
групи стимулів віднесено: податкові канікули, безподат
ковий імпорт, звільнення від податків. Нефіскальні сти
мули, в свою чергу, обмежуються запроваджуваними
методами амортизації, кредитною політикою банку роз
витку, підтримкою досліджень і розробок, підтримкою
екологічних стандартів, підтримкою підготовки кадрів,
державними субсидіями.
Ми стверджуємо, що протекціонізм у процесі гло
балізації економіки перетворився з фокусування на тор
говельній політиці, базованій на впровадженні тариф
них обмежень, а пізніше і нетарифних інструментів за
хисту, у складний комплексний механізм економічної
політики, спрямований на підвищення конкурентоспро
можності національної економіки та її адаптивних до
"нової норми" світової економіки властивостей, що ми
називаємо неопротекціонізмом (див. рис. 1).
Хоча життєздатність теорії протекціонізму ставить
ся під сумнів на етапі економічної глобалізації, що про
низує чотирма свободами міжкраїнові відносини, пере
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осмислення "класичної" версії "протекціонізму" шляхом
впровадження у термінологічний обіг поняття "неопро
текціонізм" дозволяє вирішити фундаментальну супе
речність, що виникає між національними інтересами та
встановленими міжнародними інституціями правилами
глобального співіснування, а отже, між необхідністю
"захисту" та "вільної торгівлі". Неопротекціонізм не
скасовує, а передбачає використання потенціалу ідео
логії вільного ринку. Зокрема Голова КНР Сі Цзіньпін,
якого звинувачують у проведенні політики конкурент
них девальвацій (що за нашою класифікацією відносить
ся до інструментів валютного неопротекціонізму), на
засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі у
2017 р. виступив з промовою на захист глобалізації та
вільної торгівлі в контексті розбалансованого глобаль
ного економічного порядку. Сі Цзіньпін зазначив, що
процес глобалізації сприяє світовому економічному
розвитку, активізації світової торгівлі і переміщення
товарів, водночас і призводить до виникнення нових
проблем. Сі Цзіньпін заявив, що не було "ніякого сенсу
звинувачувати економічну глобалізацію в світових еко
номічних проблемах", додавши, що міжнародні фінан
сові кризи викликані надмірним прагненням до отриман
ня прибутку, а тому слід відмовитися від протекціоні
стської торгової політики, попереджаючи, що "ніхто не
вийде переможцем в торгових війнах" [10].
Теоретичне переосмислення протекціонізму (див.
табл. 4) дозволяє стверджувати, що він трансформуєть
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Джерело: укладено автором.

Таблиця 4. Діалектика вільного ринку та протекціонізму в концепції неопротекціонізму
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ся в більш потужний за своїм інструментарієм прояву
феномен неопротекціонізму, виступаючи іманентною
рисою "ери трансформацій" в світовій економіці та світо
вому господарстві.
Таким чином, неопротекціонізм, на відміну від про
текціонізму, не є архаїчним; він не створює перепони на
шляху глобалізації. Неопротекціонізм віддзеркалює
ідею подальшого поглиблення міжнародного поділу
праці, а також розширення міжнародних економічних
зв'язків, але при цьому він зосереджується на країні, її
виробничих силах і ролі держави у процесі сприяння
розвитку та захисту національної економіки.
ВИСНОВКИ
Попри множинність підходів до аналізу протекціо
ністських проявів у системі міжнародних економічних
відносин, слід визнати апроксиматичність висновків
кожного з них, адже межа між протекціонізмом як на
ступом на ідеї вільного ринку та протекціонізмом як
інструментом реалізації потреб економічної безпеки
держави — вкрай хитка та ілюзорна. В залежності від
позиції, яку займає той експерт, який фактично вино
сить вирок відповідності чи невідповідності вжитих
країною заходів засадам вільної конкуренції і по який
бік оцінюваних подій він знаходиться, будьякий інстру
мент протекціонізму може бути інтерпретований як за
хисний чи наступальний з огляду на дивергенції глобаль
ного економічного розвитку, проявлені в соціальноеко
номічній стратифікації світу.
Аналіз існуючих підходів до моніторингу протек
ціонізму дозволив встановити, що на інституційному
рівні бракує інструментів визначення новітніх проявів
протекціонізму, а ті, які досліджуються, здебільшого
обмежуються сферою міжнародної торгівлі і потоків ка
піталів. Виокремлюється два підходи до визначення при
роди протекціонізму — дискрмінаційний і рестрикцій
ний. Доведено, що підхід, що поділяє протекціоністські
заходи держав за критерієм наявності чи відустності
фіскальних стимулів, позбавлений новизни і масштаб
ності спостережень протекціоністських інтенцій.
Використання для аналізу сучасної міжнародної
економічної та інтеграційної політики терміну "новий
протекціонізм" не є виправданим, адже за змістом
останній мав би докорінним чином відрізнятись від "кла
сичного" протекціонізму. Використання терміну "про
текціонізм" для опису запроваджуваних у сучасних умо
вах регуляторних обмежень на ринках товарів, послуг і
капіталу втрачає свою актуальність через невідпо
відність його категоріального апарату відтворити логі
ку сучасних модифікацій форм захисту.
Теоретичне переосмислення протекціонізму дозво
лило стверджувати, що він трансформується в більш
потужний за своїм інструментарієм прояву феномен
неопротекціонізму, виступаючи іманентною рисою "ери
трансформацій" в світовій економіці та світовому гос
подарстві. Неопротекціонізм, на відміну від протекціо
нізму, не є архаїчним; він не створює перепони на шля
ху глобалізації.
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КОМПЛАЄНСXАУДИТ SOX

Under the conditions of doing business in the open economy area, the formation of a reliable control
environment in the company, as a tool for fighting fraud and managing other risks, is a necessary element of its
management system. Among the most world popular measures to protect against corporate fraud are an internal
audit system and an internal control system, whose work system needs to be continuously improved. One of the
ways to increase the reliability of the internal control system is its assessment of compliance with the Sarbanes
Oxley Act (SOX). The article considers the possibility of estimating the company's internal control system based
on SOX requirements. We suggest to develope a system of auditor's documents for the assessment of the internal
control system, which will provide an expanded list of control tests, the results of which will enable the auditor
to promptly conclude on its reliability. The use of this complex of tests in the work of the internal auditor will
facilitate a more effective evaluation of the internal control system, which will show the result in the process of
determining the synergistic effect of the interaction of external and internal audits.
За мов ведення бізнесу в зоні відкритої економіки, формування надійного контрольного середовища
в компанії як інструменту боротьби з шахрайством та управління іншими ризиками є необхідним елеX
ментом її системи управління. Серед найбільш популярних у світі заходів захисту від корпоративного
шахрайства є система внутрішнього аудиту та система внутрішнього контролю, процедуру роботи яких
потрібно постійно вдосконалювати. Одним із напрямів підвищення надійності системи внутрішнього
контролю є її оцінка на відповідність положенням Sarbanes Oxley Act (SOX). У статті розглянуто можX
ливість оцінки системи внутрішнього контролю (СВК) компанії, базуючись на вимогах SOX. Нами запроX
поновано розробити систему аудиторських документів для оцінки СВК, якими буде передбачено розшиX
рений список тестів контролю, за результатами яких аудитор матиме можливість оперативно зробити
висновок про її надійність. Застосування цього комплексу тестів у роботі внутрішнього аудитора сприяX
тиме проведенню більш ефективній оцінці СВК, що проявить результат у процесі визначення синергеX
тичного ефекту від взаємодії зовнішнього та внутрішнього аудитів.

Key words: audit, internal audit, internal control, SOX, complianceaudit, SOX complianceaudit.
Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, внутрішній контроль, SOX, комплайєнсаудит, комплайєнс
аудит SOX.

URGENCY OF THE RESEARCH
Since the signing the EUUkraine Association
Agreement, Ukraine is gradually merging into an open
economy zone, and the requirement to form a reliable
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control environment to serve as a guarantor of the quality
of the information forming in it, is put forward to all those
present companies in the market. A significant number of
companies that have survived the period of the financial
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crisis, in their tactics of business development are growth
oriented, including through the development of new markets
or buying new assets. Capturing of additional geographic
regions is accompanied by unplanned risks, including fraud.
Under these conditions, companies face a dilemma: invest
in growth and the need to create a sound corporate
environment that ensures compliance with all rules and
regulations, which is also a laborintensive process that
requires investment in technology, personnel and training.
Accordingly, there is a need to justify the effectiveness of
the business as one that involves investment in compliance.
Among the most popular measures to protect against
corporate fraud in Ukraine and in the world the leading is
the internal audit activity (hereinafter the IAA) and the
system of internal control (hereinafter the SIC). Public
Company Accounting Reform and Investor Protection Act,
issued in 2002, or more often referred to as the Sarbanes
Oxley Act (hereinafter the SOX), was put into force in
response to a number of serious scandals related to the
insolvency of the audit and the fraud in the financial
reporting area. The main objectives of the SOX Act are [1,
p. 73]:
— Improving the quality and transparency of financial
reporting, as well as independent audit and accounting
services for public companies;
— Improving the process of developing the reporting
practice standards;
— Increasing the independence of enterprises involved
in the audit of public companies;
— Internal control and audit in management;
— Increase of corporate responsibility and usefulness
of disclosure of financial corporate information;
— Ensuring a guarantee of the objectivity and indepen
dence of securities analysts.
In this regard, within the last years modernization of
a company's internal control environment has become
increasingly popular due to the Sarbanes Oxley Act. The
need for a deeper investigation of the company's SIC is
caused by the fact that about 80% of respondents in
terviewed by the International Finance Corporation are
lacki ng inf ormati on on the SIC. In turn, 92% of
respondents argue that the company becomes more
transparent just due to the effective SIC in the company
[2].
TARGET SETTING
In recent years, there has been a tendency in Ukraine
when the agencies of international companies, listed on
the New York Stock Exchange, each year conduct a
detailed audit of the SIC for compliance with its SOX
provisions, thereby expanding in practice a list of
procedures aimed at evaluating its SIC. Such tendency is
justifiable, since open economic relations envisage the
integration of business, which will lead to the filling of
the national market with international companies, which
will be highly competitive on the domestic market.
Nevertheless, many leading companies of the domestic
market, based on these provisions, form the SIC, which
is supposed to serve as the guarantor of the reliability of
information about its activities. Therefore, today's
problem issue for such companies is the formation and
enforcement of a single SIC policy that would allow
managers of different levels to rely on a single document
and foresee its periodic assessment of the SIC for its
compliance with these requirements.
ACTUAL SCIENTIFIC RESEARCHES
AND ISSUES ANALYSIS
The issues concerned the control environment
evaluation as a part of the audit in companies, as well as
issues of generalization of internal and (or) external audit,
were studied by the following scientists in their works:
M. Bilukha, V. Bondar, F. Butynets, N. Vyhovska, H. Davydov,
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I. Dmytrenko, N. Dorosh, V. Zemskov, T. Zyrianova, T. Ka
menska, O. Redko, B. Usach, N. Shalimova and others.
UNINVESTIGATED
PARTS OF GENERAL MATTERS
DEFINING
Under conditions of doing business in an open
economy, it is expected the formation of new problem
issues caused by the expansion and complexity of
business processes. Therefore, the issue of forming an
effective interaction between external and internal audit
under the company's SIC valuation, based on extension
of control procedures in accordance with the provisions
of SOX.
THE RESEARCH OBJECTIVE
Based on the above, we consider it expedient to
substantiate the necessity of forming an expanded complex
of tests for the assessment of the SIC, which will enable to
identify its gaps and to promptly take all measures to prevent
their occurrence in the future. The use of this complex of
tests in the work of the internal auditor will facilitate a more
effective evaluation of the SIC, which will show the result
in the process of determining the synergistic effect of the
interaction of external and internal audits.
THE STATEMENT
OF BASIC MATERIALS
As an internal audit is rather new, it needs its own
maintenance which has not yet been fully developed,
internal auditors widely use SOX standards [3] in
practice, which require management of the organization
to carry out and continuously monitor the system of
ensuring the effectiveness of internal control over the
preparation of financial reporting. M. Bilukha and T. My
kytenko ar gue a cl ear sub stanti ated positio n on
internal audit and its imperatives determining that the
internal audit solves the following tasks for the client:
studies the system of asset control; checks the compliance
of control with the policy of the entity; analyzes risk
situations and prevents bankruptcy; uses the knowhow
to incr ease the pr o fi t and efficiency o f the new
technology; takes other measures that promote the
development of the business entity in business [4, p. 101—
102].
Adapting the leading practice, domestic business
entities began to form internal audit systems to carry
out only a controlling function. Since the introduction
of the SOX Act, its perception was more focused on
complying with the requirements of the legislation.
Participation in risk management was only an idea.
Today, compliance with SOX is an important part of the
risk management system, which is designed to add value
to the enterprise.
In forming an effective company management strategy
the use of SOX provisions is given particular attention,
directly for the purpose of enhancing corporate
responsibility and the usefulness of disclosing financial and
corporate information. According to the results of the study
above [2], the achievement of this goal caused a significant
lack of information among its users.
As a developed economy involves the functioning of
business entities in open markets, this fact should be taken
as a challenge and positive experience of other countries
for the synergy of internal and external audit.
A synergistic approach to the interaction between
internal and external audit has a tangible advantage via a
larger amount and, consequently, the quality of audit
evidence. The auditor must indicate whether the received
audit evidence provides sufficient and appropriate basis for
expressing the opinion of the auditor. It is necessary to
clearly distinguish between the responsibility of the external
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Table 1. Auditor's working paper "Assessment of the SIC in compliance with its SOX requirements"

1*
2
3
4
5
6

7

1
2
3

4

Information for testing the SIC in compliance with its SOX requirements and recommendations for testing
Name of the control procedure
Confirmation of the reality of contractual relations
Code of the control procedure
АРА01
Important test updates
N
Checking the availability of approved contractors list, which is tested annually to ensure
the compliance of the contractors policy with the company policy. The list gives grounds
Description of the control
for asserting that all contractors are active and information on their cooperation is
procedure
relevant.Checking whether all contracters' accounts, which have not been transacted for a
long time, are closed and blocked in the banking system
Risk
Error and fraud
Purpose of the control
Existence, validity and accuracy of information about suppliers
Approach to the testing:
- Receive a report on the work with contractors in accounting, banking and electronic SIC
data
Recommendations for
- Identify which contractors are not active
carrying out the control
- Ensure that all accounts of inactive contractors are blocked
procedure
- Ensure that all information about active contractors is true
- This information should be reviewed by the supervisor at least once a year
Possible scenarios for obtaining information (in detail)
The correctness of presenting the information (detailed)
Evaluation criteria of the SIC testing in compliance with the requirements of SOX
Code of the control procedure
АРА01
Important test updates
N
Test result (score)
5
List of control tests
1
What percentage of all contractors list was checked and approved by the supervisor?
2
What is the date of the frequency of approval the contractors list?
3
What percentage of contractors has been verified and agreed upon in an electronic SIC?
…
What is the date of approval of the list of inactive contractors in the accounting system?

Source: * instance of filling a document on the example of the control procedure (developed by the authors).

auditor, internal auditor and other personnel of the entity.
The result of such a clear distinction is increasing the
responsibility of both the auditor and the entity of the entity
for the information provided. This approach is absolutely
correlated with the leading global experience of interaction
between internal and external auditors regulated by SOX.
In turn, expanding the tasks of internal auditors testing the
company's control system, will increase the level of trust to
the company's SIC.
The introduction of synergy of internal and external
audit should be based on the effective work of the IAA and
qualitative external audit. In particular, a large survey of
domestic business entities and banks on the state of internal
audit and internal control conducted by IFC experts made
it possible to establish that domestic business increasingly
recognizes that the function of effective and independent
internal audit is a key component of effective management
risks and SIC [2]. This shows the changes in the mental
perception of internal audit: from the type of internal
control to a separate significant component of risk
management.
The proof of this thesis is an example of an assessment
of existing positive experiences in developed market
economies, where defined structures should have an internal
audit department that regularly assesses risk management
and internal control systems. As a result, the attitude of
enterprises to the risk management process has changed
fundamentally. Companies around the world have invested
heavily in personnel, processes and technology to control
business risks. Historically, these investments are primarily
focused on financial control and compliance with legal
requirements.
One of the key reasons for recourse to external audit
services is the shortcomings in the work of the IAA,
which is also confirmed by the results of the global EY
study. 70% of respondents say about the need to improve
the IAA. Most respondents, whose internal audits
involved in the SOX, said that less than 25% of the IA
budget was spent on SOX testing, which is in fact
justifiable, taking into account the effect that the users
of information receive [5]. In this case, in practice,
internal auditors assess the compliance of the SIC with
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the requirements of SOX, without providing a separate
conclusion, although it would be desirable to form
separate files with the list of control procedures and
their outcome. Based on this, the auditor will be able to
ar gue hi s co ncl usi o n o n the SIC and pr o vi de
recommendations on weak areas. The above study
provides four areas for expanding the functionality of
SOX: automating processes, coding control tests, using
IT investments, and strategic innovations for SOX
execution. Based on this, we propose the introduction
of an internal SOX complianceaudit, which will cover
all four stages of its expansion. The technique of
co nducti ng i t i s suppo sed to w o r k w i th sever al
documents on the assessment of the SIC in accordance
with its internal corporate policies on SOX. Such
documents can be presented in tab. 1.
These auditor's documents can be created in an Excel
file, which will contain two tabs: the recommendation for
control, as well as a tab for conducting a direct evaluation
of the information. Such electronic form involves its periodic
use by the auditor, this will reduce the time for conducting
an assessment of the SIC, due to the fact that for each type
of control procedure a list of control tests will be provided,
the results of which will allow the auditor to give an
operational and unbiased assessment of the company's SIC.
According to the results, the auditor concludes whether
the company complies with the policy or not, or in which
part it does. As a result of the testing, it will be clearly
understood what areas of the SIC need to be finalized and
in which direction.
Nevertheless, using these documents, external auditors
will be able to reduce the time spent on conducting an
assessment of the SIC and increase the level of confidence
in the internal auditors information.
Taking into account the above, we consider it necessary
to introduce the concept of "SOX complianceaudit", which
involves the use of a set of tests for the assessment of the
effectiveness of the company's system of internal control,
as required by the SOX law, compliance of which is provided
by the company's internalcorporate policy.
Directly Point 404 SOX requires managers to recognize
their responsibility for the creation and maintenance of a
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reliable SIC in the company, as well as procedures for
generating transparent financial reporting. Therefore,
managers should take all measures to ensure such level of
reliability. It is possible to realize this task precisely because
of the implementation of policies for assessing the SIC for
compliance with its SOX requirements, by expanding the
work of the IAA with an additional set of control tests for
the assessment of the SIC.
CONCLUSIONS
Developing a company's internal audit strategy, it is
necessary to focus on the company's corporate strategy,
including compliance with all the policies and procedures
relevant to its internalcorporate environment and directly
to the control environment. The work of optimized internal
audit is focused on the risk management and is aimed at
implementation of the corporate strategy of the enterprise,
and therefore, it is necessary to introduce the SOX
compliant audit, the results of which will not only fully
satisfy the interests of information users, provide sound
evidence of the quality of the SIC for internal auditors, but
also will significantly increase the level the confidence of
external auditors to the results of internal work, which will
manifest its result in the form of a synergistic effect. In turn,
such users as managers and owners will have a permanent
and operational access to the results of the company's SIC
valuation, which will give an opportunity to influence
directly on that zone which really has gaps in management
and can serve as a reason for the emergence of a business
risk.
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манітними чинниками: загостренням капіталістичної
конкуренції і широкому розповсюдженню азартних
ігор, зокрема ігор, що відбуваються на фондових біржах
тощо. Але дійсну наукову ознаку ці дослідження змог
ли отримати лише після філософських робіт Г.В.Ф. Ге
геля (1770—1831) і створеної О. Контом (1798—1857) і
Е. Дюркгеймом (1858—1917) соціології. Вони розроби
ли особливий погляд на суспільство як емерджентну си
стему, тобто структуру, яка має власні властивості, які
відрізняються від властивостей суб'єктів, що складають
суспільство.
У наш час дослідження проводяться за всіма скла
довим теми, а саме:
— теорія систем;
— теорія ймовірностей;
— математична теорія ігор;
— соціальна теорія;
— економічна теорія;
— прогностика;
— ризикологія;
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
— тощо.
З класичних робіт варто виділити роботи Д. Бернуллі
Дослідження з питання соціальних ризиків налічу
ють вже декілька сторічь. Їх поява пов'язана із різно [1] і Т.Р. Мальтуса [2]. Гіпотеза Мальтуса полягає в тому,
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З наукової літератури відомо чимало різноманітних
методів і підходів щодо розроблення довгострокових
прогнозів соціального і макроекономічного розвитку,
частину з яких так чи інакше застосовують при розроб
лені нормативноправових актів. В останні роки приско
реного розвитку і глобалізації (що характеризуються
підвищеним рівнем невизначеності) ці підходи все більш
урізноманітнюються. Одним з новітніх підходів у соці
альному прогнозуванні, плануванні та управлінні є вра
хування впливу на суспільство низки передбачуваних
різнопланових ризиків. При цьому питання щодо
кількісного виміру соціальних ризиків слід вважати од
ним з основних. Кризові явища, що супроводжують світ
і особливо найменш захищені країни, серед яких опи
нилась Україна, роблять обрану тему подвійно актуаль
ною. З одного боку, зазначені обставини надають бага
тий матеріал для досліджень, з іншого — розкривають
сферу застосування теорії.
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що населення зростає в геометричній прогресії, а вро
жайність у арифметичній, тобто значно повільніше, і
тому населення земної кулі може загинути від голоду.
Гіпотеза Мальтуса вважалася вельми екстравагантною,
і довгий час економісти насміхалися над нею. Але в наш
час, коли за неповне сторіччя населення земної кулі
збільшилося з 2 до 7.5 мільярда, передбачення Мальту
са почали здійснюватись. Незважаючи на різке зростан
ня продуктивності праці в сільському господарстві і
стрімке збільшення врожайності, багато мільйонів лю
дей голодує і вмирає від голоду. Ситуація погіршилася
не тільки в плані сільського господарства. Звузилась
екологічна ніша людини. Сталося те, чого Мальтус пе
редбачити не міг: біомаса людей вже зараз дорівнює масі
риби в світовому океані.
Зараз зазначену тему розробляють як національні,
так і іноземні фахівці. Розмаїття праць з питань ймовір
ності настання соціальних ризиків не дозволяє класи
фікувати їх за методами і згрупувати у окремі наукові
школи. На поточному етапі соціальної науки досліджен
ня мають різнохарактерний вигляд.
При цьому визначальним є майже відсутність фун
даментальних досліджень з такого комплексного і своє
рідного питання, яке об'єднує зовсім різні сфери знань:
соціальні, економічні, прогностичні кібернетичні, мате
матичні, екологічні, геологічні, метеорологічні, космічні,
медичні, демографічні тощо.
Більшість робіт має вузько прикладне спрямування,
наприклад, визначення ризику смерті від пожеж, або
ризику захворюваності від забруднення атмосфери [4],
чи оцінювання ризиків небезпечних геологічних про
цесів [5].
Чимало праць присвячено ризикам у сталих соціаль
них сферах, якто безробіття [6] або соціальне страху
вання [7] тощо.
Окремо стоять роботи, присвячені ризиковим на
слідкам імплементації юридичних законів, наприклад,
праця О.С. Прийменка щодо оцінки ризиків в солідарній
пенсійній системі України [8].
Інші роботи мають загальнотеоретичне спрямуван
ня, наприклад, праця У. Бека [9], який пропонує всю
соціологію і економіку розглядати під кутом ризико
вості, або робота Н.П. Топишка [10], у якій пропонуєть
ся відійти від строгих математичних методів і оцінюва
ти ризики на підгрунті так званої теорії нечітких мно
жин тощо.
Розмаїття поглядів на соціальні ризики можна
відстежити за їх визначеннями з боку різних авторів,
якто:
за Топишко, [10] "Ризик — це міра впливу подій, що
призводять до обмеження економічної самостійності і
соціального благополуччя людини".
за Найтом, [11] "Ризик є невизначеністю, котру
можна виміряти; як міра невизначеності він дорівнює
добутку ймовірності настання несприятливої події
та величини завданих збитків, тобто характеризуєть
ся наявністю джерела небезпеки й вразливості об'єк
та";
за Надгарою, [12] "Ризик — це ситуаційна влас
тивість, пов'язана з управлінською діяльністю, прийнят
тям рішення та можливими негативними його наслідка
ми";
за Міллем, [22] ризик тотожній математичному очі
куванню величини збитків, що матимуть місце внаслі
док реалізації того чи іншого рішення тощо.
МЕТА РОБОТИ
Мета роботи є дослідження соціальних ризиків з
точки зору ймовірності їх настання. Дослідження має
охоплювати виявлення соціальної і економічної сут
ності ризиків, з одного боку, і питання їх прогнозуван
ня, з іншої. Сферою дослідження має стати весь світ і
особливо соціальноекономічна ситуація в сучасній Ук
раїні. Наша мета досягти такого рівня викладення ма
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теріалу, щоб він (поряд з іншими матеріалами певного
спрямування) міг бути застосованим при розробці ке
рівних документів Уряду і Парламенту щодо соціаль
ної і економічної політики України.
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
Метод дослідження полягає в побудові моделей
об'єкта, що досліджується. Це найбільш поширений і
ефективний із сучасних наукових методів. Кажучи вза
галі, наука завжди послуговувалась цим методом, але
усвідомлювати його, як такий почали порівняно недав
но.
Метод складається із двох самостійних частин. Спо
чатку створюють змістовну модель, спрощуючи в уяві
реальне явище. Це найбільш складний і відповідальний
етап, який потребує системного мислення. Другий етап —
формалізація змістовної моделі, тобто побудова так
званої економікоматематичної моделі.
Що стосується безпосередньо моделей соціальних
ризиків, то слід намагатися всіляко урізноманітнити
підходи до їх побудови як у змістовному, так і у мате
матичному плані.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення предмету дослідження
Людська популяція зазнає численних негараздів з
початку її існування. Майбутні негаразди, прогнозовані
чи випадкові, називають ризиками. Ризики виникають
не тільки із зовнішніх причин і законів соціального бут
тя, але й від дій людини в повсякденному житті. "Не ри
зикувати — значить ризикувати", — писав О. Бальзак у
одному з творів "Людської комедії".
Ризики у сфері суспільних явищ, генеровані су
спільними або іншими чинниками, складають один з
різновидів усіх ризиків.
Тут надане визначення соціальних ризиків у широ
кому сенсі, одначе в літературі можна зустріти і звуже
не поняття, за яким соціальні ризики — це ризики у
сфері суспільних явищ, генеровані винятково суспіль
ними чинниками [13].
Нерідко можна зустріти визначення ризику не як
філософського поняття, а як саму міру негараздів, як
кількісну величину, що дорівнює ймовірності настання
негараздів у майбутньому. Тоді вислів "ймовірність на
стання ризиків" слід вважати плеоназмом.
Але в цій роботі будемо дотримуватись загально
прийнятих визначень і власної термінології.
Щодо ймовірностей настання ризиків
Ризики можуть бути:
— детермінованими;
— ймовірнісними;
— випадковими (непередбачуваними);
— ризики за ігровою моделлю буття.
Приклад детермінованих ризиків — щорічні кліма
тичні зміни взимку.
Приклад ймовірнісних ризиків — неврожаї. Так, в
Україні два роки з трьох неврожайні. Тобто ймовірність
неврожаїв становить 67%.
Приклади випадкових ризиків: непередбачувана
подія, що відбулася в НьюЙорку 11 вересня 2001 року
чи розпад Радянського Союзу в 1991 році.
Здебільшого ризики мають стохастичну природу.
Ймовірність ризиків виражають через двоелементний
вектор. Один елемент вектору — так звана щільність
розподілення ймовірностей. Другий — довірча
ймовірність, котра характеризує стійкість показника
ймовірності в часі.
Отже, п'ять поглядів на ймовірність настання ри
зиків:
1) об'єктивно, як частоту настання загроз у певний
період майбутнього, що перевіряється, коли це майбутнє
вже настало;
2) об'єктивно, як частоту актів правильного прогно
зування загроз одним і тим самим прогнозистом;
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3) як міру суб'єктивної впевненості прогнозиста
експерта в своєму прогнозі;
4) як статистично оброблену міру суб'єктивних вис
ловлювань "за" і "проти" певної групи прогнозистівек
спертів.
5) як статистично оброблену суб'єктивну думку рес
пондентів, висловлену під час соціального опитування.
За результатами висловлювань групи прогнозистів
експертів (а також респондентів) можна побудувати
гістограму — графік дискретної щільності розподілен
ня ймовірностей.
Тут зазначимо, що, на відміну від прогнозування
ризиків природнього походження, при прогнозуванні
будьяких соціальних ризиків, так чи інакше, присутня
експертна (довільна, суб'єктивна, інтуїтивна, ненауко
ва) складова. Адже прогнозист вимушений кожного
разу обирати не мотивовано на власний розсуд один із
відомих методів прогнозування. Наприклад, при апрок
симації часового ряду дійсних показників алгебраїчною
функцією (кривою) прогнозист обирає ту функцію, яка,
на його думку (!), поліпшить прогноз. І таке інше.
Існує безліч методів математичної обробки експер
тних прогнозів, як простих, так і вельми складних. Але
усі вони не додають і не можуть додати краплини істи
ни в прогноз ризиків. Вони служать зовсім іншим цілям:
1) отримати не дуже велике відхилення від істини;
2) штучно створити визначеність для можливості
прийняття рішення.
Так, порівняльна оцінка точності макроекономічних
консенсуспрогнозів, що проводяться в цьому сторіччі
в Україні (а також в інших країнах) довела, що ці про
гнози дають гірший результат, ніж можна отримати за
методом випадкових чисел, розподілених рівномірно.
(Щоправда, такий аналіз можна провести хіба що рет
роспективно).
Виходячи з цього, потрібно обирати найпростіші
методи математичної обробки із відомих.
Ризики, що мають числовий вираз (наприклад, без
робіття) можуть бути виміряні лише з деякою похиб
кою, яка створює невизначеність, що зростає пропор
ційно часу, на який здійснюють прогноз. Цю невизна
ченість зазвичай можна представити як нормальне (Га
усове) розподілення ймовірностей, хоча деякі дослід
ники відносяться до цього скептично [20].
Суб'єктивно оцінена ймовірність ризиків може мати
два виміри:
1) якісну;
2) змішану якіснокількісну.
Якісна ймовірність характеризується змістовними
висловами, наприклад:
вельми впевнений, вірогідний, фатальний;
поміркований, достатньо ймовірний;
невпевнений, малоймовірний.
Якщо вірогідності поставити у відповідність 100 ба
лів, матимемо якіснокількісну міру впевненості. Часто
замість 100 балів приймають 100% і говорять про впев
неність в термінах математичної ймовірності. Це при
зводить до плутанини, бо здається, що суб'єктивну ха
рактеристику ризиків — впевненість — намагаються
заміни об'єктивною — частотою випадків.
Розширенням причиннонаслідкової моделі буття
виступає ігрова модель, що бере початок з математич
ної теорії ігор. У причиннонаслідкової моделі активне
начало (причина) протистоїть пасивному — наслідку. У
ігровій моделі всі гравці виступають як рівноправні ак
тивні начала. У нашому контексті гравці — протиборчі
сторони: окрема людина, група, людська популяція у
цілому, сили природи, економічні і політичні процеси,
природні і техногенні чинники тощо.
Тут соціальний ризик — це програш соціуму у грі
протиборчих сторін.
Сторін у ігровій моделі буття може бути дві і більше.
Вони можуть бути поінформованими або діяти всліпу і
таке інше.
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У тих випадках, коли ризик є керованим, частогус
то послуговуються так званою в теорії ігор мінімакс
ною стратегією, тобто вибором варіанту, коли ризик
зводиться до мінімуму за будьякої стратегії інших
гравців [14].
Так, наприклад, якщо заборонити відвідування лісу,
то ризик для населення загинути від лісової пожежі буде
мінімальним.
Але існують і безвиграшні ситуації, коли ризик на
буває 100% ймовірність. Так, безвиграшною є гра лю
дини проти пошкодженої екології, або гра проти влас
ного життя тощо.
Прогнозування реалізації ризиків може бути двох
видів:
— календарне;
— частотне.
У першому випадку прогнозують ризики на кожний
рік окремо.
У другому прогнозують частоту негараздів на весь
період, але невідомо, коли саме і у якій послідовності
воно реалізуються.
Наприклад, можна спрогнозувати з інтуїтивною
довірчою ймовірністю 99%, що в кожному з наступних
15 років кількість пожеж буде приблизно на рівні мину
лого року. Це календарний прогноз.
Можна також прогнозувати з інтуїтивною довірчою
ймовірністю 90%, що в наступні 15 років в Україні відбу
деться від трьох до шести середньострокових економі
чних криз, але невідомо, які саме роки стануть кризо
вими. Це частотний прогноз.
Існує думка, що ризики краще попередити, ніж бо
ротися з наслідками. Але це не завжди можливо і до
цільно. Зазначимо, що збитки від негативних наслідків
соціальних ризиків і витрати на їх нейтралізацію зрос
татимуть (у абсолютному вимірі) разом із зростанням
економіки. Тому недоцільно різко змінювати пропорції
між витратами на розвиток економіки і витратами на
нейтралізацію загроз. Однак необхідно безперервно
відслідковувати ризики, ймовірність зростання яких
випереджає економічний розвиток. До таких відносять
ся побічні наслідки рішень парламенту і уряду. Наприк
лад, створення ринку ораної землі наблизить Україну
до передових держав Заходу і дасть позитивний макро
економічний ефект. Але це буде у віддаленому майбут
ньому, тоді як зміна соціального укладу одразу призве
де до руйнування соціальних відноси на селі тощо.
Отже аналіз ризиків з точки зору їх виміру показує,
що ймовірність — лише один з вимірів ризиків як стохас
тичної величини, не кажучи вже про вимір впливу окре
мих негараздів на суспільство. Від багатосторонності
ризиків важко очікувати однозначності і визначеності.
Невизначеність інтерпретації ймовірності настання
ризиків
Ймовірність настання ризиків обопільна. Вона має
як формальну, так і змістовну частину. Формальна час
тина — це саме число, що характеризує ймовірність.
Змістовна частина — це спосіб розрахунку цього числа.
Від способу розрахунку залежить велична й зміст ймо
вірності, отже й спосіб прийняття управляючого рішен
ня.
Візьмемо, наприклад, ймовірність настання земле
трусу в Україні в наступному році. Прогнозна величина
ймовірності буде залежати від змісту цього поняття,
який, у свою чергу, визначається багатозначною про
цедурою розрахунку ймовірності.
Перший варіант розрахунку. Допустимо відомо, що
кожний рік, за останні 100 років, відбувалося в серед
ньому не менше одного землетрусу магнітудою більше
7 одиниць у 16 країнах із 200 існуючих в світі. Тобто
математичне очікування становитиме
16/200*100 = 8% за рік.
Ця величина (8%) і буде прогнозованою ймовірні
стю землетрусу в Україні в наступному і будьякому
іншому році.
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Другий варіант розрахунку. Допустимо відомо, що
за останні 100 років на всій планеті відбувалося в серед
ньому 20 землетрусів на рік магнітудою більше 7 оди
ниць. При цьому площа суші складає 148939063 кв. км.
Це означає, що один землетрус приходиться у середнь
ому на
148939063/20 = 7446953 кв. км.
Площа України становить 603628 кв. км, тобто час
тку від усієї суші, що дорівнює
603628/7446953*100 = 8,1% за рік
Ця величина (8,1%) і буде прогнозованою ймовірні
стю землетрусу в Україні в наступному і будьякому
іншому році.
Третій варіант розрахунку. Допустимо відомо, що
за останні 1000 років в Україні відбулося 20 землетрусів
магнітудою більше 7 балів, тобто
20/1000*100 = 2% за рік.
Ця величина (2%) і буде прогнозованою ймовірні
стю землетрусу в Україні в наступному і будьякому
іншому році.
Як бачимо, величина ймовірності настання ризику
суттєво залежить від змісту, який вкладається в понят
тя ймовірності. Всі варіанти розрахунку справжні. Не
має більш об'єктивного або менш об'єктивного. Отже,
наступне питання — вибір варіанту — становить теоре
тичну і практичну проблему.
Здебільшого прогнозист має обмежений доступ
до і нфо рмаці ї і має мо жливі сть ро зрахувати
ймовірність лише в один спосіб. Але в будь якому
випадку, якщо він не розкриє спосіб обрахунку ймо
вірності, то її величина не матиме змістовного зна
чення.
Тут зазначимо ще таке. Побудова математичної
моделі розрахунку ймовірності потребує тих або інших
припущень, котрі зазвичай мало реальні. Так, у перших
двох варіантах розрахунків необхідно було припусти
ти, що землетруси рівномірно розташовані на земній
кулі. Для третього варіанту потрібно припустити, що
довірча ймовірність тисячорічної статистики така ж
значна, як і для невідомої нам статистики землетрусів
100000000 років. Йдеться про стійкість статистичних
даних, а отже, про можливість прогнозування ймовір
ностей.
За теоремою великих чисел Якоба Бернуллі [3], до
вірча ймовірність Р:
P(|m/n-p|≥ε≤p(1-p)/(nε

2

)
(1),
де P=0.98 — задана довірча ймовірність того, що ча
стота землетрусів не вийде за межі заданого інтервалу;
m=0.02 — дійсна ймовірність землетрусу;
ε=0.0002<<m — задана похибка прогнозу;
p≈m — уявна ймовірність землетрусу, порахована за
безліч років;
n — шукана кількість років ("велике число"), за якої
довірча ймовірність і похибка матимуть задану величи
ну.
Пояснення до операційних знаків:
| | — прямі дужки означають абсолютну величину
≥ i ≤ — "більше або рівно" і "менше або рівно" відпо
відно
<< — значно менше.
Отже, позначимо:
q=1p
(2);
(3);
η=1−P
a = (ln 1/η)/(ln (p+ε)/p)
(4);
b = (ln 1/η)/(ln (q+ε)/q
(5).
Примітка:
q означає ймовірність того, що землетрус не відбу
деться;
η означає ймовірність того, що частота землетрусів
вийде за межі заданого інтервалу.
Інші позначення не мають змістовного наванта
ження, а реалізують техніку алгебраїчних перетво
рень.

36

Тоді шукана кількість років:
n1 = (a*(1+ε) – q)/(ε *(p+ε)) = 97000000 років;
n2 = (b*(1+ε) – p)/(ε*(q+ε)) = 98000000 років.
Остаточно: n приймає значення найбільше з n1 і n2.
n = 98000000 років.
Таким чином, потрібно мати статистику землетрусів
в Україні не менш, як за 98 мільйонів років, щоб можна
було вважати її достатньо стійкою для впевненого про
гнозування. Ми ж маємо статистику лише за 1000 років.
Таку статистику можна вважити умовно стійкою.
Існує ще одна фундаментальна невизначеність при
прогнозуванні ймовірності настання ризиків, яку за
звичай ігнорують експерти, намагаючись отримати
визначеність там, де вона неможлива. Невизначеність
виникає, коли частота ризиків є величиною недетермі
нованою. Смисл невизначеності полягає в такому: якщо
тривалий час не відбувається прогнозована подія, то від
цього ймовірність її настання в черговий період не підви
щується, хоча здається інакше. Але природа речей нічо
го не винна людині. Якщо процес детермінований, і сто
хастичність ризиків є наслідком його нелінійності, та
кий феномен не виникає. Так, більшість землетрусів є
наслідком того, що тектонічні плити земної кулі постій
но наїжджають одна на одну. Тому стохастичність зем
летрусів здебільш уявна.
Від прогнозів ймовірності настання ризиків, що
спираються на статистику минулих років, суттєво
відрізняються стохастичні прогнози частково детерм
інованих подій. Як тільки з'являється відома причина
негараздів, так одразу можна робити прогноз настан
ня певного ризику. Прикладом є метеорологічні про
гнози. Так, прогноз погоди в Україні зазвичай визна
чає циклон або антициклон, що утворюється в Атлан
тичному океані. Такі прогнози мають термін дії не
більш, як два тижні, а впевнено показники погоди мож
на передбачити лише на три доби. Синоптики роблять
прогнози і на більш тривалий термін (наприклад, на
місяць), на квартал тощо, але усі вони базуються на
статистиці минулих років, тому ймовірність їх настан
ня вельми низька.
Цікаво, що використання супутників підвищило
точність прогнозування лише на три відсотки.
Отже, три види невизначеності інтерпретації ймо
вірності настання ризиків надають змогу перейти до ви
міру соціальних негараздів і оцінки ризиків.
Щодо виміру соціальних негараздів, їх наслідків та
оцінки ризиків
Соціальні негаразди характеризуються не тільки
ризиками їх набуття, але й наслідками (впливом на лю
дей). (У науковій літературі соціальні негаразди та їх
наслідки часто називають наслідками ризиків, що ство
рює термінологічну плутанину). Негаразди та їх на
слідки можуть бути виміряні трьома способами:
1) якісно;
2) кількісно;
3) змішано — якіснокількісно.
Суб'єктивна якісна міра соціального впливу сто
сується масштабів та сили ураження людей і характе
ризується змістовними висловами, наприклад:
суттєвий вплив;
менш суттєвий;
середній;
незначний;
нікчемний.
Об'єктивна кількісна міра стосується, зазвичай, чис
ла уражених або масштабів економічних збитків. Може
йтися, наприклад, про кількість безробітних, кількість
загиблих при пожежах, обсяги матеріальних збитків
населення, постраждалого від повені тощо.
Суб'єктивна якіснокількісна міра — це бальна оцін
ка соціального впливу. Наприклад соціальні ризики
аварій на атомних електростанціях оцінюють за баль
ною шкалою.
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Тут постає питання про оцінку ризику по ймовір
ності його набуття для можливості прийняття виваже
ного управлінського рішення.
Незважаючи на багату наукову літературу, це питан
ня досі залишається відкритим. Із багатьох міркувань на
цю тему виокремимо думку Неймана [16, с. 15]. Він вво
дить суб'єктивне поняття "індуктивної поведінки". Смисл
індуктивної поведінки полягає в тому, що рішення лю
дини автоматично залежить від величини відомої їй ймо
вірності настання ризика. За принципом індуктивної по
ведінки ризик з ймовірністю 0.01% вважають нікчемним,
а з ймовірністю 98% — фатальним. Ми називаємо індук
тивну поведінку суб'єктивним імперативом, бо будьякі
об'єктивні чинники для цього відсутні.
Справа з інтерпретацію ймовірності складніше, ніж
гадав Ю. Нейман, що можна продемонструвати на при
кладі діагностики туберкульозу.
Засобом діагностики обирають рентген. Ймовірність
захворіти туберкульозом в українському суспільстві
складає 1%.
Ймовірність хворому отримати темний знімок скла
дає 95%. Здається, що й навпаки: темний знімок має
свідчити з ймовірністю 95%, що людина скоріше хвора.
Одначе це не так.
Ймовірність виявитися хворим при темному знімку
складає лише 16.1%, а виявитися здоровим — відповід
но 83.89% (розрахунок за формулою Т. Баєса). Отже,
при діагнозі "хворий" людина скоріше виявиться здо
ровою, ніж хворою.
Але ймовірність виявитися хворим при світлому
знімку складає лише 0.0537%. Число 16.1 у 299813 разів
більше, ніж число 0.0537, що свідчить про те, що при діаг
нозі "хворий" людина скоріше виявиться хворою.
Отже рішення буде залежати від інтерпретації, а
інтерпретація, у свою чергу, залежить від вибору по
рівняльного ризику, і цей вибір є довільним.
Отже, встановлено, що об'єктивна оцінка ризику за
його ймовірністю не існує. Тому прийняття визначено
го рішення (яке мало б доказову силу і з яким були би
згодні всі експерти) по значенню ймовірності в загаль
ному випадку не можливо.
Моделі (сценарії) соціальних ризиків
Щоб обрахувати ймовірність настання ризиків, по
трібно спочатку створити відповідну математичну мо
дель. Існує безліч моделей ризику, але застосовують, як
правило, незначну частину.
Поперше, розрізняють первинні ризики, ризики
причини і вторинні ризики — наслідки. Так, виникнен
ня пожежі — це первинний ризик, а смерть від пожежі
або економічні збитки — вторинний.
Якщо відомо, скільки пожеж відбувається в країні
щорічно протягом, скажімо, 100 років, то можна побу
дувати графік гістограми або емпіричну функцію роз
поділу вибірки.
Для побудови гістограми виконують розбиття дійсної осі
на кінцеве число рівних проміжків і обраховують число виб
іркових значень у кожному проміжку. Такі числа називають
груповими частотами. Ймовірність настання ризиків у кож
ному проміжку гістограми розраховують за формулою:
R = m/N, ΣR =1
(6),
де m — групова частота;
N — сума усіх групових частот, яка дорівнює за
гальній кількості вибіркових значень.
Емпіричну функцію розподілу вибірки обраховують
дещо інакше:
(7),
Rе = Mmin(x)/N
де Mmin — число вибіркових значень, менших за х
N — загальній кількості вибіркових значень.
(x1, x2, x3, ..., xN) — кількість пожеж, що відбулися у
кожному році, починаючи з найменшої.
Таким чином можна визначити, з якою ймовірністю
кількість пожеж за рік буде в межах від n1 по n2 або
ймовірність того, що в будьякому році кількість пожеж
перевищить число n2 і таке інше.
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При цьому ймовірність того, що кожного року відбу
деться більш однієї пожежі становить 100%.
За цієї моделі можна також обрахувати математич
не очікування кількості пожеж у "середньому" році, а
також середнє арифметичне, середнє квадратичне, се
реднє медіанне і ще безліч середніх значень [17].
Як приклад, наведемо формули обрахунку матема
тичного очікування і медіани:
Mo = ΣmR
(8);
(9),
Md = (nmaxnmin)/2
де nmax, nmin — максимальне і мінімальне число по
жеж, що відбулися за 100 років.
Ймовірність набуття вторинного ризику — ризику
смерті — можна обчислити за трьома різними моделями:
(10);
R1 = m1/N1
(11);
R2 = m2/N2
(12),
R3 = n3/N3
де m1 — кількість смертей від пожеж за рік у межах
держави,
N1 — кількість населення держави,
m2 — кількість смертей від пожеж за рік у світі,
N2 — кількість населення світу,
n3 — кількість смертей від пожеж за рік,
N3 — кількість смертей за рік усього, тобто за усіма
чинниками.
Усі формули, зазвичай, інтуїтивно трактуються як
ймовірність будьякої людини загинути від пожежі в
будьякому році в майбутньому. А ризик називають
індивідуальним. Отже, індивідуальний ризик сприй
мається як властивість притаманна суб'єкту, а саме власти
вість ризикувати. Одначе в цьому контексті індивід —
об'єкт стихії, а не її суб'єкт.
Між тим, бачимо, що ймовірність загинути від по
жежі в людині, як мешканця країни, може відрізнятися
від ймовірності загинути, як громадянина світу тощо.
Таке розмаїття виникає тому, що інтуїтивна трактовка
індивідуального ризику не коректна.
Нарешті, ймовірність набуття вторинного ризику —
економічних збитків — можна обчислити за моделлю
гістограми. При цьому збитки розуміють як витрати на
придбання пошкоджених пожежею речей. Для побудо
ви гістограми виконують розбиття осі збитків на кінце
ве число рівних проміжків і обраховують число вибір
кових значень збитків у кожному проміжку. Такі чис
ла, як ми казали, називають груповими частотами.
Ймовірність настання ризиків у кожному проміжку
розраховують за формулою, подібною обчисленню на
стання первинних ризиків:
R = m/N, ΣR =1
(13),
де m — групова частота;
N — сума усіх групових частот, яка дорівнює за
гальній кількості вибіркових значень.
Окрім індивідуального ризику, у науковій літературі
можна зустріти цілу низку моделей ризиків [18]:
— потенціальний;
— колективний;
— соціальний (в узькому смислі);
— технічний;
— екологічний.
За філософського розуміння цих понять, наведена
класифікація є хибною, бо підгрунтя класифікації не
альтернативні. Окрім цього поняття соціального ризи
ку виступає одночасно як генеральна множина і її част
ка, що некоректно. Дещо більша альтернативність до
сягається конкретним тлумаченням кожної моделі.
Так, потенціальний ризик стосується обчислення
ймовірності ушкодження людей, що знаходяться на
різній відстані від центру небезпечних обставин.
Колективний ризик стосується ймовірності наход
ження людей на небезпечній території протягом певного
часу тощо.
Отже, тут було з'ясовано, що для прийняття вива
женого рішення не достатньо знати ймовірність окре
мого ризику у вигляді одного числа. Більш значущою є
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функція розподілення ймовірностей, за видом якої і
приймають рішення. Окрім цього, для правильної інтер
претації ймовірності ризику необхідно знати конкрет
ний спосіб (математичний алгоритм) її отримання.
Протидія ризиковим ситуаціям
За ознакою протидії ризики можна поділити на:
невідворотні, яким не можливо запобігти і одночас
но не можна мінімізувати негативні наслідки, наприк
лад, можливе зіткнення Землі з болідом;
невідворотні, яким не можливо запобігти але мож
на мінімізувати негативні наслідки, наприклад, земле
трус (протисейсмічні засоби будівництва споруд тощо);
відворотні, яким, кажучи взагалі, можливо запобіг
ти (наприклад, руйнування греблі).
Останні можна поділити на такі, що їм:
1) запобігти неможливо з фінансовоекономічних
міркувань;
2) запобігти недоцільно;
3) можна і доцільно запобігти.
1. Так, неможливо накопичити кошти для запобіган
ня усім прогнозованим техногенним катастрофам, од
нак можна локалізувати і мінімізувати негативні на
слідки тих загроз, що вже відбулися.
2. Так, недоцільно збільшувати частку державного ре
зерву на запобігання ризику, бо це відволікає кошти від ви
користання їх як стимул економічного розвитку, однак
можна, як у попередньому випадку, локалізувати і мінімізу
вати негативні наслідки тих загроз, що вже відбулися.
3. Так, можна і доцільно запобігти поширенню Чорно
бильської катастрофи шляхом будівництва "саркофагу".
Оскільки усвідомлення і нейтралізація соціальних
загроз є безперервним процесом, то кажуть про керу
вання ризиком. У науковій літературі зустрічаються
наступні пропозиції щодо етапів керування ризиком (що
називають ризикменеджментом):
— визначення мети;
— розпізнання ризику;
— оцінка ризику;
— вибір методу керування ризиком (контроль подій
або фінансування запобіжних мір);
— оцінка проміжних результатів (кінцевого резуль
тату не буває, бо суспільне життя продовжується) тощо.
До протидії наслідкам ризикових негараздів відно
сять інститут страхування.
Цей інститут надає грошову компенсацію потерпі
лим фізичним і юридичним особам. Робота системи стра
хування грунтується на двох китах.
Поперше, страхування діє, як каса взаємодопомо
ги: гроші збирають усі гуртом, а розподіляють їх лише
деяким членам каси. Звідси окремі члени мають змогу
отримати значні кошти.
Подруге, враховується різниця в ймовірності настан
ня ризиків для страхової компанії та для окремої особи.
Оскільки страхова фірма має діло одразу з великою
кількістю ризиків, то, згідно із законом великих чисел,
ймовірність їх настання є стійкою у часі величиною. Це
дозволяє розрахувати величину стабільних внесків, що
здійснюють клієнти, і дохід страхової інституції.
Навпаки, кожний окремий клієнт має діло з обме
женою кількістю ризиків. Отже, для окремого клієнта
довірча ймовірність низька, тому ймовірність настання
ризиків є величиною невизначеною. Це означає, що з
однім клієнтом випадки негараздів можуть з'являтися
часто, а з іншим — рідко. Якби не дія закону великих
чисел і ризики розподілялися рівномірно серед клієнтів,
кожний із них міг би накопичувати гроші самостійно.
Зазначимо, що саме по цій причині зазвичай банкру
тують малі страхові фірми. На ці обставини першим звер
нув увагу Даніель Бернуллі у 18 сторіччі [1]. Одначе при
спробі вирішити задачу Даніель не скористався законом,
винайденим його родичом Якобом, а зробив припущен
ня, що вигідність або невигідність страхування залежіть
від розміру багатства певного клієнта: одна і та сама втра
та має різну ціну для багатого і бідного клієнта тощо.
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Страхуванням ризиків займаються не тільки окремі
фірми, але й держава. На відмінність від фірми, держа
ва повинна мати не тільки резервний грошовий і золо
товалютний фонди, але й матеріальний. Так, в Україні
лиш один рік з трьох вважається врожайним. Тому дер
жава повинна мати страховий фонд сільськогосподарсь
кої продукції тощо.
Невпевненість у майбутньому виступає головним
чинником накопичення страхових фондів. Сюди, зокре
ма, відносять фонди компенсації стійких ризиків, якто:
— старість;
— безробіття;
— народження дитини;
— хвороба;
— інвалідність;
— нещасний випадок на виробництві;
— стихійне лихо тощо.
Зокрема:
страхування від нещасних випадків на виробництві
враховує:
— виробничий травматизм,
— професійні захворювання,
— пенсії утриманцям загиблих на виробництві.
Страхування у зв'язку з безробіттям враховує:
— допомогу з безробіття;
— перепідготовку;
— працевлаштування.
Система соціального страхування може бути роз
дільна для приватних фірм, держави і змішана.
Страхування, в принципі, має передбачати еквіва
лентність фінансових відносин між надавачем і отриму
вачем допомоги, тобто повернення громадянам того, що
раніше було вилучено. Але в українській дійсності стра
хова компанія отримує значну частку прибутку за ра
хунок того, що відшкодовує збитки не в повному обсязі
або взагалі не відшкодовує.
Зокрема, Е. Галлей [21, с. 16] показав, як можна роз
рахувати вартість страхового відшкодування на основі
даних щодо очікуваної тривалості життя і віку застра
хованої особи. Одначе в дійсності середній рівень пенс
ійного забезпечення залежить від стану економіки в
контрольний період і від рівня прийдешніх внесків.
ВИСНОВКИ
1. З розвитком суспільства значно зростають різно
манітні явища і події, що призводять до ризиків втрати
доходу, здоров'я і навіть життя. Більшість з них харак
теризуються підвищеним рівнем невизначеності. У су
часному світі постала гостра необхідність враховувати
їх у повсякденному житті, особливо, як у прогнозах і
планах розвитку країні, так і в поведінці людини.
2. Ймовірність настання соціального ризику суттє
во залежить від обраної (чи побудованої) математич
ної моделі. Для прийняття виваженого рішення не до
статньо знати ймовірність окремого ризику у вигляді
одного числа. Більш значущою є функція розподілення
ймовірностей, за видом якої і приймають рішення. Окрім
цього, для правильної інтерпретації ймовірності ризи
ку необхідно знати конкретний спосіб (математичний
алгоритм) її отримання.
3. Найбільш ефективними інструментами управлін
ня ризиками ймовірного типу настання є страхування і
утворення резервів. При цьому вибір стратегії запобі
гання ризикам залежить від економічних можливостей
країни, бо не усім ризикам можна і доцільно запобіга
ти. З іншого боку, для слушної роботи системи страху
вання потрібно розширювати платоспроможній попит
на захист з боку фізичних і юридичних осіб.
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FORMATION OF LOGISTIC STRATEGY OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES

Проаналізовано необхідність формування логістичної стратегії підприємств водного транспорту як
основного фактора підвищення конкурентної спроможності. Доведено, що морські та річкові порти маX
ють стати стратегічними центрами в організації перевезень, однією з основних ланок у інтегрованому
ланцюгу поставок транспортноXлогістичної системи країни, центрами економічного розвитку певних
регіонів.
Розглянуто корпоративні стратегії, які визначають загальний розвиток підприємств водного трансX
порту. Доведено, що вибір логістичної стратегії визначається корпоративною місією та поточним станом
виробничоXфінансової діяльності підприємства, впливом зовнішнього й внутрішнього економічного сеX
редовища. Розкрито основні задачі та способи реалізації базових логістичних стратегій. Показано, що
логістична стратегія підприємства повинна бути направлена на оптимізацію діяльності підприємства при
управлінні матеріальними і супутніми потоками. Розроблено етапи формування і реалізації логістичної
стратегії морських та річкових портів.
The necessity of formation of logistics strategy of enterprises of water transport as the main factor of increase
of competitive ability is analyzed. It is proved that sea and river ports should become strategic centers in the
organization of transportation, one of the main links in the integrated chain of supply of the country's transport
and logistics system, centers of economic development of certain regions.
Considered corporate strategies that determine the overall development of water transport enterprises. It is
proved that the choice of logistic strategy is determined by the corporate mission and the current state of
production and financial activity of the enterprise, the influence of the external and internal economic
environment. The basic tasks and methods of realization of basic logistic strategies are revealed. It is shown that
the logistics strategy of the enterprise should be aimed at optimization of the enterprise activity in the management
of material and related flows. The stages of formation and realization of logistic strategy of sea and river ports
are developed.
Ключові слова: логістична стратегія, місія підприємства, концепції розвитку, логістичні бізнеспроце
си, логістична система.
Key words: logistics strategy, enterprise mission, development concepts, logistic business processes, logistics system.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Низька конкурентоспроможність діяльності
підприємств водного транспорту потребує застосуван
ня нової економічної політики, сучасних методичних
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підходів щодо розробки стратегій їх розвитку для
успішного конкурування на транспортному ринку. Як
свідчить досвід зарубіжних країн, ключовими фактора
ми економічного зростання транспортних підприємств
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є застосування логістичних підходів до
управління їх розвитком.
На відміну від закордонних торгі
вельних портів, які вже давно реформу
вались і стали центрами в логістичному
русі товарів, морські та річкові порти
України ще знаходяться в стадії занепа
ду. Формування та реалізація логістич
ної стратегії морських та річкових
портів, пов'язана із забезпеченням висо
кої якості обслуговування споживачів,
оперативним реагуванням на зміну умов
у зовнішньому середовищі, здатності ко
ригувати логістичні характеристики для
підвищення ефективності в госпо
дарській діяльності.

Таблиця 1. Напрями корпоративних стратегій морських та річкових портів
Напрями

Стратегія виживання

Стратегія стабілізації

Тарифна
політика

Ціна повернення на
ринок, покриття
витрат

Продаж
перевезень

Залучення вантажів
через компаніїпосередників

Ціна покриття витрат
із отриманням
прибутку;
застосування знижок
на портові послугу
Залучення вантажів
через логістичних
провайдерів

Нецінове
стимулювання

Реклама в фахових
виданнях, пресі

Проведення
рекламних компаній,
участь в
спеціалізованих
виставках
Експлуатація з
залученням партнерів
суміжних видів
транспорту

Стратегія
зростання
Престижна ціна,
гнучка система
знижок
Залучення вантажів
через мережу
інтернету
інформаційних
логістичних
центрів
Реклама на
телебаченні

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам логістичних стратегій
Спільна
Окрема експлуатація
Участь в спільній
діяльність
портових
експлуатації з
транспортних підприємств присвячу
потужностей
судноплавними
ються праці відомих вітчизняних і зару
компаніями,
біжних вчених: М.Ю. Григорак, О.Й. Ко
компаніямисарева, Г.Ю. Кучерук, С.В. Милославсь
перевізниками,
кої, П.В. Нікітіна, В.М. Ніколашина, І.В.
логістичними
Панової, Т.А. Прокоф'єва, І.Г. Смирнова,
компаніями
Е.В. Шабарової та ін.
Диверсифікація
Надання додаткових
Розширення спектру
Надання
Їх дослідження спрямовані на вирі
послуг
додаткових послуг:
банківських та
розукрупнення,
консалтингових
шення важливих економічних та техні
консолідація
послуг
котехнологічних завдань щодо розвит
вантажів, маркування
ку транспортних підприємств. Однак
поза увагою залишились проблеми вибо
ру логістичної стратегії підприємств водного транспор тегію як детальний всебічний комплексний план, при
ту.
значений для того, щоб забезпечувати здійснення місії
організації і досягнення її цілей. І. Ансофф визначає
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
стратегію як набір правил для прийняття рішень, якими
Розглянути процес формування логістичної стра підприємство керується в своїй діяльності. Ф. Котлер
тегії підприємств водного транспорту з розробкою те говорить про стратегію як про раціональну, логічну по
оретичних та методичних підходів до визначення логі будову, керуючись якою організаційна структурна оди
стичної стратегії, конкретизації положення підприєм ниця може досягти вирішення своїх маркетингових зав
ства в ринковому середовищі, постановки логістичних дань щодо цільових ринків, комплексу маркетингу і
цілей, вибору і обгрунтування певної логістичної стра рівню витрат. Б. Карлоф вважає, що стратегія виступає
тегії та розробки шляхів її реалізації.
узагальненою моделлю дій, необхідних для досягнення
поставлених цілей шляхом координації та розвитку ре
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
сурсів компанії.
З переходом економіки України на ринковий шлях
В. Білошапка та Г. Загорій дають таке визначення
розвитку ситуація в сфері економіки змінилась. В зв'яз стратегії: "Стратегія — взаємопов'язаний комплекс дій,
ку зі спадом виробництва, зумовленим світовою еконо які вживає підприємство для досягнення своїх цілей з
мічною кризою, політичною ситуацією в країні значно урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також
скоротилися обсяги перевезень і, як наслідок, цього — чинників зовнішнього середовища.
ринок транспортних послуг. Ефективний розвиток еко
Підприємства водного транспорту, зокрема морські
номіки кожного регіону України, як і економіки країни та річкові порти, є складовою частиною єдиної транспор
в цілому, неможливий без удосконалення роботи транс тної системи України, оскільки забезпечення надійного
портної системи з урахуванням сучасних логістичних транспортного зв'язку між портами, вантажними термі
тенденцій. Створення логістичної транспортної систе налами, залізницею тощо вимагає їх чіткої роботи та
ми на базі логістичних центрів за участю морських та співпраці з суміжними видами транспорту. Але порт, як
річкових портів — одне із основних завдань у реформу будьякий транспортний вузол, виконує подвійну роль у
ванні транспорту України. Сьогодні морські та річкові національній економіці України. З одного боку, порт є
порти стають не тільки пунктом перевантаження товарів об'єктом господарювання і відповідно має систему управ
з водного на інші види транспорту та у зворотньому на ління запасами, виробництвом, систему складського гос
прямі, а й стратегічними центрами в організації внутрі подарства та інші стандартні функції будьякого підприє
шньої торгівлі, однією з основних ланок у інтегровано мства. З іншого боку, порт виконує надсистемну, інтег
му транспортному ланцюгу і центрами економічного руючу роль та забезпечує рух потоків у зовнішньому се
розвитку певних регіонів.
редовищі. Тому використовуючи поняття "логістична
Основною стратегією при реформуванні портової стратегія", ми визначаємо її не по функціональному прин
діяльності повинна бути стратегія інтеграції — націле ципу, а за місцем порта в логістичній системі. Таким чи
на на формування логістичних ланцюгів транспортних ном, логістична стратегія порту виступає в цьому випад
та вантажних потоків від їхнього виникнення до кінце ку як тотожнє поняття корпоративній стратегії, тобто
вого споживача. Стратегічне управління є одним із най загальній стратегії підприємства.
важливіших елементів ефективного розвитку транспор
До класичних стратегій можна віднести відомі кор
тної галузі. З другої половини ХХ ст. бурхливо спосте поративні стратегії [5, с. 89], які визначають загальний
рігається активний розвиток теоретичних підходів до розвиток підприємства та діляться на: стратегію вижи
цього питання. В іноземній та вітчизняній теорії існує вання, стратегію стабілізації і стратегію зростання.
чимало визначень та класифікацій стратегій. М. Мескон,
Напрями типових функціональних стратегій госпо
М. Альберт, Ф. Хедоурі пропонують розглядати стра дарювання портів наведені в таблиці 1.
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Таблиця 2. Визначення поняття "логістична стратегія"
Визначення
Логістична стратегія – стратегія довгострокового планування
розміщення капітальних вкладень у транспортну мережу;
формування довгострокових господарських зв’язків, методик
розрахунку витрат за логістичні операції та інші елементи
господарського механізму на перспективу
Логістична стратегія – узагальнена модель дій, необхідних для
досягнення головних (довгострокових цілей) шляхом
координації і розподілу ресурсів структури на основі її
логістизації
Логістична стратегія – довгостроковий, якісно визначений
напрям розвитку логістики, який визначає форми і засоби її
реалізації в відповідності з поставленою метою
Логістична стратегія розвитку порту – довгостроковий напрям
розвитку порту на основі ефективного використання його
засобів та ресурсів, направлених на досягнення економічного
зростання із застосуванням логістичних підходів до управління
їх розвитком і врахування умов зовнішнього середовища та
внутрішніх можливостей

У цілому стратегія підприємства має відповідати
наступним критеріям: послідовності, узгодженості,
підтримці конкурентних переваг, можливості здійснен
ня [2 с. 45].
Річковий порт виконує надсистемну, інтегруючу роль,
і тому ми розглядаємо в якості можливих стратегій роз
витку відповідні логістичні стратегії. Розвиток логісти
ки вимагає застосування стратегічного управління на
транспорті, тому розглянемо існуючі теоретичні підхо
ди до поняття "логістичні стратегія". Існує декілька
підходів до визначення поняття "логістичної стратегії".
Визначення цього поняття представимо в таблиці 2.
Як видно з таблиці 2, загальним у цих визначеннях є
використання методів та принципів логістики при роз
робці стратегії підприємства. До найбільш загальних
логістичних стратегій відноситься:
— "тоща" стратегія, яка базується на принципах уп
равління витратами. Мета "тощої" стратегії — викона
ти кожну операцію, використовуючи якомога менше
кожного із ресурсів: людей, простору, запасів, облад
нання, часу;
— динамічна стратегія, метою якої є забезпечення
високої якості обслуговування споживачів, за рахунок
оперативного реагування на появу нових та зміни існу
ючих умов. Виділяються два аспекти динамічності:
швидкість реагування на зовнішні умови, здатність ко
регувати логістичні характеристики з урахуванням по
треб споживачів.

Автор
А.Н. Родніков

А.І. Семененко

І.В. Сергеєв
Визначення авторів

— стратегія, заснована на стратегічних союзах між
постачальниками та замовниками, мета якої — підви
щення ефективності ланцюга постачань за рахунок
спільної роботи та отримання прибутку від довгостро
кової кооперації.
Основні напрями діяльності річкових портів збіга
ються з цілями логістики: оптимальне використання
пропускної здатності, висока гнучкість в виробничій
діяльності, швидка реакція на вимоги клієнтури, го
товність до надання послуг, надійність та оперативність
в наданні послуг, скорочення витрат, безперервне
інформаційне обслуговування клієнтури, урахування
потреб та запитів клієнтури.
При виборі логістичної стратегії портів слід роз
глянути існуючі базові логістичні стратегії [4, с. 57]. Спо
чатку базові логістичні стратегії були запропоновані
Сергєєвим В.І. для промислових підприємств. Доціль
ність їх використання на внутрішньому водному транс
порті довів російський вчений В.Н. Костров [6, с. 180].
Основні задачі та способи реалізації базових ло
гістичних стратегій представлені в таблиці 3.
Основною задачею стратегії мінімізації є скорочен
ня оперативних витрат в усіх логістичних функціях, в
першу чергу на основі процесів управління запасами та
складування. Відповідно до стратегії покращення якості
логістичного сервісу основною задачею є покращення
якості всіх логістичних функцій на основі створення си
стеми логістичного сервісу. Стратегія мінімізації інвес

Таблиця 3. Види базових логістичних стратегій
Вид стратегії
Стратегія мінімізації
загальних транспортно –
логістичних витрат
Стратегія покращення
якості логістичного
сервісу

Стратегія мінімізації
інвестицій в логістичну
інфраструктуру
Стратегія логістичного
аутсорсингу
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Основні задачі та способи реалізації
1. Скорочення (оптимізація) операційних витрат в окремих логістичних функціях.
2. Оптимізація рівнів запасів в логістичній системі (ЛС).
2. Вибір оптимальних варіантів («складування-транспортування»).
3. Оптимізація рішень в окремих функціональних областях.
4. Скорочення операційних логістичних витрат в окремих логістичних функціях
1. Покращення якості виконання логістичних операцій та функцій (транспортування,
складування, вантажопереробки, пакування).
2. Надання додаткових логістичних послуг (консолідація, розукрупнення вантажів).
3. Безперервне інформаційне забезпечення клієнтури з урахуванням потреб та запитів.
4. Створення системи управління якістю логістичного сервісу.
5. Сертифікація системи управління якістю.
6. Оптимізація конфігурації логістичної мережі
7. Використання складів загального користування.
8. Використання логістичних посередників у транспортуванні, складуванні,
вантажопереробці
1. Пряма доставка вантажів споживачам, без складування.
2. Використання логістичної технології «точно в строк».
3. Оптимізація дислокації логістичної інфраструктури
1. Рішення «робити або купувати».
2. Оптимізація вибору джерел зовнішніх ресурсів.
3. Зосередження компаній на своїх ключових областях компетенції.
4. Пошук логістичних посередників для виконання не ключових функцій.
5. Оптимізація кількості посередників та закріплених за ними функцій
6. Оптимальне розміщення складських та перевантажувальних потужностей та об’єктів
логістичної інфраструктури
7. Застосування інновацій постачальників
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Порт
І. Оцінка передумов розвитку. Прийняття рішення щодо вибору напрямку розвитку.
Оцінка впливу зовнішнього середовища

Оцінка внутрішніх можливостей

ІІ. Аналіз діяльності роботи порту
Оцінка транспортної роботи порту

Визначення рівня розвитку

ІІІ. Визначення генеральної мети (місії) розвитку порту
Створення ЛЦ
IV. Вибір напрямків розвитку порту

Покращення якості логістичного сервісу
Оптимізація витрат

V. Розробка логістичної стратегії роботи порту в залежності від рівня розвитку
мінімізація логістичних
витрат

покращення якості
логістичного сервісу порту

логістичний аутсорсинг

VI. Оцінка економічної ефективності впровадження стратегії розвитку порту
Позитивна

Від’ємна

VІІ. Реалізація стратегії розвитку
Організаційне
забезпечення
реалізації стратегії

Інформаційне
забезпечення
реалізації стратегії

Фінансове
забезпечення
реалізації стратегії

Мотивація

VIІІ. Контроль за реалізацією стратегії розвитку
Рис. 1. Етапи формування і реалізації логістичної стратегії

тицій в логістичну інфраструктуру базується на приори
теті "кроссдокінгу" — тобто прямої доставки вантажів
споживачам, без складування, застосування системи ло
гістичної доставки "точно в строк", оптимальне розмі
щення логістичної інфраструктури. Стратегія логістич
ного аутсорсингу передбачає передачу невластивих, або
витратних функцій логістичному посереднику [5, с. 76].
Концепція логістичного аутсорсингу полягає у
відсутності необхідності використання власних ресурсів
для організації логістичних операцій, які компанія може
довірити зовнішньому партнеру. У міжнародній бізнес
практиці цей термін визначає послідовність організа
ційних рішень, суть яких полягає в передачі деяких, ра
ніше самостійно реалізованих організацією функцій, або
видів діяльності зовнішній організації або, як прийнято
говорити, "третій стороні". Сама ідея залучення ресурсів
спеціалізованої фірми для вирішення поставлених пе
ред організацією завдань не є новою. Ця ідея та механізм
її реалізації відомі з тих самих пір, як в економічній
теорії, а потім і в науковому менеджменті, сформува
лися поняття розподілу праці, спеціалізації і кооперації.
Але саме в умовах економічної глобалізації розподіл
праці і виробнича кооперація у світовому масштабі
відкривають зовсім нові перспективи для застосування
давно відомих принципів організації виробничої діяль
ності та управління нею.
Аутсорсинг завжди означає залучення ресурсів
спеціалізованих організацій замість розвитку власних
компетенцій в конкретних видах і напрямах діяльності.
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При успішній реалізації проекту використання аутсор
сингу окремих функцій, або бізнеспроцесів дозволяє
замінити бракуючі "ноухау" (якими володіє аутсорсер)
ефективним проектменеджментом, виводячи управлі
ння компанією на новий, більш високий якісний рівень.
Успіх від залучення логістичних провайдерів до управ
лінських рішень, покликаних підвищити якість забезпе
чення обробки вантажів в порту та просування ванта
жу за логістичною схемою відповідно до вимог ринку,
замінюється успіхом від реалізації аутсорсингпроекта
— реалізації забезпечення логістичної стратегії порту.
На основі зарубіжних джерел можна сказати, що
аутсорсингом логістичних послуг (Third Party Logistics
Services — 3PL/Logistics Outsourcing) передбачається
передача частини або всіх логістичних функцій, в основ
ному, невиробничого характеру.
При формуванні логістичної стратегії річкових
портів також слід враховувати нові логістичні стратегії,
які розроблені для транспортноекспедиторського об
слуговування [6 с. 181]:
— стратегія диверсифікації та розвитку,
— стратегія інновацій та інтеграції.
Стратегія диверсифікації та розвитку передбачає:
виконання нетрадиційних функцій перевізника термі
нальної і складської компанії з формуванням транспор
тноекспедиторського типу 3PL компанії по міжна
родній класифікації; управління складськими опера
ціями постачальників (виробників) продукції; забезпе
чення надійності функціонування ланок логістичного
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ланцюга; контроль замовлень, запасів на складах та в
дорозі; узгодження тарифів перевезень та вибір опти
мального маршруту доставки вантажу; розвиток кон
тейнерних перевезень.
Доцільність застосування логістичного аутсорсин
гу при виборі логістичної стратегії портів визначається
можливістю отримання таких результатів: поліпшення
логістичного сервісу в порту, що призведе до підвищен
ня конкурентоспроможності порту; підвищення гнуч
кості забезпечення тарифних ставок різних видів транс
порту, що збільшить обсяги перевезень річковим транс
портом, досягнення ефекту синергії — покращення
взаємовідносин та співробітництва між транспортними
компаніями, що працюють в регіоні, підвищення ефек
тивності їх роботи і поліпшення інфраструктури пере
везень у цілому.
Стратегія інновацій та інтеграції передбачає: вико
нання нових функцій оператора (організатора) на
скрізного інтегрованого перевезення зі створенням
спеціалізованої транспортноекспедиційної організації
типу 4PL компанії, що забезпечує інтеграцію всіх
функцій в логістичному ланцюзі постачань; побудова
комп'ютерних інформаційних мереж та маркетингові
дослідження; розвиток аутсорсингу та зосередження
компанії на ключових компетенціях зі здійсненням за
дач координації; пошук та інноваційний підхід до вико
нання не ключових функцій; експедиторська діяльність
по всьому ланцюгу постачань продукції на основі муль
тимодальних систем; комп'ютерне (електронне) веден
ня документації; використання інвестицій та інновацій
постачальників та споживачів (вантажовласників);
оформлення розрахунків за перевезення та обмін дани
ми між партнерами (учасниками) системи доставки ван
тажів [1, c. 58].
Формування логістичної стратегії морських та річ
кових портів в умовах ринкової економіки повинно ба
зуватись на узгодженні стратегій розвитку всіх видів
транспорту, задіяних в інтегрованих перевезеннях.
Процес формування і реалізації логістичної стра
тегії можна розглядати в такій послідовності. Етапи
формування і реалізації логістичної стратегії розвитку
порту в складі транспортного вузла представлено на ри
сунку 1.
Більшість українських річкових портів не мають чіткої
достатньо обгрунтованої логістичної стратегії. Основною
причиною їх відсутності є недостатня наукова розробка,
а окремі спроби вирішити цю проблему на рівні наукових
та практичних розробок не систематизовані. Нами про
понується застосувати відповідну стратегію в залежності
від рівня його розвитку та логістичної привабливості. Це
дозволить визначити найбільш доцільний шлях розвитку
для певного річкового порту. Визначення рівня логістич
ної привабливості дозволяє сформувати оптимальну лог
істичну стратегію розвитку конкретного річкового порту.
Основна відмінність застосування запропонованих стра
тегій — рівень впровадження логістичних методів та
інструментів. Ми вважаємо за доцільне в першу чергу роз
вивати найбільш логістично привабливі річкові порти, за
лучати інвестиції у їх розвиток, в цьому випадку в майбут
ньому вони зможуть стимулювати розвиток логістичної
активності інших річкових портів.
Фінансове забезпечення реалізації проекту стратегії
порту необхідно вирішувати, перш за все на основі роз
робки програми інвестування. Необхідно залучати при
ватний капітал на партнерських засадах.
У логістичній стратегії повинні бути закладені такі
інструменти, які дозволять забезпечити розвиток вод
ного транспорту, реалізацію його стратегічних та кон
курентних переваг: екологічності, безпеки, низької со
бівартості перевезень масових вантажів, відносно неви
соких інфраструктурних витратах, високого рівня енер
гозбереження.
Морські та річкові порти повинні зайняти провідне
місце в логістичному ланцюзі постачань: стати коорди
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натором у логістичному русі вантажів, основною зв'я
зуючою ланкою на всьому етапі вантажоруху. Реаліза
ція цього підвищить конкурентоспроможність річкових
портів, ефективність їх економічної діяльності, буде
сприяти залученню вантажів для перевезень за участю
внутрішнього водного транспорту. Забезпечення вико
нання цих цілей потребує розробки логістичної стра
тегії розвитку морських та річкових портів.
ВИСНОВОК
Проведений аналіз розвитку теорії логістичних
стратегій на транспорті з урахуванням особливостей
розвитку водного транспорту доводить необхідність
розробки логістичної стратегії морських та річкових
портів на основі існуючих базових логістичних стратегій
(стратегія мінімізації загальних транспортнологістич
них витрат, стратегія покращення якості логістичного
сервісу, стратегія мінімізації інвестицій в логістичну
інфраструктуру, стратегія логістичного аутсорсингу).
Викладені напрями розвитку річкових портів в складі
транспортних вузлів відображають ті потенційні мож
ливості, які впливають на основний вид діяльності
портів. Це дозволить у майбутньому змінити роль портів
і перетворити їх з обслуговуючих елементів на цент
ральні в логістичному транспортному процесі і сприя
тиме інтеграції України в європейську економіку.
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CONCEPTUAL BASICS FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC EXTERNAL DEBT

У статті запропоновано концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом у контексті підвищенX
ня ефективності боргової політики держави та створення передумов для зниження боргового навантаження на
економіку України. Визначено, що концепція управління державним зовнішнім боргом має бути спрямована на
виконання таких завдань: створення можливості залучення необхідного обсягу коштів для виконання державою
свої функцій; забезпечення фінансування державних потреб за умови мінімізації боргових ризиків та досягнення
мінімально можливого рівня витрат; проведення оптимізації структури державного зовнішнього боргу за власниX
ком боргу, валютою, видами ставок та термінами запозичення; покращення кредитного рейтингу держави. Для
реалізації цих завдань необхідно забезпечити виконання таких заходів: удосконалити бюджетноXподаткову полX
ітику держави; покращити пропозицію державних цінних паперів; виявляти боргові ризики і здійснювати управX
ління ними; підвищити кредитний рейтинг держави; покращити імідж держави як емітента. Розроблено основні
критерії, яким має відповідати сучасна національна система управління державним зовнішнім боргом України.
Визначено принципи управління державним зовнішнім боргом, що мають бути взяті за основу при формуванні
оптимальної системи управління державними зовнішніми запозиченнями України.
The article proposes the conceptual basics for managing the public external debt in the context of improving the efficiency
of the public's debt policy and creating prerequisites for reducing the debt burden on the Ukrainian economy. It was
determined that the concept of management of the public external debt should be aimed at the following tasks: creating the
possibility of attracting the necessary amount of funds for the state to perform its functions; ensuring the financing of
public needs, subject to minimizing debt risks and achieving the lowest possible level of costs; optimization of the structure
of the public external debt for the owner of the debt, currency, types of rates and terms of borrowing; improving the credit
rating of the state. To implement these tasks, it is necessary to ensure the following activities: improve the fiscal policy of
the state; improve the supply of government securities; identify and manage debt risks; increase the country's credit rating;
improve the image of the state as an issuer. The main criteria that the modern national system for managing Ukraine's
external public debt should meet. The principles of managing the public external debt have been determined, and they
should be taken as a basis for the formation of an optimal system for managing public external borrowings of Ukraine.
Ключові слова: державний зовнішній борг, концепція управління боргом, зовнішня державна заборгованість,
боргова безпека, боргові ризики, кредитний рейтинг, система управління боргом.
Key words: public foreign debt, debt management concept, external public debt, debt security, debt risks, credit
rating, debt management system.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки призвела до зміни
традиційних підходів в управлінні державним зовнішнім
боргом, переході від пасивного управління (взаємозалік
боргових зобов'язань між країнами, своєчасне повер
нення боргу та сплата відсотків за позиками) до актив
ного з використанням нових інструментів та методів
реструктуризації зовнішньої заборгованості, якот: ви
куп боргу, конверсія боргу, капіталізація боргу, управ
ління борговими ризиками та оптимізація структури
боргового портфелю держави. На сьогодні система уп
равління державним зовнішнім боргом є невід'ємною
складовою реалізації міжнародної економічної стра
тегії та важливим інструментом макроекономічного ре
гулювання в економічних системах країн світу, від ефек
тивності якої багато в чому залежить фінансова безпе
ка та міжнародна конкурентоспроможність держави,
що визначає актуальність теми дослідження.
Питання розробки концептуальних засад управлін
ня державним зовнішнім боргом сьогодні є досить акту
альним із урахуванням світових глобалізаційних тен
денцій, у рамках якої була би забезпечена реалізація об
грунтованої політики здійснення державних зовнішніх
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запозичень та створення передумов для зниження бор
гового навантаження на економіку країни.
Незважаючи на велику кількість публікацій у періо
дичних виданнях та науковій літературі, присвячених
проблемі управління державним зовнішнім боргом, за
лишається низка дискусійних питань у цій сфері. Зокре
ма це стосується розробки концепції управління держав
ним зовнішнім боргом для мінімізації боргових ризиків
та досягнення оптимального співвідношення між ступе
нем ризику та витратами на обслуговування боргу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика управління державним зовнішнім
боргом розкрита у наукових працях таких економістів,
як: Андрущенка В., Барановського О., Василика О., Вах
ненко Т., Гальперіної Л., Зражевської Н., Коба С., Ко
зюка В., Кучер Н., Лісовенко В., Марченко С., Мозгово
го О., Новицького В., Руденка Ю.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка концептуальних засад
управління державним зовнішнім боргом в контексті
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Рис. 1. Процес управління державним зовнішнім боргом

підвищення ефективності боргової політики держави та доходи державі. Залучення державою позик під фінан
створення передумов для зниження боргового наван сування таких інвестиційних проектів є більш доцільним,
таження на економіку України.
ніж фінансування поточних витрат, і повною мірою вип
равдовує державні позики;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
2) етап здійснення зовнішніх запозичень з мінімаль
Управління державним зовнішнім боргом передба но можливим рівнем витрат. Для цього етапу управлін
чає процес поповнення боргового портфелю держави ня державним зовнішнім боргом є характерним пошук
новими борговими зобов'язаннями, його своєчасне об урядом кредиторів та проведення аналізу щодо відпо
слуговування та оптимізація направлені на досягнення відності висунутих кредиторами умов національним
відповідності національним інтересам, забезпечення інтересам (політичні умови, відсоткова ставка, термін
мінімально можливого рівня державних витрат і змен надання кредиту, графік погашення боргу тощо);
шення ступеня боргових ризиків.
3) етап оптимізації обслуговування державного зов
Процес управління державним зовнішнім боргом нішнього боргу. На цьому етапі уряд намагається вчас
складається з п'яти послідовних етапів (рис. 1):
но здійснювати виплати за борговими зобов'язаннями,
1) етап визначення доцільності здійснення держав за необхідністю проводить рефінансування боргу або
них запозичень. На цьому етапі урядом визначається навіть достроковий його викуп. Також цілком можли
доцільність поповнення державного бюджету за рахунок вим є використання інших схем з активного управління
зовнішніх запозичень та здійснюється пошук напрямів, державним зовнішнім боргом;
на які будуть витрачені запозичені кошти. Взагалі, мож
4) етап управління борговими ризиками. Цей етап
на виділити два основні напрями використання держав характеризується проведенням оцінки різних видів бор
них позик: поточний і капітальний. Поточний напрям пе гових ризиків (відсоткового, рефінансування, валютно
редбачає здійснення державою поточних витрат, до яких го, ліквідності, операційного тощо), проведенням опе
відносяться витрати на: соціальні трансферти населен рацій з управління ними для мінімізації їх негативного
ню (стипендії, пенсії, матеріальна допомога); субсидії впливу на державний бюджет;
державним підприємствам та органам місцевої влади; вит
5) етап погашення боргу. Цей етап передбачає пога
рати на оплату праці державних службовців; витрати на шення боргових зобов'язань держави, а у разі неспро
купівлю товарів і послуг, що необхідні державі, тобто такі можності повернення боргу передбачає використання
витрати, що в основному пов'язані з їх "проїданням".
різноманітних реструктуризаційних схем: товарна схе
Капітальний напрям передбачає витрати, пов'язані з ма повернення боргу, пролонгація боргу, капіталізація
інвестиціями в основні фонди і нематеріальні активи. До боргу, часткове списання боргу тощо.
них відносять грошові кошти затрачені на будівництво,
Система управління державним зовнішнім боргом
переоснащення і реконструкцію об'єктів, що знаходять будьякої країни повинна спиратися на чіткий механізм
ся у державній власності, а також різні інвестиційні кре управління державним зовнішнім боргом та мати свою
дити та інвестиційні субсидії, направлені на фінансуван концепцію управління боргом, що буде містити у собі
ня перспективних проектів, що у майбутньому принесуть принципи, які будуть враховуватися при розробці та
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використанні національної системи управління держав
ним зовнішнім боргом.
Сьогодні зовнішня боргова політика України потребує
створення такої концепції управління державним зовнішнім
боргом, яка б була спрямована на зниження вартості
зовнішніх запозичень та мінімізацію ризиків, що виникають
при здійсненні та обслуговуванні таких запозичень.
Метою концепції управління державним зовнішнім
боргом України є створення засад та умов для забезпе
чення проведення ефективної політики управління дер
жавним зовнішнім боргом України.
Концепція управління державним зовнішнім боргом
України спрямована на виконання таких завдань:
1) створення можливості залучення необхідного
обсягу коштів для виконання державою свої обов'язків
та покладених на неї функцій;
2) забезпечення фінансування державних потреб за
умови мінімізації боргових ризиків та досягнення
мінімально можливого рівня витрат у середньотермі
новій та довготерміновій перспективі;
3) проведення оптимізації структури державного
зовнішнього боргу за власником боргу, валютою, вида
ми ставок та термінами запозичення;
4) покращення кредитного рейтингу держави.
Для реалізації поставлених завдань необхідно забез
печити виконання таких заходів:
1. Удосконалити бюджетноподаткову політику
держави шляхом:
Скорочення рівня та складу сукупних державних
витрат з метою зниження дефіциту державного бюдже
ту до прийнятного рівня;
Сприяння детінізації економіки шляхом проведен
ня структурних реформ у податковій сфері через зни
ження податкових ставок та скорочення кількості по
датків і зборів.
Реформування державного регулювання у сфері
соціального забезпечення через підвищення пенсійно
го віку, підвищення мінімального трудового стажу та
обмеження максимального рівня пенсії.
Скорочення адміністративних витрат у бюджетній
сфері та забезпечення бездефіцитності "Нафтогазу".
2. Покращення пропозиції державних цінних па
перів шляхом:
Проведення регулярного розміщення випусків дер
жавних цінних паперів у межах виконання плану дер
жавних зовнішніх запозичень, визначеного законом про
державний бюджет на визначений рік.
3. Виявлення боргових ризиків і здійснення управ
ління ними шляхом:
Створення системи внутрішнього контролю управ
ління борговими ризиками та реалізацією заходів з
управління відсотковим, валютним, бюджетним, рейтин
говим ризиками та ризиком рефінансування;
Розробки та включення до прогнозу показників
зведеного бюджету України за основними видами до
ходів, видатків і фінансування на плановий та наступні
три роки прийнятного рівня таких цільових показників:
відношення прямого державного зовнішнього боргу до
ВВП; відношення прямого та гарантованого держав
ного зовнішнього боргу до ВВП, середньозважений
термін погашення боргу; співвідношення обсягів
зовнішніх запозичень у іноземних валютах; співвідно
шення обсягів запозичень з фіксованою та плаваючою
ставками.
Організацїї здійснення операцій з активного уп
равління державним зовнішнім боргом, включаючи
капіталізацію боргу, зворотній викуп боргу, обмін
державних цінних паперів на державні цінні папери з
більшим строком обігу для мінімізації валютних і
відсоткових ризиків, а також економії державних
коштів.
4. Підвищення кредитного рейтингу шляхом:
Проведення оптимізації боргових показників, які ха
рактеризують ліквідність та платоспроможність країни.
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Використання інструментів реструктуризації дер
жавної заборгованості та протидії ризикам в управлінні
державним боргом.
Сприяння покращенню інвестиційного клімату в
країні.
Створення та реалізації ефективної державної бюд
жетної політики через затвердження державного бюд
жету із помірним дефіцитом.
5. Досягти покращення іміджу держави як емітента
шляхом:
Запровадження сучасних конкурентних процедур
проведення аукціонів, які передбачають проведення
розміщень державних цінних паперів у один етап.
Проведення вищезазначених заходів сприятиме:
— підвищенню ефективності управління державним
зовнішнім боргом;
— надасть можливість здійснювати зовнішні запо
зичення на найвигідніших умовах за рахунок максимі
зації строків та мінімізації вартості запозичення;
— полегшить розміщення боргових зобов'язань на
світовому ринку капіталу;
— сприятиме збільшенню припливу іноземних інве
стицій у країну;
— полегшить реструктуризацію державного зовні
шнього боргу.
При формуванні оптимальної системи управління
державними зовнішніми запозиченнями України має
бути використана концепція управління державним
зовнішнім боргом України, в основу якої мають бути
закладені такі принципи управління державним зов
нішнім боргом:
— принцип забезпечення макроекономічної стабі
лізації (підтримання на належному рівні монетарної та
фіскальної політики шляхом регулювання рівня та скла
ду сукупних державних витрат);
— принцип проведення прогресивних структурних
перетворень (зовнішні запозичення повинні здійснюва
тися, передусім, для розвитку інноваційного сектору
вітчизняної економіки з метою досягнення якісного
економічного зростання у найближчому майбутньому);
— принцип зменшення боргового навантаження і
скорочення зовнішньої заборгованості. Суть цього
принципу полягає у забезпеченні мінімізації суми про
центних платежів на обслуговування боргу та викорис
танні різних свопових схем для скорочення зовнішньої
заборгованості країни;
— принцип інвестиційного сприяння (через забез
печення та утримання на належному рівні кредитного
рейтингу країни та створенні сприятливого інвестицій
ного клімату в ній);
— принцип забезпечення боргової безпеки країни.
Суть цього принципу полягає в тому, що показники бор
гового навантаження повинні завжди знаходитися у
безпечних межах і не досягати небезпечного рівня;
— принцип нейтральності (полягає у забезпеченні
мінімізації впливу фінансування державного боргу на
стан внутрішнього фінансового ринку).
Окрім того, щоб спиратися на певну концепцію, на
ціональна система управління державним зовнішнім
боргом повинна відповідати таким критеріям:
1) має бути цілісною, не містити внутрішніх супереч
ностей;
2) не має суперечити економічній стратегії держави
та створювати загрозу фінансовій безпеці країни;
3) повинна чітко визначати напрямки та цілі здійс
нення зовнішніх запозичень, враховуючи як сучасні гло
балізаційні світові тенденції, так і позитивні й негативні
сторони від здійснення державою таких запозичень;
4) має включати інструментарій та методологію змен
шення боргового навантаження на економіку країни;
5) потребує створення спеціальної системи моніто
рингу боргової безпеки країни, що грунтується на ви
користанні загальновизнаних індикаторів (показників)
боргового навантаження.
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Економістами Світового банку пропонується вико
ристовувати інші критерії при розробці системи управ
ління зовнішнім боргом та оцінці боргового стану краї
ни. Зокрема фахівці Світового банку виділяють такі кри
терії:
1) кредитні ресурси мають залучатися для інвесту
вання лише у продуктивну сферу економіки. Причому
ці інвестиції мають бути настільки рентабельними, щоб,
як мінімум, відшкодувати затрати на обслуговування
боргу. Ідеться про досягнення такої прибутковості від
інвестування запозичених коштів, при якій доходи від
вкладень могли б покрити принаймні, виплату боргу та
відсотків по боргу. У законодавстві багатьох країнах ця
вимога навіть закріплена в конституції;
2) національні заощадження мають бути значно
більшими за національні інвестиції, щоб різниця, при
наймні, могла б покрити відсотки за попередніми дер
жавними зовнішніми запозиченнями;
3) приріст сукупного продукту має перевищувати
приріст населення;
4) рівень кредитного рейтингу має бути на високо
му рівні, якщо країна і в подальшому майбутньому спо
дівається здійснювати запозичення на міжнародних
ринках капіталу. Кредитний рейтинг держави є не лише
індикатором ризикованості боргових зобов'язань, але
й критерієм інвестиційної привабливості країни. Існує
тісний взаємозв'язок між кредитним рейтингом і пре
мією за ризик, що впливає безпосередньо на вартість
зовнішніх запозичень.
Наведені умови успішної боргової політики не є ре
левантними, наприклад, у ситуації, коли зовнішні запо
зичення здійснюються з метою нейтралізації наслідків
кризи споживання; коли зовнішні надходження до краї
ни різко зменшуються і кошти, залучені ззовні, викори
стовуються для компенсування тимчасової нестачі ре
сурсів і повертаються із відновленням надходжень.
Менеджмент зовнішнього боргу дає змогу ліквіду
вати розрив між внутрішніми заощадженнями та інвес
тиціями, між експортом та імпортом товарів і послуг.
Без усвідомлення цього фундаментального положення
неможливо взагалі існування будьякої логічної систе
ми управління державним боргом.
Враховуючи те, що теперішнє зовнішнє запозичен
ня припускає здійснення витрат у майбутньому, необ
хідно враховувати перспективи економічного зростан
ня і стан платіжного балансу в середньостроковій пер
спективі під час прийняття рішень щодо здійснення но
вого запозичення. Частково таку інформацію надає
річний бюджет і середньостроковий план розвитку краї
ни.
У багатьох країнах у бюджеті вказуються граничні
ліміти грошових запозичень державним сектором, а та
кож кредитів, що залучаються під державні гарантії. У
деяких країнах у законодавстві встановлюються гра
ничні значення боргових індикаторів (показників), що
характеризують стан зовнішньої заборгованості. В
інших країнах стратегія управління боргом розглядає
питання вартості запозичень в різних джерелах фінан
сування, а також враховує ступінь їх доступності.
Пільгові кредити та гранти є найкращим джерелом
фінансування у довгостроковій перспективі, хоча про
цес їх одержання є більш тривалим у порівнянні із бан
ківськими кредитами. У деяких країнах велику увагу
влада також приділяє кореляції термінів віддачі від інве
стиційних проектів і термінів погашення позики, а та
кож вартості інвестиційних коштів та норми прибутку,
що закладаються за інвестиційним проектом. Не
відповідність цим критеріям може призвести до проблем
в обслуговуванні боргу, не тільки через недонадходжен
ня доходів, необхідних для покриття витрат на обслу
говування боргу, а й унаслідок зниження загальної
ефективності економіки.
Перевищення певного гранично допустимого рівня
державного боргу може спричинити проблеми у здат
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ності країни виконувати у повній мірі свої платіжні зо
бов'язання перед кредиторами та створити загрозу для
фінансової безпеки держави. Під фінансовою безпекою
розуміється такий стан фінансової системи, за якого
наявна стійка національна валюта, відсутня загрозлива
для розвитку економіки величина внутрішнього і зов
нішнього боргів, забезпечується стале економічне зро
стання за відсутності або за низьких рівнів інфляції.
Розгляд питання фінансової безпеки країни, що по
зичає необхідно здійснювати в контексті дослідження
її боргової безпеки та вивчення впливу державного бор
гу на її економічний стан, ліквідність та платоспро
можність. У широкому розумінні під борговою безпе
кою країни розуміють певний рівень внутрішньої та зов
нішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслу
говування й ефективності використання внутрішніх і
зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення
між ними, достатній для вирішення нагальних соціаль
ноекономічних потреб, що не загрожує втратою суве
ренітету і руйнуванням вітчизняної фінансової систе
ми. У вузькому розумінні, боргову безпеку можна ви
значити як такий рівень внутрішньої та зовнішньої за
боргованості, що може в повному обсязі обслуговува
тися та своєчасно погашатися і не загрожувати фінан
совій стабільності держави.
На рівень боргової безпеки країни може впливати
багато різноманітних факторів:
— поперше, рівень боргової безпеки країни зале
жить від обсягу та структури боргових зобов'язань;
— подруге, боргова безпека країни також залежить
від умов випуску, погашення та обслуговування взятих
на себе країною боргових зобов'язань;
— потретє, на рівень боргової безпеки можуть
впливати стабільність виконання запланованих пара
метрів державного бюджету та монетарної політики
загалом, а також динаміка запланованого економічно
го зростання.
Враховуючи те, що державний кредит виступає важ
ливим інструментом бюджетної політики, через який
забезпечується залучення необхідних грошових сум для
фінансування видаткової частини державного бюдже
ту, вважаємо, що у стратегії управління державним бор
гом повинні бути чітко прописані цілі та напрямки, для
яких можуть здійснюватися державні запозичення.
Головним завданням, пов'язаним із використанням
державних запозичень в якості одного з інструментів
розвитку економіки, є визначення пріоритетних на
прямів використання запозичених коштів, найвизнач
нішим з яких повинен стати розвиток інноваційної діяль
ності. Державні запозичення здатні позитивно вплину
ти на всю економіку країни, тільки в тому випадку, якщо
вони будуть спрямовані на вирішення стратегічних зав
дань, пов'язаних з переходом країни від сировинного до
наукомісткого розвитку, що може бути досягнуто за
рахунок:
1. Забезпечення умов для розширеного відтворення
природних ресурсів, що має на меті реалізацію комплек
су економічних, правових та організаційних заходів, які
стимулюватимуть користувачів природних ресурсів ве
сти діяльність щодо відновлення (розвідки та освоєн
ня) запасів корисних копалин в обсягах, що необхідні
для стимулювання подальшого ефективного розвитку
соціальноекономічної системи.
2. Створення умов для розвитку енергетичного по
тенціалу і переведення країни на енергозберігаючі тех
нології, що в комплексі дозволить повністю усунути
обмеження для швидкого економічного зростання та
знизити енергетичну складову у вартості товарів та по
слуг. Це дасть можливість зменшить обсяги критично
го імпорту та потребу у іноземній валюті, що, у свою
чергу, полегшить обслуговування державного зовніш
нього боргу.
3. Розвиток такої системи технічного та техноло
гічного регулювання, що відповідатиме особливостям
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національної економіки та сприятиме забезпеченню
відповідності продукції національного виробництва усім
світовим стандартам безпеки і якості. Це дасть мож
ливість підвищити конкурентоспроможність вітчизня
ної продукції та забезпечити сприятливі передумови для
нарощування високотехнологічного експорту.
4. Забезпечення сприятливих умов для формування
єдиного інформаційного простору на території країни,
що є невід'ємною складовою програми реалізації кон
курентних переваг країни. Це потребуватиме, у свою
чергу, створення експортноорієнтованої моделі вітчиз
няного ринку інформаційних технологій та подальшої
інтеграції до міжнародного ринку інформаційнокому
нікаційних технологій.
Запозиченні іноземні кошти необхідно буде напра
вити на:
— реалізацію програм розвитку кадрового потен
ціалу як основного чинника підвищення ефективності
виробництва;
— сприяння подоланню бар'єрів виходу вітчизняних
компаній, які працюють у сфері інформаційнокомуні
каційних технологій, на зарубіжні ринки;
— регулювання сектора телекомунікацій;
— оптимізацію оподаткування сфери інформацій
нокомунікаційних технологій;
— розвиток системи венчурного інвестування та сти
мулювання розвитку системи технопарків в Україні.
ВИСНОВКИ
Запропоновано концепцію управління державним
зовнішнім боргом України, яка передбачає виявлення та
управління борговими ризиками, покращення пропо
зиції державних цінних паперів, використання операцій
з активного управління зовнішнім боргом, покращення
кредитного рейтингу держави, взаємообумовленість
бюджетноподаткової політики з нагальними потреба
ми реформування і коригування зовнішньої боргової
політики, що у цілому виражена через такі принципи:
принцип забезпечення макроекономічної стабілізації,
що полягає у підтримані на належному рівні монетар
ної та фіскальної політики шляхом регулювання рівня
та складу сукупних державних витрат; принцип прове
дення прогресивних структурних перетворень, який
виражається в тому, що зовнішні запозичення повинні
здійснюватися, передусім, для розвитку інноваційного
сектору вітчизняної економіки з метою досягнення як
існого економічного зростання у найближчому майбут
ньому; принцип зменшення боргового навантаження і
скорочення зовнішньої заборгованості, що полягає у
забезпеченні мінімізації суми процентних платежів на
обслуговування боргу та використанні різних реструк
туризаційних схем для скорочення зовнішньої заборго
ваності країни; принцип збільшення припливу у країну
валютних коштів через забезпечення та утримання на
належному рівні кредитного рейтингу країни та ство
ренні сприятливого інвестиційного клімату в ній; прин
цип забезпечення боргової безпеки країни проявляєть
ся в тому, що показники боргового навантаження по
винні завжди знаходитися у безпечних межах і не дося
гати небезпечного рівня; принцип нейтральності поля
гає у забезпечені мінімізації впливу фінансування дер
жавного боргу на стан внутрішнього фінансового рин
ку.
В умовах сучасного розвитку глобалізованої світо
вої економіки пріоритетним напрямом використання
запозичених державою коштів повинен стати розвиток
інноваційної діяльності. Зовнішні запозичення сприяти
муть прискоренню економічного розвитку країни лише
за умови, що: вони будуть витрачатися лише за іннова
ційноінвестиційним призначенням; будуть залучатися
лише в тих обсягах, які реальний сектор зможе ефек
тивно абсорбувати під конкретні проекти розвитку; по
вністю будуть перекриті шляхи втечі капіталу з реаль
ного сектору економіки.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
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PRIORITY DIRECTIONS OF STATE SOCIAL SUPPORT AND PROTECTION OF THE POPULATION OF THE COUNTRY

Стаття містить результати виявлення пріоритетних напрямів державної соціальної підтримки та захисту насеX
лення країни в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації та обмеження бюджетного фінансування.
Соціальній сфері України притаманна неузгодженість окремих її частин, розгалуженість законодавчої бази, відсутність
взаємодії між різними підвідомчими службами, установами, підприємствами, громадськими організаціями, що ускX
ладнює координацію надання соціальних послуг та процеси їх покращення. Головним індикатором соціального станX
дарту є те, що соціальні виплати повинні забезпечувати прожитковий мінімум. Але вітчизняна система соціального
захисту не забезпечує цього й не є механізмом подолання і попередження соціальних ризиків. Фактично система
соціального захисту не дозволяє цільовим групам населення скористатися соціальними виплатами для зміни свого
соціального та матеріального статусу, вийти з кризових ситуацій. Аналіз закордонного досвіду, визначена модель
модернізації за трьома пріоритетними напрямами (максимізація ефективності соціальних послуг, раціоналізація їхньоX
го використання та адресність) дозволить створити ринок соціальних послуг, покращити законодавчу базу, підвиX
щити статус соціального працівника; покращити адресність і якість соціальних послуг.
The article contains the results of determining the priority areas of state social support and protection of the population of
the country in conditions of unstable political and economic situation and restriction of budget financing. Some parts of the
social sphere of Ukraine are not coordinated with each other. The social sphere has normative acts that contain contradictions.
Various services, institutions civic organizations do not have effective communication. This complicates the coordination of
the provision of social services. The need for a single codified act, the social code is one of the areas of optimization of the social
assistance system. Such a code must contain an exhaustive list of criteria and grounds that give the right to protection by the
state determine the possibilities of social partnership with enterprises, entrepreneurs, institutions, public organizations, bodies
of selfXgovernment, basic principles, criteria and grounds for state protection and establish common approaches to regulation
of social security and social security system. The main indicator of the social standard is the compliance of social benefits and
the living wage. This correspondence does not exist in the domestic system of social protection. This system does not prevent
risks and does not help to overcome poverty. Target groups cannot use social benefits to change their social and material
status. Social services will almost not allow a person to get out of crisis situations. The research allows determining the analysis
of foreign experience, the model of modernization is defined in three priority directions. These are: maximizing the effectiveness
of social services, rationalizing their use and targeting. Maximization of efficiency can be achieved by introducing a threeX
sectoral model for providing social services to finance the implementation of state social measures from three sources: state
and local budgets and private funds. Such crossXsectoral cooperation is based on the combination of different sources of funding,
allows additional resources to be added to the system of social protection, as well as public control. Such a model will create a
market for social services, improve the legal framework, increase the status of a social worker; improve targeting and quality of
social services. The market for social services involves the provision of free services and services on a fee basis by nonXstate and
private sector entities.
Ключові слова: соціальна послуга, соціальний захист, соціальне підприємництво, соціальний проект, соці
альне законодавство.
Key words: social service, social protection, social entrepreneurship, social project, social legislation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Прийняття за останні 10 років понад 20 законів,
якими встановлено державні гарантії щодо надання
соціальної допомоги різним категоріям населення,
низка цільових соціальних програм, наукові дослід
ження та кращі практики самоврядування й держав
ної підтримки не забезпечили створення належної нор
мативноправової бази та механізмів для забезпечен
ня гарантування й регулювання певного рівня якості
соціальних послуг. Соціальному законодавству та си
стемі соціального захисту України притаманна неуз
годженість окремих його частин, що ускладнює надан
ня відповідних послуг населенню. Чинним норматив
ноправовим актам соціального захисту та соціально
го забезпечення, процесам надання послуг та оцінки
їхньої якості, бракує системності, узгодженості, виз
начення пріоритетів, наступності, програм підтримки
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для чіткої роботи органів і служб. Більшість законів
та послуг є спеціальними, тобто поширюються на вузь
ке коло осіб (певні соціальні групи). Усе це призводить
до загострення проблем у соціальній сфері та свідчить
про необхідність проведення досліджень для форму
вання базових засад побудови систем надання соціаль
них послуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
Про невисокий рівень якості соціальних послуг
свідчать відгуки різних цільових груп населення та ре
зультати багатьох досліджень, стратегічних документів
розвитку соціальної політики України, серед яких мож
на визначити якот [1—5]:
— відсутність системи виміру якості соціальних по
слуг;
— недостатній рівень інфраструктури соціальних
послуг;
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Таблиця 1. Основні засади побудови систем надання соціальних послуг у розвинених європейських країнах
Характеристика
Принципи
успішної
діяльності

Основні
характеристики діяльності

Фінансування

Франція
Надання послуг за місцем
проживання;
партнерство
багатопрофільних
постачальників послуг;
оцінка на державному та
місцевому рівні
Поєднання соціальних прав
із особистою
відповідальністю; повна
участь в економічному і
соціальному житті;
стимулювання доступу до
робочих місць; цільові
програми;
індикатори якості
Партнерство державних і
приватних установ

Великобританія

Німеччина

Адаптація для України

Повна автономність і
децентралізація;
соціальна інтеграція;
конкретизовані та адресні
послуги; відповідальність
органів місцевого управління

Солідарність;
субсидіарність (система
розв’язання проблем на
якогомога нижчому
рівні);
децентралізована
відповідальність
Заходи зі скорочення
затрат;
індикатори якості;
індивідуальний
супровід;
залучення різних
партнерів

Розвиток системи
солідарності та
субсидіарності,
децентралізована
відповідальність, активний
розвиток партнерства та
ринку соціальних послуг.
Розвиток державноприватного партнерства,
громадських організацій,
соціального
підприємництва та
волонтерства. Єдина схема
доступу. Система
індикаторів якості.

Державне фінансування,
державні контракти з
постачальниками
послуг; волонтерські
внески

Партнерство державних і
приватних установ;
розвиток соціального
підприємництва і
волонтерського руху

Опір на споживача; визнання
ролі неофіційних
постачальників соціальних
послуг; співпраця
організацій, єдина схема
доступу до надання
соціальних послуг;
партнерство
Урядові гранти, місцеві
податки й членські внески;
визначення та задоволення
потреб місцевих рад

Джерело: складено і доповнено автором за [3; 5].

— недостатній рівень надання соціальних послуг
удома;
— відсутність належного фінансування державою
делегованих повноважень органів місцевого самовряду
вання у сфері соціального захисту;
— обмежене коло цільових груп, для яких призна
чені соціальні послуги;
— зростання рівня незадоволеності громадян щодо
адресності та якості отримуваних соціальних послуг;
— низькі темпи введення в експлуатацію різнома
нітних установ охорони здоров'я для різних соціальних
груп;
— недостатній рівень кваліфікації працівників соці
альних служб;
— недостатній розвиток соціальних проектів, які
фінансуються підприємцями та підприємствами;
— недостатній розвиток соціального державнопри
ватного партнерства.
Попри цілу низку досліджень та пропозицій щодо
модернізації системи соціального захисту та надання
соціальних послуг, різноманітні зміни в цій системі за
останні роки, проблеми визначення пріоритетних на
прямів залишаються вивченими недостатньо.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЯ
Метою та завданнями досліджень є визначення
основних пріоритетних напрямів державної соціальної
підтримки та захисту населення країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед напрямів оптимізації соціальної сфери необ
хідно виокремити різноманітні напрями для формуван
ня ефективної системи соціального захисту населення.
У таблиці 1 представлені основні аспекти міжнародних
засад надання соціальних послуг та їхньої адаптації в
Україні.
Система соціального захисту має потребу в єдино
му кодифікованому акті, соціальному кодексі, що місти
тиме основні засади, критерії та підстави на захист з
боку держави та який установлював би загальні підхо
ди до регулювання системи соціального захисту та соці
ального забезпечення, а також вичерпний перелік кри
теріїв і підстав, що дають право на захист із боку дер
жави та визначав можливості соціального партнерства
з підприємствами, підприємцями, установами, громадсь
кими організаціями, органами самоврядування [2].
Розгалуженість законодавчої бази, відсутність взаємодії
між різними підвідомчими службами, установами, під
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приємствами, громадськими організаціями ускладнює
координацію надання соціальних послуг та процеси їх
покращення.
Головним індикатором соціального стандарту є те,
що соціальні виплати повинні забезпечувати прожитко
вий мінімум. На жаль, так не відбувається, попри
збільшення обсягу соціальних виплат. Це свідчить про
те, що чинна система соціального захисту не є механіз
мом запобігання соціальних ризиків та подолання їхніх
наслідків. Фактично система соціального захисту не
дозволяє цільовим групам населення скористатися соці
альними виплатами для зміни свого соціального й мате
ріального статусу, вийти з кризових ситуацій.
Ураховуючи бюджетні обмеження для соціальних
виплат, важливим є також формування ефективної си
стеми обліку потенційних одержувачів різних видів со
ціального захисту, що значно покращить підсистему
адресності соціальної допомоги.
Міжнародний досвід підтверджує головну гіпотезу
дослідження щодо необхідності встановлення нових форм
партнерства і навіть формування ринку соціальних послуг.
Розглядаючи міжнародний досвід, можна виокремити ос
новні тенденції, які доцільно активізувати в Україні, і це,
насамперед, стосується встановлення нових форм парт
нерства, персонального підходу [3]. Одним із напрямів
покращення якості надання соціальних послуг є робота з
підвищення професійної підготовки працівників нестаці
онарних установ соціального обслуговування населення,
активізація розвитку таких спеціальностей в університе
тах і коледжах, перекваліфікація, сприяння зростанню
престижу такої роботи. Крім того, важливим є також ак
тивний розвиток різноманітних соціальних проектів, які
комплексно розв'язують цілу низку питань.
Досвід скандинавських країн і Великобританії
свідчить про те, що інституціональний догляд та допо
мога вдома є більш ефективнішими, чим різноманітні
субсидії. Крім того, у всіх країнах існує проблема актив
ного розвитку адресного гнучкого підходу до органі
зації надання соціальних послуг. Баланс централізова
ної та децентралізованої систем прийняття рішень у
соціальній сфері повинен грунтуватися на визначеній
стратегії, загальній структурі політики соціальних по
слуг, соціальному кодексі, системі моніторингу якості
надання соціальних послуг, які повинні бути узгоджені
як на державному, так і на місцевому рівні [3; 5].
Пріоритетні напрями, у яких необхідно працювати
для покращення процесів надання соціальних послуг та
державного управління системою соціального захисту
населення в Україні, можна об'єднати у три блоки:
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— максимізація ефективності;
— раціоналізація соціальних бюджетних видатків;
— адресність соціальної допомоги.
Визначені ще в 2011 році пріоритети трансформації
системи соціального захисту та надання соціальних по
слуг в умовах обмежень державного бюджету залиша
ються актуальними [6].
Адаптація європейських засад розвитку системи
соціального захисту здійснюється неефективно через
низку причин, основними з яких є:
1. Протиріччя між потребами в соціальних послу
гах та можливостями їхнього фінансування з держав
ного бюджету.
2. Неефективне використання державних коштів та
недоліки в управлінні процесами надання соціальних
послуг.
Загальні пріоритетні напрями можуть бути реалізо
вані за допомогою модернізації процесів державного
управління системою соціального захисту та надання
соціальних послуг населенню.
Максимізація ефективності може бути здійснена за
рахунок запровадження трисекторальної моделі надан
ня соціальних послуг здійснення фінансування реалі
зації державних соціальних заходів із трьох джерел:
державного і місцевого бюджетів та приватних коштів.
Таке міжсекторальне співробітництво грунтується на
об'єднанні різних джерел фінансування, дозволяє залу
чити до системи соціального захисту додаткові ресур
си, а також здійснювати громадський контроль. Ринок
соціальних послуг передбачає наявність безоплатних
послуг та послуг на платній основі суб'єктами недержав
ного та приватного сектору. Чинна безконкурентна си
стема соціальних послуг передбачає тільки монополію
держави та деякі сумісні соціальні проекти. А трисек
торальна модель буде сприяти розвитку соціального
партнерства, запобігатиме розпорошеності як бюджет
них, так і приватних коштів.
Соціальне партнерство також передбачає участь
представників суспільних секторів (держави, громадсь
кості й бізнесу) у процесі розроблення й реалізації важ
ливих питань щодо соціального захисту населення, а
також у моніторингу за результатами їхньої реалізації.
Громадський контроль є ефективним механізмом щодо
раціонального використання ресурсів, запобігання роз
порошеності бюджетних коштів, спрямованих на соці
альні програми [5]. Тобто в цій моделі держава і сам спо
живач виступатиме замовником соціальних послуг. Не
зважаючи на цілу низку реформ у соціальній сфері, усі
вони потребують подальшої узгодженості й координації
між собою відповідно до розвитку ринку праці, демог
рафічної, економічної та політичної ситуації в країні [2;
7]. Запровадження державних стандартів якості, систе
ми моніторингу дозволить здійснити вимірювання
якості послуг та сформувати таблицю порівняння між
різними постачальниками.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз зарубіжного досвіду з упровадження різних
засобів соціального захисту та надання соціальних по
слуг доводить, що стратегічні пріоритети соціальної
політики й загальні принципи механізму надання послуг
повинні бути визначені в загальнодержавному кодексу
соціального захисту населення. Фактично більшість
інституціональних послуг і послуг удома мають безпо
середньо фінансувати місцеві органи влади, а їхню якість
контролювати громадськість і спеціальні інституції як
на державному, так і на місцевому рівнях.
Створений конкурентний ринок соціальних послуг,
механізм стимулювання постачальників, партнерів у
соціальних проектах дозволить підвищити рівень якості
таких послуг.
Розширення та адресність послуг, їхня стандарти
зація позитивно вплине на їхню якість.
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Запровадження сучасної системи моніторингу та
оцінки якості соціальних послуг дозволить покращити
їхню результативність, методику проведення розрахун
ку вартості послуг, що позитивно вплине на ефек
тивність їхнього надання.
Підвищення статусу соціальних працівників, фахів
ців із надання соціальних послуг, їхнього власного соці
ального захисту, запровадження спеціальної системи
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації
таких працівників та фахівців; активне запровадження
різноманітних зарубіжних та вітчизняних соціальних
проектів дозволить покращити рівень соціального за
хисту в країні.
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На участие национальных экономик в Международном Разделении Труда оказывают влияние разX
личные факторы. Одним из них является создание в нашей стране стимулов, влияющих на развитие межX
дународного разделения труда. В настоящей статье проводится оценка использования преимуществ МРТ,
использования ее экспортоориентированной модели, налоговой системы, экспортных пошлин, инвестиX
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ВВЕДЕНИЕ
Для экономики Азербайджана проблема эффектив
ного развития международного рынка труда является
одним из условий успешного встраивания в мировую
экономику и обеспечения стабильных темпов развития
производства. Поскольку рыночные отношения, при
званные повысить эффективность общественного про
изводства, могут привести к обострению социальных
противоречий, расслоению населения, что чревато со
циальным взрывом; необходимо наличие и функциони
рование системы надежной социальной защиты наибо
лее уязвимых социальнодемографических групп насе
ления. Роль государства в условиях социальной рыноч
ной экономики заключается в обеспечении гарантий
социального мира, одной из форм которых является
проведение активной политики занятости. Учитывая
это, вследствие сложившихся особенностей междуна
родного разделения труда позиции Азербайджана на
мировых рынках требуют своего укрепления и перехо
да экономики на инновационный путь развития.
Основные направления укрепления позиций Азер
байджана в международном разделении труда.
Не затрагивая общие вопросы, связанные с пробле
мой, отметим, что усилия по созданию стимулов, влия
ющих на развитие позиций Азербайджана в Междуна
родном Разделении Труда (МРТ), необходимо сосредо
точить на 5 основных направлениях:
1. Необходимо всесторонне внедрить в экономику
страны модель экспортоориентированного МРТ.
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2. Превратить нашу республику в один из самых
привлекательных объектов в мировом масштабе для вло
жения прямых иностранных инвестиций.
3. Ускорить научнотехнические процессы в стране,
привести их в движение, превратить Азербайджан из
импортера товаров в производителя и импортера совре
менных технологий.
4. Добиться того, чтобы основная часть националь
ной хозяйственной деятельности была построена на
вторичной обработке ресурсов.
5. Разработать и реализовать необходимые меры
по увеличению международной конкурентоспособно
сти во всех звеньях и фазах национальной экономи
ки.
Одним из первых шагов, предпринятых нашей стра
ной на пути улучшения позиции в МРТ, является обо
снование экспортоориентированной модели экономи
ческого развития. Создание в этой сфере эффективной
государственной программы, основанной на передовом
международном опыте, является требованием времени.
Мы считаем, что предложения по стимулированию экс
порта, данные нами ниже, могут сыграть роль некото
рых элементов этой программы:
1. Стимулировать только деятельность экспортеров
продукции перерабатывающей промышленности.
2. Осуществлять совместное кредитование экспор
та государством и коммерческими банками.
3. Предоставлять государственные гарантии банкам —
кредиторам национальных экспортеров.
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4. Предоставлять государственные кредиты или
кредиты коммерческих банков под государственные га
рантии иностранным фирмам, покупающим азербайд
жанские товары.
5. Предоставлять государственные субсидии на
часть процентов, выплачиваемых коммерческим банкам
экспортерами по кредитам.
6. Выплачивать экспортерам разницу между наци
ональными транспортными тарифами и международны
ми транспортными тарифами.
7. Осуществлять прямое страхование экспорта го
сударством.
8. Осуществлять государственное страхование
экспортных кредитов.
9. Снижение или отмена таможенных пошлин, взи
маемых с основных фондов, импортируемых экспорт
ными предприятиями.
10. Отмена налога на имущество, выплачиваемого
экспортными компаниями на основные фонды.
11. Освободить экспортные фирмы от налога на рек
ламу товаров.
12. Снижение или отмена налога на прибыль от цен
ных бумаг, выплачиваемых экспортными компаниями.
13. Уменьшение периода амортизации основных
фондов на экспортных предприятиях.
14. Отмена налога на прибыль, взимаемого с приро
ста экспорта.
15. Предоставление определенных дополнительных
льгот экспортерам (например, некоторые льготы по та
рифам на воду, электричество, газ и др.).
16. Оказание государством экспортерам следующих
услуг по предоставлению информации, маркетингу и
консультациям:
а) создание "полной информационной базы" азер
байджанских предприятий. б) создание связей с таки
ми же базами в зарубежных странах. в) проведение кон
сультаций для национальных экспортеров о законода
тельстве, правилах рыночной деятельности, существу
ющих стандартах и других требованиях к качеству про
дукции зарубежных стран.
17. Финансовая поддержка государством маркетин
говых программ по изучению зарубежных рынков экс
портными компаниями.
18. Государство должно взять на себя расходы по
подготовке кадров, связанные с установкой сложного
наукоемкого оборудования, а также его эксплуатации
на экспортоориентированных предприятиях.
19. Компенсация государством расходов, связанных
с участием национальных компаний на международных
торгах и тендерах.
20. Организация и расширение факторинговых опе
раций по непосредственной инициативе государства,
формирование соответствующей законодательной базы
в этой сфере.
21. Предоставление чрезвычайных преимуществ эк
спортоориентированным компаниям, строящим свою
деятельность на основе иностранных лицензий.
22. Активное привлечение государством кадрового
потенциала научноисследовательских институтов, выс
ших учебных заведений к изучению проблем внешнеэко
номической деятельности и ускоренная передача ре
зультатов их научных исследований экспортоориенти
рованным компаниям.
Регулирование внешнеэкономической, налогово
инвестиционной и инновационной политики страны в
целях стимулирования МРТ
Необходимо отметить, что основная часть ресур
сов, необходимых для осуществления экстенсивной
модели экспорта в экономике страны, значительно
уменьшилась. Увеличение объема экспорта сырья на
мировые рынки может привести к серьезным негатив
ным последствиям в существующем ресурсном потен
циале страны. Учитывая все это, дальнейшее расшире
ние экспортного потенциала Азербайджана только в
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том случае может быть верным и обоснованным, если
это расширение будет развиваться в направлении рос
та экспорта товаров, обладающих добавленной сто
имостью.
В настоящее время, наряду со стимулированием эк
спорта в сферах, где Азербайджан обладает конкурен
тными преимуществами, на некоторый период суще
ствует необходимость осуществления мягкой полити
ки импортозамещения. В этой области возможно все
стороннее использование опыта зарубежных стран. На
пример, Южная Корея и Бразилия создавали благопри
ятные условия для импорта только тех товаров, кото
рые использовались для производства товаров, предназ
наченных для экспорта. Импорт других товаров огра
ничивался или же их ввоз был запрещен. Одним из са
мых важных условий внедрения модели экспортоори
ентированного МРТ является то, что стимулирование
экспорта обязательно должно охватывать все этапы от
производства товаров — до сервиса, осуществляемого
после их продажи. В противном случае, эффект, полу
ченный на первом этапе воспроизводства, будет утра
чен и осуществленные мероприятия не будут обладать
реальной эффективностью. В результате, льготы, пре
доставляемые экспортерам для стимулирования экспор
та, не будут возвращены в бюджет и превратятся в тя
желую ношу для государства. Безусловно, одной из
важных проблем, связанных с улучшением позиции на
шей страны в МРТ, является превращение Азербайджа
на в одного из основных импортеров прямых инвести
ций. Если правительство не сможет сохранить Азербай
джан в качестве страны, привлекательной для прямых
иностранных инвестиций, то основная часть мер, под
готовленных для увеличения эффективности ее участия
в МРТ с точки зрения национальных интересов, оста
нется на бумаге (ясно, что основная цель заключается в
привлечении прямых иностранных инвестиций в ненеф
тяной сектор экономики, в ее нересурсный сектор, в пе
рерабатывающую промышленность). И в первую оче
редь, вследствие того, что Азербайджан сам в настоя
щее время входит в ряд стран, экономика которых ха
рактеризуется ограниченностью капитальных ресурсов.
С другой стороны, по подсчетам экспертов, для пере
вооружения только перерабатывающей промышленнос
ти, нашей стране требуется инвестиций на сумму 9,64 —
10,64 млрд долларов США. Для обновления сферы элек
троэнергетики требуется инвестиций на сумму 2,5 млрд
долларов США, нефтяной и нефтехимической промыш
ленности — 1,1 млрд долларов США, сельского хозяй
ства — не менее 650 млн долларов США, легкой про
мышленности — 350 млн долларов США. В целом, учи
тывая также потребности нефтегазового комплекса, эта
сумма достигнет 23 млрд долларов США. Ясно, что эту
сумму, составляющую более половины ВВП страны,
невозможно привлечь за счет внутренних источников.
Однако, с экономической точки зрения, привлечение
этих инвестиций в качестве кредитов является опасным,
неэффективным и недопустимым. Поэтому, единствен
ным выходом является привлечение как можно больше
го потока иностранных инвестиций в экономику стра
ны. Для этого, в первую очередь, необходимо форми
рование конкурентоспособной инвестиционной среды
в Азербайджане. Инвестиционная среда является сово
купностью факторов, обеспечивающих эффективность
и безопасность капитальных вложений. Факторы безо
пасности связаны с достаточно несложным прогнози
рованием экономической и социальнополитической
конъюнктуры в стране.
Конечно, известно, что в нашей стране уже предпри
няты ряд прогрессивных шагов с целью формирования
благоприятной инвестиционной среды. Однако нельзя
останавливаться на достигнутом. Сегодня, основываясь
на этой первичной базе, необходимо сосредоточить все
наши усилия на том, чтобы сделать инвестиционную
среду в Азербайджане более благоприятной, чем в дру
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гих странах. Потому что если коэффициент доходнос
ти инвестиционных вложений в Азербайджане будет
больше, чем в других странах, можно надеяться на вло
жение инвестиций именно в нашей стране.
Для совершенствования инвестиционной среды в
Азербайджане, в первую очередь, необходимо устра
нить пробелы в существующей в этой сфере законода
тельной базе. Мы считаем, что основные пробелы в За
коне "О защите иностранных инвестиций" состоят в сле
дующем:
a) процедура регистрации и лицензирования слиш
ком регламентирована;
b) интерес к теме портфельных инвестиций, являю
щихся важной частью инвестиционной деятельности,
очень низкий;
в) изза неточностей в законе ряд важных задач не
достаточно освещен: например, хотя закон и не дает
гарантии репатриации дохода и капитала, связь этой
проблемы с валютным режимом не раскрывается;
г) в законе не раскрываются понятия прямой и кос
венной конфискации;
д) в законе не предусмотрен суд присяжных, не уточ
нена процедура разрешения конфликтов (местный суд
или местный арбитраж).
На современном этапе, самая важная задача, стоя
щая перед Азербайджаном в деле улучшения своей по
зиции в МРТ, состоит в том, чтобы наша страна смогла
перейти от импорта готовых машин и оборудования к
импорту комплексных технологий и превращению на
шей республики в крупного производителя техники и
технологий. Не секрет, что в XXI веке уровень эконо
мического развития стран будет определять НТП, а в
международной экономической конкуренции успеха
добьются страны, создающие более благоприятные усло
вия для научноисследовательских работ. Поэтому, в
настоящее время, национальная экономика только при
помощи постоянных инновационных открытий может
защитить и усилить свои позиции. Достаточно отметить,
что только за последние годы 90% прироста ВВП раз
витых стран было обеспечено за счет инноваций и науч
нотехнических достижений. По подсчетам американс
ких ученых, норма дохода, полученная от 17 самых удач
ных инноваций в 70е годы прошлого века составила
56%, в то время как норма прибыли, полученная за пос
ледние 30 лет американским бизнесом, составила всего
16%. Мы считаем, что нет необходимости долго дока
зывать важность перехода на импорт технологий для
улучшения позиций нашей страны в МРТ. Мы считаем,
что для доказательства необходимости этого шага до
статочно показать определение понятия "технология".
Технология — это научный метод достижения практи
ческой цели самым эффективным способом. Поэтому,
в перспективе для защиты национальных интересов и их
эффективной реализации, государство должно напра
вить свои усилия на формирование благоприятной сре
ды для развития научнотехнических и инновационных
процессов в стране. С этой целью в ближайшем буду
щем осуществление следующих мероприятий будет
иметь важное значение:
1. Для ускорения перехода к инновационной моде
ли развития, в Азербайджане необходимо создать кон
кретный орган, руководящий этой работой, — Мини
стерство Науки и Техники (Технологий). Основная за
дача политики, осуществляемой этим министерством,
должна состоять в формировании системы нацио
нальных инноваций, создании и развитии всех звеньев
механизма, обеспечивающего национальную экономи
ку результатами НТП и новыми технологиями. Эта си
стема должна охватывать меры по правовому регули
рованию инновационной деятельности, активизации
научнотехнической деятельности, меры по формиро
ванию инновационной инфраструктуры, созданию эко
номических и административных инструментов государ
ственной поддержки научнотехнической деятельнос
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ти. Осуществление инновационной политики в респуб
лике требует наличия точной схемы взаимосвязей меж
ду ее участниками.
2. Полное освобождение всех расходов (физичес
ких, юридических лиц, банковских инвестиций), направ
ленных на научнотехнические исследования, реализа
цию инновационных проектов, а также на научнотех
ническую деятельность от всех видов налогового обло
жения. Здесь можно использовать опыт Франции по
применению налоговых льгот:
На первом этапе расходы на научные исследования
полностью освобождаются от налогов на 7 лет.
На втором этапе, на 8—9 год выплачивается 25%
налогов, взимаемых с расходов на научноисследова
тельские работы.
На третьем этапе, на 10—11 годы с научноисследо
вательской деятельности необходимо удержать и вне
сти в бюджет налог в объеме 50%.
На четвертом этапе, который охватывает двенадца
тый и тринадцатый годы исследовательской работы,
взимается 75% налогов, которые должны быть уплаче
ны за инновационную деятельность.
На пятом этапе, налоги, которые нужно выплачивать
с четырнадцатого года, взимаются в бюджет в 100%м
объеме.
3. Освобождение от налогов части прироста капи
тала, выделенного компаниями на научноисследова
тельские и опытноконструкторские работы (в отличие
от вышеперечисленных, осуществление этого меропри
ятия не ограничивается какимлибо временным перио
дом).
4. Вычесть проценты, выплачиваемые предприяти
ями для погашения их задолженности по финансирова
нию НИОКР, из налоговых поступлений.
5. Освободить от налогов расходы на повышение
квалификации, подготовку кадров в компаниях работ
ников исследовательских подразделений предприятий,
или же вообще всех сотрудников.
6. Освобождение от налогов доходов, полученных
лизинговыми компаниями от осуществления исследо
ваний и реализации инновационных проектов.
7. Полное освобождение от таможенных пошлин
оборудования, привезенного для осуществления науч
нотехнических и инновационных проектов.
Здесь необходимо отметить, что по сравнению с суб
сидиями, в условиях рыночной экономики налоговые
льготы, предоставляемые государством на осуществле
ние НИОКР, обладают рядом преимуществ:
a) в отличие от субсидирования, налоговые льготы
выдаются не заранее как аванс, а присуждаются как
премия за инвестиционную и инновационную деятель
ность.
б) они сохраняют свою ответственность в сфере вы
бора частным сектором направлений научных исследо
ваний, потому что, в отличие от субсидий, в этом случае
частный сектор расходует не государственные средства,
а свои собственные.
в) компании воспринимают налоговые льготы как
результат своего труда, как высокую оценку их деятель
ности, что также еще больше стимулирует их.
К другим мерам, которые государство может осу
ществить с целью ускорения научнотехнического про
гресса в стране, относятся следующие:
— Организация системы страхования рисков, воз
никающих при осуществлении инновационных и венчур
ных проектов.
— Снижение периода амортизации основных фон
дов, используемых для научных исследований, до 1—2х
лет.
— Значительное снижение расходов на защиту ин
теллектуальной собственности, или компенсация этих
расходов государством.
— В соответствии с опытом Сингапура, предприя
тиям, являющимся пионерами в своей области и произ
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водящим продукцию, которая ранее в стране не выпус
калась, государство, наряду с созданием особого льгот
ного режима, на определенный срок дает гарантии за
щиты внутреннего рынка от конкуренции аналогичных
зарубежных товаров.
— Одной из причин, сдерживающих инновацион
ную деятельность, является отсутствие достаточных
экономических знаний у работников сферы управле
ния институтов и предприятий, занимающихся НИ
ОКР. Сегодня менеджеры организаций, осуществля
ющих научнотехническую деятельность, должны сами
находить своих потенциальных инвесторов, заинтере
совывать их, доказывать эффективность вложения
средств, минимизировать риски, которые могут возни
кать при осуществлении проектов, а также в совершен
стве знать юридические тонкости этого дела. Поэто
му государство должно подготовить и реализовать
особую программу для проведения курсов повышения
квалификации менеджеров научноисследовательских
институтов, конструкторских бюро и других научных
организаций.
— Показатели финансирования НИОКР необходи
мо поднять до мирового уровня. Например, в США
35,9% НИОКР частных компаний осуществляется за
счет государства. В Японии эта цифра достигает 20,5%,
в Германии — 36,9%, во Франции — 41,6%, в Великоб
ритании — 33,3%.
— Необходимо широко использовать потенциал
высших учебных заведений в осуществлении научно
исследовательских работ. Для этого, в первую очередь,
необходимо адекватное финансирование и организация
производства на основе заказов. Не случайно, что в
странах, руководствующихся этими принципами, боль
шинство НИОКР осуществляются именно университе
тами и институтами, то есть высшими учебными заведе
ниями. В США эта цифра составляет 18,2%, в Японии —
19,3%, в Германии — 19,1%, во Франции — 17,5%, в Ве
ликобритании — 20%, а в некоторых небольших Евро
пейских странах — более 25%.
— Необходимо добиться всесторонней кооперации
и координации деятельности промышленности и госу
дарственных научноисследовательских институтов,
конструкторских бюро, и всесторонне стимулировать
эту деятельность.
— Государство должно взять на себя работу по сбо
ру, переработке и передаче промышленным предприя
тиям информации о новейших достижениях в сфере
науки и техники.
— В приоритетных сферах необходимо широко
использовать государственные заказы на основе тенде
ров, и полученная техника, технологии, в виде лицен
зий, патентов или посредством лизинга в ускоренном
порядке должны быть переданы промышленным пред
приятиям.
— Важно создать отраслевые исследовательские
центры, совместно финансируемые крупными промыш
ленными предприятиями и государством.
Осуществляя различные мероприятия по стимули
рованию развития науки и техники, в первую очередь
необходимо учесть, что принятые в этой сфере законо
дательные проекты должны стимулировать не только
проведение НИОКР, но и ускоренное и всестороннее
внедрение их результатов сферу производства. Кроме
того, государство не должно ограничиваться только
созданием благоприятной среды для осуществления
научных исследований в сфере инноваций или венчур
ной деятельности. Оно одновременно должно быть га
рантом сохранения или еще большего укрепления "бла
гоприятного климата" в этой среде.

циональной экономики. Интенсификация использова
ния ресурсов предусматривает снижение промежуточ
ных процессов в производстве сырья, готовых товаров,
вторичное использование сырья, ликвидацию ресурсо
емких сфер, разработку и реализацию программ по эко
номии материалов и энергии, перевод производствен
ных мощностей на вторичную переработку сырья, с це
лью освоения новых источников энергии. Осуществле
ние этих мер, на наш взгляд, возможно посредством
построения национальной экономики на основе безот
ходных и малоотходных технологий.
Безотходный и малоотходный способы являются
составной частью производства, где обеспечивается
комплексная переработка природных ресурсов и мате
риалов, вовлечение всех элементов, обладающих про
изводственной стоимостью, к использованию в процес
се производства, когда отходы одной сферы использу
ются как сырье для другой сферы.
В целом, переход к вторичной переработке ресур
сов за счет стимулирующих рычагов, может внести
определенный вклад в улучшение позиций нашей рес
публики в МРТ:
1. Прежде всего, как уже было отмечено, себестои
мость национальных товаров снизится в несколько раз
и их конкурентоспособность резко повысится.
2. В связи с привлечением вторичного сырья в про
мышленную переработку в составе конечной продукции
по сравнению с товарами, изготовленными из первич
ного сырья, значительно ниже содержание примесей.
Это обеспечивает их более высокое качество и еще боль
ше повышает их конкурентоспособность на междуна
родном рынке.
3. Известно, что в настоящее время наша республи
ка закупает огромное количество товаров металлурги
ческой, химической промышленности, строительных
материалов. Переход к использованию вторичного сы
рья создаст условия для превращения нашей страны в
крупного производителя этих товаров и, устранив не
хватку материалов в стране, обеспечит их бесперебой
ное производство.
4. Безотходные и малоотходные технологии на
столько снижают отходы, что производство практичес
ки перестает причинять вред окружающей среде. Таким
образом, они, играя важную роль в активном участии
нашей страны в МРТ, создают благоприятные условия
для эффективного использования его преимуществ.
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MARKETING DISTRIBUTION POLICY

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття "маркетингова політика розподілу" та запX
ропоновано власне визначення. Охарактеризовано основні пріоритети, на які слід спрямовуватися при досягX
ненні основних цілей маркетингової політики розподілу. Розглянуто етапи формування маркетингової полX
ітики розподілу. Визначено основні риси, якими характеризується вітчизняна система розподілу та запропоX
новано напрями її вдосконалення, а саме: розробка оперативного плану заходів з розподілу; оптимізація органX
ізаційної структури; взаємодія служби маркетингу з функціональними підрозділами; дослідницька діяльність;
здійснення аудиту маркетингової діяльності; нові форми співпраці з виробниками і конкурентами; підвищенX
ня кваліфікації співробітників, які здійснюють маркетингову діяльність.
The article analyzes the main approaches to defining the concept of "marketing distribution policy" and proposes
an own definition. The main priorities, which should be directed at reaching the main objectives of distribution marketing
policy, are described. The stages of formation of marketing distribution policy are considered. The basic features,
which characterize the domestic distribution system and the directions of its improvement, are defined, namely:
development of an operational plan of measures for distribution; optimization of organizational structure; interaction
of the marketing service with the functional units; research activity; Audit of marketing activity; new forms of cooperation
with manufacturers and competitors; raising the skills of employees who carry out marketing activities.
Ключові слова: маркетинг, політика розподілу, збутова політика, товаровиробники, споживачі.
Key words: marketing, distribution policy, marketing policy, commodity producers, consumers.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах для підприємств Украї
ни безперервне оновлення продукції є обов'язковою
умовою виживання в конкурентній боротьбі. Перед
підприємствами часто виникають завдання організації
швидкого випуску продукції та розміщення її на рин
ках збуту. Для того, щоб не втрачати свої конкурентні
позиції, задовольняти потреби споживачів, зайняти
свою нішу на ринку, підприємствам необхідно приділя
ти значну увагу системі розподілу, за допомогою якої
можна реалізувати, конкурентні переваги, сформовані
на третьому рівні товару.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблему теоретичного та практичного обгрунту
вання маркетингової політики розподілу досліджували
такі автори, як: Біловодська О.А., Крикавський Є.В.,
Косар Н.С., Чубала А., Гречуха А.О., Кальченко А.Г.,
Маккіннон А.С. Однак, спираючись на те, що існує знач
на кількість підходів до визначення "маркетингова по
літика розподілу", виникає потреба їх узагальнення, а та
кож обумовлення актуальності та перспективності цьо
го питання у сучасних умовах господарської діяльності.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є узагальнення теоретичних
аспектів щодо сутності маркетингової політики розпо
ділу, а також обумовлення актуальності та перспектив
ності зазначеного питання у сучасних умовах госпо
дарської діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні на ринку промислових товарів спостері
гається значний рівень конкуренції, що змушує під
приємців швидко реагувати на нестабільність оточую
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чого середовища та застосовувати відповідні управ
лінські інструменти для більш гнучкого реагування.
Особливої підвищеної уваги при цьому потребують про
блеми розподілу (збуту) товарів, ефективне вирішення
яких спрямоване на утримання існуючих та залучення
нових клієнтів. Обгрунтована та економічно ефективна
політика розподілу промислового підприємства безпо
середньо впливає й на всі інші рішення у сфері марке
тингу. Так, наприклад, політика цін залежить від того,
здійснюється розподіл продукції прямо чи через посе
редників. Крім того, рішення підприємства щодо методів
дистрибуції передбачають формування довготривалих
відносин з іншими контрагентами. Тобто, коли вироб
ник продукції підписує угоди з незалежними посеред
никами, він не зможе відразу за необхідності виконува
ти їх функції самостійно у випадку зміни ситуації на
ринку. Тому рішення про розподіл будьякого виду про
дукції ухвалюється з урахуванням довгострокової ста
більної взаємодії і вимагає від виробників виваженого
обгрунтованого підходу.
Для кращого розуміння сутності маркетингової
політики розподілу розглянемо основні визначення на
уковців. Зокрема О.А. Біловодська [2, с. 86] вважає, що
маркетингова політика розподілу підприємства — це
комплекс заходів і відповідних операцій, спрямованих
на ефективне планування, організацію, регулювання та
контроль доставки продукції й послуг споживачам із
метою задоволення їх потреб та отримання підприєм
ством прибутку згідно з логістичними правилами.
У свою чергу А.О. Гречуха [3, с. 133] наводить таке
визначення цього поняття: маркетингова політика роз
поділу — комплекс заходів, що вмішує в себе маркетин
гову складову, спрямованих на ефективне планування,
організацію, регулювання та контроль створення і до
ставки продукції та послуг споживачам із метою задо
волення їх потреб і отримання прибутку.
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На думку Г.П. Сиваненко [10], маркетингова політи
ка розподілу — це сукупність принципів, форм і методів
товаропостачання відповідно до попередньо визначених
умов щодо формування асортименту, цін, маркетинго
вих комунікацій та організації після продажного обслу
говування з метою реалізації маркетингової стратегії
підприємства.
Тоді як, С.В. Ковальчук [7] вважає, що це поняття
слід розуміти, як діяльність організації з планування,
реалізації та контролю руху своїх товарів до кінцевого
споживача з метою задоволення його потреб і отриман
ня прибутку.
З точки зору дистрибуційного підходу, Т.О. Оклан
дер [8] зауважує, що під поняттям маркетингової пол
ітики розподілу слід розуміти діяльність фірми щодо
планування, реалізації та контролю руху товарів від ви
робника до кінцевого споживача з метою задоволення
потреб споживачів та отримання фірмою прибутку.
З погляду логістичних міркувань, О.Ф. Оснач, В.П. Пи
липчук та Л.П. Коваленко [9] зазначають, що маркетин
гова політика розподілу — це комплекс стратегічних,
організаційних, фінансових та інших заходів, об'єднаних
у гнучку систему управління матеріальними, інформа
ційними та іншими потоками в після виробничий період.
Таким чином, проаналізувавши основні підходи до
трактування дослідженого поняття, пропонуємо влас
не визначення. Отже, маркетингова політика розподі
лу — це діяльність підприємства щодо формування ком
плексної системи заходів, яка включає складання пла
ну, реалізацію та підконтрольний рух товарів від това
ровиробника до кінцевих споживачів, основною метою
якого є розширення каналів збуту та, відповідно, мак
симізація фінансового результату.
На думку В.В. Антощенкова, при досягненні основ
них цілей маркетингової політики розподілу слід спря
мовуватися на такі пріоритети [1]:
1. Логістичні: створення інтегрованої системи регу
лювання та контролю за товарним рухом і потоками, що
його супроводжують (фінансовими, інформаційними
тощо), яка забезпечувала б своєчасність, високу якість
постачання і необхідну кількість продукції споживачам;
формування системи закупівель сировини, матеріалів
тощо; визначення технології фізичного переміщення
товарів; координація і організація товароруху (оброб
ка замовлень, упакування, комплектація, консервуван
ня, складування, створення необхідних товарномате
ріальних запасів та їх підтримання, отримання і відван
таження товарів, транспортування продукції); розроб
лення способів управління рухом товарів; організація
передпродажного і післяпродажного обслуговування;
виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі
терміни та ін.
2. Дистрибуційні: дослідження, формування, об
грунтування й ефективне функціонування каналів роз
поділу і товароруху; встановлення збалансованості між
потребами і можливостями закупівлі і виробництва;
вибір методів, каналів і структури розподілу, формуван
ня систем товароруху; аналіз форм і методів роботи
посередників у каналах; вибір і ведення політики роз
поділення в умовах конкуренції; визначення стратегії
переміщення товарів; планування процесу реалізації
продукції та ін.;
3. Збутові: організація діяльності у каналі збуту;
узгодження політики продажу товарів кінцевим спожи
вачам з політикою їх виробництва; організація роботи
з кінцевими споживачами та ін.
Слід зауважити, що основними імпульсами у ство
ренні взаємозв'язків між елементами маркетингової
політики розподілу є управлінські рішення та відповід
на робота з інформаційною базою, що формується зав
дяки вивченню ринку. При цьому відбувається розподіл
на рівні (державний, регіональний та підприємницький),
що має узгодити всі проблеми їх взаємодії, а також за
безпечити подальше вдосконалення на основі упрова
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дження та реалізації інноваційних методів і технологій
у політиці розподілу підприємств, регіонів, галузей і дер
жави у цілому.
Цю ж думку підтримує В.В. Коновал [5], який заува
жує, що система управління збутом та розподілом має
обов'язково базуватися на маркетингових досліджен
нях, що є основою для всіх маркетингових дій підприє
мства. Такими дослідженнями в галузі планування збу
ту можуть бути: вивчення думок споживачів та спожив
чих переваг; аналіз каналів розподілу; аналіз ринкової
ситуації, враховуючи дослідження місткості ринку; ди
наміка продажів галузі; визначення частки суб'єктів
розподільчої мережі в загальному збуті продукції, ви
вчення можливостей виходу на зовнішні ринки.
Отже, базою для формування плану маркетингової
діяльності підприємства в розрізі маркетингової політи
ки розподілу є комплекс маркетингових досліджень.
Першим етапом формування маркетингової політи
ки розподілу є вибір каналів розподілу. Як зауважує,
Р.Г. Майстро [6], важливість цього питання визначаєть
ся такими обставинами:
— вибраний канал розподілу справляє принциповий
вплив майже на всю маркетингову програму підприємства;
— формування каналу розподілу передбачає укла
дення тривалих комерційних угод з його суб'єктами, які
потім дуже важко змінити, нехай навіть вони й будуть
помилковими;
— між суб'єктами каналів часто виникають конф
лікти, які погано відбиваються на результатах збутової
діяльності підприємства;
— користувач каналами розподілу (продуцент то
варів) часто тією чи іншою мірою втрачає безпосередній
контроль над ринком збуту.
З огляду на це, вибір каналів розподілу передбачає
врахування таких критеріїв:
— кількість та концентрація підприємствспожи
вачів;
— фінансові ресурси підприємства;
— термін поставок;
— габаритні розміри продукції;
— потреба в спеціальних установках для заванта
ження та транспортування;
— потреба у сервісному обслуговуванні.
Оскільки критерії значною мірою стосуються під
приємствспоживачів, то необхідно здійснити АВСана
ліз для відтворення картини ринку. Підприємства гру
пи А (класичний варіант: 10% від загальної кількості
підприємств становлять 60% від загального обсягу ви
робництва), група В (20% — 30%) і група С (70% — 10%).
Здійснивши АВСаналіз, можемо оцінити, масштаби
виробництва групи підприємств, які є цільовими спожи
вачами пакувального обладнання.
Наступним етапом є поділ території України на тор
гові регіони. Для цього необхідно окремо здійснити
АВСаналіз областей також за сукупними обсягами ви
пуску в натуральних одиницях. У результаті необхідно
відслідкувати скупчення (близькість розташування об
ластей однієї групи — А, В, чи С). Дані скупченні і утво
рюють торгові регіони.
За результатами АВСаналізу підприємствспожи
вачів та територіального поділу формується пропор
ційна стратифікована вибірка в регіональному розрізі
для здійснення дослідження з метою виявлення потреб
підприємствспоживачів. Цей пункт відповідає за мар
кетингову складову вдосконалення системи розподілу.
Далі необхідно здійснити оцінку привабливості ре
гіонів. Для цього будується регресійна модель, незалеж
ними змінними якої є обсяги випуску в натуральних оди
ницях та кількість підприємств, що функціонували про
тягом року. Залежною змінною виступить кількість па
кувальних агрегатів, реалізованих протягом року в ре
гіоні. Слід зауважити, що мінімальна кількість значень
для змінної становить не менше 8, тобто необхідно ви
користати спостереження за 8 років.
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Останнім етапом є оцінка та вибір оптимальної полі
тики. Проте канали розподілу потребують постійного
моніторингу для визначення реальної ефективності.
Що стосується вітчизняного досвіду, то в Україні
система розподілу знаходиться на перехідній стадії роз
витку, що значно ускладнює збут на ринку нашої краї
ни. Зазвичай вона характеризується такими рисами [4]:
— слабке управління каналами збуту;
— неповне виконання зобов'язань у межах каналу;
— рішення приймаються по кожній угоді окремо в
результаті постійних переговорів;
— часте порушення контрактних зобов'язань.
Основними пріоритетами щодо вдосконалення роз
подільчої політики з використанням маркетингового
підходу для вітчизняних виробників, повинні стати роз
робка оперативного плану заходів з розподілу; оптимі
зація організаційної структури; взаємодія служби мар
кетингу з функціональними підрозділами; дослідниць
ка діяльність; здійснення аудиту маркетингової діяль
ності; нові форми співпраці з виробниками і конкурен
тами; підвищення кваліфікації співробітників, які
здійснюють маркетингову діяльність.
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PROBLEMS OF THE STATE BUDGETARY AND EXTRAXBUDGETARY MONEY FUNDS MANAGEMENT
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Статтю присвячено бюджетним та, у меншій мірі, позабюджетним фондам грошових коштів, ефекX
тивність управління якими визначатиме ступінь захисту або задоволення суспільних інтересів. ЗапроX
поноване авторське визначення терміну "державний фонд грошових коштів". Визначено відмінні ознаки
та здійснено класифікацію бюджетних та позабюджетних фондів. Охарактеризовано специфіку діяльX
ності Фонду соціального захисту інвалідів. Доведено необхідність вдосконалення правових і організаX
ційних засад управління бюджетними фондами економічного спрямування. Виявлено, що при викорисX
танні коштів цільових фондів екологічного спрямування порушувалася бюджетна дисципліна та принX
цип відкритості, що негативно позначилось на екологічному стані України. Обгрунтовано, що трансфорX
мація механізму формування та використання коштів Державного фонду фундаментальних досліджень
не лише сприятиме суспільному розвитку, а й дозволить збільшити дохідну частину державного бюджеX
ту за рахунок продажу інтелектуальної власності. Досліджено окремі фонди загального спрямування та
запропоновано напрями підвищення ефективності управління ними. Зроблений узагальнений аналіз поX
забюджетних цільових фондів грошових коштів соціального та економічного спрямування дозволив дійти
до висновків, що держава, в особі уповноважених органів управління, не здійснює повною мірою захист
своїх громадян.
The article is devoted to budgetary and, to a lesser extent, extraXbudgetary funds of money, the effectiveness
of which management will determine the degree of protection or satisfaction of the public interest. The author's
definition of the term "state funds of funds" was proposed. The distinctive features of budgetary and extraX
budgetary funds were identified and their classification was done. The specifics of the Fund for Social Protection
of the Disabled were described. The necessity of improvement of legal and organizational grounds of budgetary
economic direction funds management was proved. It was revealed that when using the money of the
environmental funds targeted funds violated budget discipline and the principle of openness, which adversely
affected the ecological state of Ukraine. It is substantiated that transformation of the mechanism of formation
and use of money funds of the State Fund for Fundamental Research will not only promote social development,
but will also increase the revenue part of the state budget at the expense of the sale of intellectual property.
Individual funds of general direction were investigated and directions of increase of efficiency of management
by them were offered. A generalized analysis of extraXbudgetary trust funds of social and economic direction
was made it possible to reach the conclusion that the state, in the person of the authorized management bodies,
does not fully protect its citizens.
Ключові слова: державні фінанси, бюджетні фонди, позабюджетні фонди, управління, соціальний захист,
суспільні інтереси.
Key words: state finances, budgetary funds, extrabudgetary funds, management, social protection, public interests.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Забезпечення реалізації конституційних прав грома
дян України неможливе без створення спеціальних
цільових фондів грошових коштів, які виступають
одним із об'єктів управління державними фінансами. Ос
кільки такі фонди акумулюють значні обсяги коштів на
селення з метою їх подальшого перерозподілу об'єктив
но виникає необхідність дослідження нормативнопра
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вових та організаційних засад функціонування цієї скла
дової держаних фінансів в Україні. Це дозволить об
грунтувати шляхи вдосконалення управління бюджет
ними та позабюджетними фондами грошових коштів, що
функціонують на рівні держави, у напрямі захисту сус
пільних інтересів та інтересів особистості.
Під державним фондом грошових коштів у рамках
цього дослідження будемо розуміти сукупність еконо
мічних відносин, що виникають у зв'язку з формуван
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ням, розподілом та використанням за допомогою упов
новажених державою установ, грошових коштів на ви
значені законодавством цілі між одними учасниками на
користь інших з метою захисту або задоволення су
спільних інтересів на безоплатній основі. Як відомо, дер
жавні цільові фонди грошових коштів поділяють залеж
но від джерела формування на бюджетні та позабю
джетні. Так, якщо бюджетні формуються за рахунок
коштів, що перераховуються з державного бюджету у
визначеній частині певних надходжень або в рамках
бюджетних програм, то до позабюджетних фондів гро
шових коштів сплачуються цільові внески.
Відмітимо, що фонди грошових коштів управляють
ся бюджетними установами (органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, а також організації,
створені ними у встановленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідно державного бюдже
ту чи місцевого бюджету [1, ст. 2.1.12]), діяльність яких
сприяє задоволенню суспільних потреб шляхом надан
ня допомоги населенню та суб'єктам господарювання.
За рахунок коштів таких фондів послуги, в основному,
надаються на безоплатній основі.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Бюджетні та позабюджетні цільові фонди були пред
метом досліджень таких науковців, як: Бондар І.К., Во
лощук Г.О., Добромислов К.В., Зварич О.В., Кудряшов
В.П., Лагутін В.Д., Лібанова Е.М., Лукашев О.А., Ман
дибура В.О., Новікова О.Ф., Плотніков О.В., Сакацька
З.І., Федорова М.Ю. та ін. Відмітимо, що значна увага
вчених прикута до позабюджетних цільових фондів соц
іального спрямування (Воронова Л.К., Кучерявенко
М.П., Макух О.В., Ногіна О.А., Пешкова Х.В., Саттаро
ва А.А., Тулянцева В.А.). Водночас комплексні дослі
дження економічних відносин, що виникають при фор
муванні, розподілі та використанні різних за призначен
ням бюджетних та позабюджетних фондів грошових
коштів практично не здійснювалися.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблематики управ
ління бюджетними та позабюджетними фондами грошо
вих коштів України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На засадах "справедливого і неупередженого роз
поділу суспільного багатства" будується бюджетна си
стема України, яка, як відомо, складається з централі
зованих фондів грошових коштів. На державному рівні
таким фондом є бюджет, який, в свою чергу, складаєть
ся із загального та спеціального фондів. Як відомо,
відрізняються вони тим, що доходи спеціального фонду
мають цільове призначення, а загального — ні. Крім того,
відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України виді
ляють: Резервний фонд, Державний фонд регіонально
го розвитку, Державний дорожній фонд, Державний
фонд поводження з радіоактивними відходами, Держав
ний фонд розвитку водного господарства, [1, ст. 24]. Усі
ці фонди є загальнодержавними бюджетними цільови
ми фондами — вони формуються, у значній частині, за
рахунок коштів, що передаються з державного бюдже
ту. При цьому останні три створюються у складі спе
ціального фонду державного бюджету. Щодо Держав
ного фонду регіонального розвитку (далі — ДФРР) —
до 1.01.2017 р. у Бюджетному кодексі було зазначено,
що цей фонд створюється у складі загального фонду дер
жавного бюджету [1, ст. 4]. Водночас сьогодні уточнен
ня фонду, у складі якого діє ДФРР у бюджетному зако
нодавстві відсутнє.
Проведене нами дослідження показало, що в Україні
функціонує безліч бюджетних установ (закладів), у на
звах яких зустрічається слово "фонд" та які в той чи іншій
мірі здійснюють захист інтересів громадян та су
спільства. Згідно з видом таких інтересів як бюджетні,
так і позабюджетні фонди, на нашу думку, можна роз
ділити на декілька груп залежно від завдань, які на них
покладаються. Наприклад, бюджетні фонди грошових
коштів за цією ознакою можна класифікувати так:
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— соціального спрямування: Фонд соціального за
хисту інвалідів [2];
— економічного спрямування: Український держав
ний фонд підтримки фермерських господарств [3], Фонд
стабілізації підприємств та організацій, внесених до реє
стру неплатоспроможних [4], Державний фонд регіо
нального розвитку [5], Резервний фонд [1, ст. 24] та ін.;
— екологічного спрямування: Державний фонд охо
рони навколишнього природного середовища [6], Дер
жавний фонд поводження з радіоактивними відходами
[7] та ін.;
— наукового спрямування: Державний фонд фунда
ментальних досліджень [8];
— іншого спрямування: Державний дорожній фонд
[1, ст. 24], Державний фонд регіонального розвитку,
Державний фонд розвитку водного господарства [1, ст.
24], Державний спеціалізований фонд фінансування за
гальнодержавних витрат на авіаційну діяльність [9] та
ін.
Розглянемо призначення деяких із зазначених фон
дів. Наприклад, Фонд соціального захисту інвалідів
управляється відповідною бюджетною установою,
діяльність якої координується та контролюється Мін
соцполітики [2, ст. 1]. До основних завдань Фонду нале
жать: "фінансове забезпечення заходів щодо соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "забезпе
чення зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідні
стю, зокрема створення робочих місць" [2, ст. 5]. Такі
завдання Фонд виконує за рахунок коштів державного
бюджету. Тобто Фонд на безоплатній основі виконує
певні функції держави — здійснює соціальний захист
окремої категорії соціально незахищених верств насе
лення.
Слід зауважити, у роботі Фонду є недоліки, про що
свідчать результати контролю Державної служби Укра
їни з питань праці щодо додержання законодавства про
зайнятість та працевлаштування інвалідів. Так, відпові
дно офіційних даних у 15% перевірених у першому квар
талі 2017 р. роботодавців виявлені порушення законо
давства про зайнятість та працевлаштування інвалідів (у
бюджетників цей показник склав 23%) [10]. При цьому
більша частина порушень пов'язана з невиконанням нор
мативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,
що, на нашу думку, може бути обумовлене поганою ро
з'яснювальною роботою Фонду соціального захисту
інвалідів. Про неефективну роботу цього Фонду зазна
чають й у Рахунковій палаті, яка встановила, що у 2015—
2016 рр. люди з особливими потребами не були повною
мірою забезпечені санаторнокурортними путівками,
при наявності виділених коштів та закуплених путівок
[11, с. 129]. Такі проріхи у законодавстві та недоліки у
роботі бюджетної установи необхідно усувати, адже
роль цього фонду в українському суспільстві зростає,
що обумовлено збільшенням кількості інвалідів [12] і, як
наслідок, зростанням обсягів бюджетних коштів, що
передаються Фонду для виконання ним своїх завдань (у
2017 р. порівняно з 2016 р. приріст склав 40,25% [13]).
З метою забезпечення динамічного та збалансова
ного розвитку країни, регіонів, певних галузей або видів
діяльності створюються спеціалізовані фонди еконо
мічного спрямування, наприклад, такі, що спрямовані на
фінансову підтримку "становлення і розвитку фермерсь
ких господарств" [14, ст. 10]. Це завдання покладено на
Український державний фонд підтримки фермерських
господарств (далі — Укрдержфонд), який, як зазначено
на офіційному вебсайті, є правонаступником Українсь
кого фонду підтримки селянських (фермерських) гос
подарств і кооперативів по виробництву сільськогоспо
дарської продукції, утвореного на підставі Розпоряд
ження Кабінет Міністрів УРСР "Про утворення Украї
нського фонду підтримки селянських (фермерських)
господарств і кооперативів по виробництву сільськогос
подарської продукції" від 27.06.1991 р. № 83р [3].
Відмітимо, що це Розпорядження станом на початок 2018 р.
не втратило чинність, однак не містить правок щодо
зміни назви фонду на Укрдержфонд. Таким чином, мо
жемо засвідчити колізії правових норм, які призводять
до їх невиконання та декларативності. Необхідність усу
нення таких недоліків законодавства обумовлена тим,
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що Укрдержфонд розпоряджається значними обсягами
державних фінансових ресурсів, які спрямовуються на
реалізацію державою економічної функції. Наприклад,
у 2017 р. державна допомога була надана 212 фермерсь
ким господарствам у розмірі 65 млн грн [15].
До фондів економічного спрямування нами віднесе
но Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесе
них до реєстру неплатоспроможних, розпорядником
коштів якого є КМУ [4, ст. 2]. Основним завданням Фон
ду є надання фінансової допомоги "для поповнення обі
гових коштів, також технічного переобладнання і пере
профілювання виробництва підприємств та організацій,
внесених до реєстру неплатоспроможних". Крім того,
Фонд здійснює забезпечення соціального захисту "пра
цівників, які вивільняються внаслідок реорганізації або
ліквідації підприємств та організацій" [4, ст. 6]. Прове
дене дослідження показало, що у публічному доступі,
зокрема у офіційних річних звітах КМУ [16], відсутні
дані про напрямки використання урядом грошових
коштів фонду. Це, на нашу думку, є негативною харак
теристикою системи управління державними фінанса
ми та ступеня задоволення суспільних інтересів.
Метою створення Державного фонду регіонально
го розвитку було фінансування "інвестиційних програм
і проектів регіонального розвитку …, що мають на меті
розвиток регіонів, створення інфраструктури індуст
ріальних та інноваційних парків, спортивної інфраст
руктури" [5, ст. 24]. У цьому напрямку за кошти фонду,
відповідно Постанови КМУ від 11.05.2016 р. № 362, було
профінансовано 90 проектів на суму 433,204 млн грн (38
— Донецька область на суму 239,472 млн грн, 52 — Лу
ганська область на суму 193,732 млн грн) [17]. Таким
чином, через зазначений фонд держава провадить ре
гіональну політику, сприяє розвитку окремих адміні
стративнотериторіальних одиниць України. Крім того,
кошти фонду можуть використовуватися для розвит
ку окремих сфер суспільного життя. Так, кошти Фон
ду у 2016 році спрямовано, зокрема, на: освіту — 97 про
ектів на 338,42 млн грн; водопостачання та водовідве
дення — 40 проектів на 378,21 млн грн; охорону здоро
в'я та соціальний захист — 30 проектів на 144,43 млн грн;
дорожньотранспортну інфраструктуру — 23 проекти на
77,16 млн грн; культуру — 12 проектів на 24,14 млн грн та
ін. [18]. Виходячи з зазначеного, вважаємо, що за ру
хом грошових коштів фонду повинен здійснюватися си
стематичний державний та громадський фінансовий
контроль.
Для здійснення непередбачуваних видатків фор
мується Резервний фонд, кошти якого можуть викори
стовуватися не лише у випадках стихійного лиха та
ліквідації його наслідків, а й на обслуговування і пога
шення державного та місцевих боргів, фінансування до
даткових заходів, що забезпечать виконання бюджетної
програми тощо [19, ст. 6]. Крім того, з резервного фон
ду можуть видаватися кредити. Відмітимо, що Рішення
про виділення коштів з резервного фонду приймається
КМУ на підставі висновків Мінекономрозвитку та
Мінфіну. Таким чином, якщо напрямки та обсяги коштів,
що витрачатимуться з державного бюджету України,
затверджуються на рівні парламенту (ВРУ), то з резерв
ного фонду — на рівні уряду (КМУ), про що останній,
на наш погляд, повинен звітувати перед громадськістю.
Водночас дослідження показало, що у Звіті КМУ за 2016
р. та на офіційному вебсайті така інформація відсутня
[17]. Це свідчить про недотримання урядом принципу
відкритості, публічності.
Більш того, офіційні звіти Рахункової палати
свідчать про те, що КМУ систематично порушує норми
законодавства, які регулюють порядок використання
коштів резервного фонду. Так, контролюючий орган
відмічає, що у 2015—2016 рр. "кошти резервного фонду
спрямовувалися на видатки, які можливо було передба
чити під час складання проекту державного бюджету за
відповідними бюджетними програмами" [11, с. 29]. На
приклад, зазначено, що "у 2016 році на заходи із запро
вадження паспорта громадянина України з безконтакт
ним електронним носієм, які не є непередбачуваними, з
резервного фонду державного бюджету було викорис
тано 50 млн гривень" [11, с. 49—50].
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Усе вищезазначене свідчить про необхідність вдос
коналення норм законодавства, що регулює порядок ви
користання коштів резервного фонду, посилення кон
тролю за такими операціями та формування адекватної
системи відповідальності до уповноважених осіб.
Як зазначалось раніше, до фондів екологічного спря
мування, зокрема, відносять Державний фонд охорони
навколишнього природного середовища, який є части
ною Державного бюджету — утворюється за рахунок
коштів, що надійшли від сплати екологічного податку,
та створений з метою здійснення природоохоронних та
ресурсозберігаючих заходів [6, ст. 2]. Обсяг коштів Фон
ду за регіонами, що спрямовується на вирішення постав
лених завдань, зокрема у 2017 р., регламентовано По
становами КМУ від 4.07.2017 р. "Деякі питання викорис
тання коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою 2401270 "Здійснення природоохоронних за
ходів" на 2017 рік" [20] та "Деякі питання використання
коштів, передбачених у державному бюджеті за програ
мою 2401500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріо
ритетів розвитку сфери охорони навколишнього при
родного середовища" на 2017 рік" № 473 та № 274 відпо
відно [21]. Прийняття нормативноправових актів, які
передбачили напрямки використання коштів Державно
го фонду охорони навколишнього природного середо
вища, по суті, є позитивним моментом, однак не зрозу
міло лише чому це зроблено у середині бюджетного
року. Більш того, зміни до паспорта бюджетної програ
ми Міністерства екології та природніх ресурсів Украї
ни "Здійснення природоохоронних заходів" на 2017 р. вза
галі були внесені 26.12.2017 р. [22]. При цьому така актив
ізація роботи з виконання зазначеної бюджетної про
грами наприкінці бюджетного року відбувається регу
лярно. Так, Рахункова палата за результатами перевірки
виконання бюджетної програми "Здійснення природо
охоронних заходів" у сфері поводження з небезпечни
ми відходами протягом 2013—2015 рр. дійшла висновків,
що "через відкриття затверджених асигнувань держав
ного бюджету наприкінці бюджетного року, що унемож
ливлювало дотримання їх розпорядниками термінів про
ведення конкурсних торгів, встановлених чинним зако
нодавством" "із запланованих 11ти заходів реалізова
но лише два" [11, с. 94]. Таким чином, на нашу думку,
порушується бюджетна дисципліна, а громадськість
немає достовірної інформації про виконання такої про
грами.
Крім того, дослідження показало, що у публічному
доступі відсутній звіт про використання коштів Держав
ного фонду охорони навколишнього природного сере
довища. Це знов ж таки доводить порушення головни
ми розпорядниками бюджетних коштів (зокрема
Міністерством екології та природних ресурсів України)
принципу відкритості.
Державний фонд поводження з радіоактивними
відходами також відноситься до фондів екологічного
спрямування, адже за рахунок коштів цього фонду
"здійснюється фінансування заходів Загальнодержавної
цільової екологічної програми поводження з радіоак
тивними відходами" [7, ст. 2]. Відмітимо, що норми за
конодавства, що регулює порядок функціонування Фон
ду не узгоджені. Так, у Законі України "Про поводжен
ня з радіоактивними відходами" № 255/95ВР від
30.06.1995 р. визначено, що Державний фонд поводжен
ня з радіоактивними відходами формується "за рахунок
коштів, які надходять від екологічного податку, що
справляється за утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберіган
ня радіоактивних відходів їх виробниками понад уста
новлений особливими умовами ліцензії строк, а також
інших надходжень, не заборонених законодавством" [23,
ст. 4]. У той час як у Постанові КМУ "Про затверджен
ня порядку використання коштів Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами" № 473 від
20.05.2009 р. говориться про збір за забруднення навко
лишнього природнього середовища [7], який з прийнят
тям Податкового кодексу України, як відомо, було за
мінено на екологічний податок (2011 р.).
Правові та організаційні недоліки призвели до того,
що у 2010—2015 рр. Державний фонд поводження з ра
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діоактивними відходами фактично не функціонував,
оскільки законодавчі зміни у цей період призвели до
того, що кошти фонду не накопичувалися та не мали
цільового використання. Це негативно вплинуло на еко
логічну ситуацію в Україні, яка, як відмітило Державне
агентство України з управління зоною відчуження у 2017 р.,
"за обсягами радіоактивних відходів перебуває на дру
гому місці у Європі та на четвертому в світі" [24]. Все це,
в свою чергу, не найкращим чином позначається на здо
ров'ї нації. Таким чином, актуалізується необхідність
удосконалення правового, організаційного та фінансо
вого забезпечення управління Фондом та діяльності,
спрямованої на реалізацію Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження з радіоактивними
відходами у цій сфері, що впливатиме на захист не лише
національних суспільних інтересів, а й глобальних.
Дуже важливого значення у цьому контексті набу
вають фонди, за рахунок яких фінансуються фундамен
тальні дослідження — фонди наукового спрямування.
До таких фондів в Україні відносять Державний фонд
фундаментальних досліджень [8]. Оскільки Фонд не
формується за рахунок цільових надходжень, обсяги
його фінансового ресурсу залежать від пріоритетів дер
жавної політики, які знаходять відображення у
відповідній бюджетній програмі. Відмітимо, що зазна
чена бюджетна установа фінансується в рамках бюджет
ної програми "Дослідження, наукові та науковотехнічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами та державним замовленням, підготовка на
укових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку
наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що станов
лять національне надбання, забезпечення діяльності
Державного фонду фундаментальних досліжень" [25, с.
9]. Так, у 2016 р. у рамках цієї програми було профінан
совано фонд у сумі 20,24 млн грн (0,8% ВВП), 37,4% з
якої витрачено на "спільний конкурс наукових проектів
вищих навчальних закладів, наукових установ Націо
нальної академії наук та національних галузевих ака
демій наук України" [25, с. 9]. Таким чином, на нашу дум
ку, обсяг коштів, що спрямовується державою на
підтримку фундаментальних досліджень недостатній, а
між тим інвестуючи в науку держава має можливість у
майбутньому не лише сприяти суспільному розвитку, а
й збільшити дохідну частину державного бюджету за ра
хунок продажу інтелектуальної власності. Водночас для
цього необхідно на законодавчому рівні змінити умови
виділення бюджетних коштів. Крім того, вважаємо, що
сам фонд грошових коштів повинен формуватися за ра
хунок стабільних перерахувань з державного бюджету
України, розмір яких, наприклад, може залежати від
показника ВВП країни.
Зауважимо, що нещодавно створений Державний до
рожній фонд покликаний акумулювати фінансові ресур
си, які спрямовуватимуться "на фінансування будівниц
тва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування державного значення та
споруд на них, а також проектновишукувальні, науко
водослідні та впроваджувальні роботи, …" [26, ст. 3].
За рахунок акцизних зборів та мит від нафтопродуктів,
палива та автомобілів планується з 1.01.2018 р. задо
вільнити суспільні інтереси у створенні придатних для
користування автомобільних шляхів. Відмітимо, що за
оцінками Міністерства інфраструктури України 95% та
ких доріг не відповідає сучасним вимогам [27], а це в свою
чергу може призводити до збільшення кількості аварій
і, як наслідок, травм та смертей.
Крім того, формування спеціального фонду, на нашу
думку, сприятиме оптимізації державних коштів, що
розпорошувалися між бюджетними програмами, спря
мованими на розвиток автомобільних доріг (наприклад,
"Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг за
гального користування", "Розвиток автомагістралей та
реформа дорожнього сектору"), та позитивно позна
читься на реалізації Державної цільової економічної
програми розвитку автомобільних доріг загального ко
ристування на 2013—2018 рр.
Державний фонд регіонального розвитку створений
з метою фінансування за державний кошт регіональних
програм та проектів. Щорічно порядок використання

www.economy.in.ua

коштів фонду затверджується КМУ, а Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житловокому
нального господарства розподіляє та звітує про вико
нання (реалізацію) програм регіонального розвитку. На
приклад, у 2017 р. у фонді було передбачено 3,5 млрд
грн на реалізацію 803 проектів, з яких касові видатки
склали майже 3,1 млрд грн [28]. Водночас, як відмічають
аудитори Рахункової палати, цілей Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвер
дженої постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 р. № 385 досягнуто не було внаслідок пору
шення норм бюджетного законодавства, розпорошення
коштів Фонду та неналежного управління ними [11, с.
200—201] (наприклад, нерозподілений залишок коштів
Фонду у 2016 р. склав 1,99 млрд грн [18]). Усе це дово
дить необхідність вдосконалення правових та організа
ційних засад функціонування Державного фонду регіо
нального розвитку, в тому числі шляхом визначення ре
зультативних показників реалізації конкретних регіо
нальних програм (проектів).
Ще одним новоствореним цільовим фондом загаль
ного спрямування є Державний фонд розвитку водного
господарства, джерелом формування якого, зокрема, є
10% рентної плати за спеціальне використання води
(окрім рентної плати за спеціальне використання води
водних об'єктів місцевого значення). З 1.01.2018 р. кош
ти фонду будуть спрямовуватися на "фінансове забез
печення заходів з: експлуатації водогосподарського
комплексу; будівництва та реконструкції меліоративних
систем; захисту від шкідливої дії вод сільських населе
них пунктів та сільськогосподарських угідь; централі
зованого водопостачання сільських населених пунктів,
які користуються привізною водою; модернізації та роз
витку водогосподарського комплексу" [7, ст. 24]. Таким
чином, держава сприятиме задоволенню суспільних
інтересів у якісній воді та збереженню водних природ
них ресурсів.
"За рахунок державних зборів, які справляються із
суб'єктів авіаційної діяльності" створюється Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність [9, ст. 2]. Кошти Фонду
використовуються, зокрема на: "фінансування загаль
нодержавних програм у сфері цивільної авіації; фінан
сування витрат на членство, участь та забезпечення
представництва України у міжнародних авіаційних
організаціях; фінансування витрат на проведення нау
кових досліджень" [9, ст. 13]. Водночас станом на поча
ток 2018 р. фахівці відмічають існування численних пра
вових колізій, що негативно впливають на обсяги гро
шових коштів, які зараховуються до Фонду [29]. Їх усу
нення, на нашу думку, дозволить не лише збільшити
фінансові ресурси Фонду, а й, за умови ефективного уп
равління ними, позитивно позначиться на авіаційній га
лузі України, що сприятиме задоволенню економічних
та соціальних інтересів населення.
Ст. 46 Конституції України встановлено право гро
мадян на соціальний захист — "забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та ін." [30]. Він гарантуєть
ся загальнообов'язковим державним соціальним стра
хуванням. Отже, відповідні органи управління беруть на
себе публічні зобов'язання по здійсненню соціального
забезпечення громадян. З цією метою створюються по
забюджетні фонди, які формуються за рахунок спец
іальних внесків, що надходять безпосередньо до таких
фондів. В Україні цільовими позабюджетними фондами
є: Пенсійний фонд України (далі — ПФУ), Фонд соціаль
ного страхування (далі — ФСС), Фонд загальнообов'яз
кового державного соціального страхування України на
випадок безробіття (далі — ФЗССБ). Відмітимо, що ці
фонди управляються відповідними бюджетними устано
вами, діяльність яких регламентує ряд нормативнопра
вових актів, що свідчить про відсутність комплексного
підходу до соціального захисту громадян з боку зако
нодавців. Крім того, держава в особі органів державної
влади використовує державні позабюджетні фонди не
тільки як страховиків у сфері соціального страхування,
а й у як органів управління бюджетними коштами, які

63

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Фонди соціального та пенсійного забезпечення
ПФУ
ФСС

ФЗССБ

здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного
забезпечення та контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів [33, ст. 3]
здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими
ресурсами Фонду; здійснюють контроль за використанням коштів Фонду,
веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та
використання [34, ст. 9]
управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції страхових
внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення [35,
ст. 8]

Рис. 1. Основні функції органів управління фондами соціального забезпечення громадян України
Джерело: складено автором.

передаються фондам з державного бюджету для
здійснення виплат за державним соціальним забезпечен
ням окремих категорій громадян, не пов'язаних з настан
ням страхових випадків (наприклад, громадянам, які по
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [31]).
Дослідження показало, що зазначені установи над
ілені певним комплексом функцій (рис. 1) та господарсь
ких компетенцій, реалізація яких дозволяє задовільни
ти суспільні інтереси. Водночас, як свідчать офіційні
дані, якісно та повною мірою цього не вдається зробити
в силу недосконалого правового, організаційного забез
печення та неефективного управління грошовими кош
тами таких фондів [32, с. 3]. Більш того, значна ступінь
фінансової залежності публічних страховиків від дер
жави [32] призводить до того, що вони самостійно по
вною мірою не можуть здійснювати свою фінансову
діяльність без перерахувань із державного бюджету
України.
Модернізація систем пенсійного та соціального
страхування неможлива без адекватної перебудови си
стеми фінансових відносин, що дозволяє забезпечити
стійкість і гарантованість реалізації соціальних прав
громадян за рахунок відповідної частини публічних
фондів грошових коштів.
Слід зазначити, що до функцій будьякої сучасної
правової держави відносять захист інтересів особистості
та суспільства, в тому числі й захист інтересів вкладників
банків. З метою реалізації такої функції в Україні було
створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб —
управитель державного позабюджетного фонду, який
здійснює управління фінансовими ресурсами, що, зок
рема, акумулюються з метою здійснення заходів "щодо
організації виплат відшкодувань за вкладами" [36, ст. 4].
Таким чином, державою створено інститут обов'язко
вого страхування економічних інтересів громадян, який
на сьогоднішній день виконує зобов'язання, узяті бан
ками — учасниками фонду, але не в повному обсязі (до
200 тис. грн).
Крім того, за результатами контролю Рахункової па
лати, які, як зазначено у звіті, є закритою інформацією,
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб не забез
печено "ефективного використання коштів Державного
бюджету України, передбачених на відшкодування га
рантованих сум вкладникам банків, визнаних неплатос
проможними, і управління ними" [11, с. 77]. Усе це
свідчить про необхідність вдосконалення механізму за
хисту економічних інтересів фізичних осіб — громадян
України та здійснення заходів по зменшенню наванта
ження на державний бюджет.
ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження ми дійшли
до висновку щодо доцільності функціонування в Україні
державних цільових фондів як таких, що формуються за
рахунок бюджетних коштів, так і тих, що акумулюють
внески фізичних та/або юридичних осіб. Усвідомлення
цього органами державної влади призвело до прийняття
рішення про заснування наприкінці 2017 р. Державного
дорожнього фонду та Державного фонду розвитку вод
ного господарства, які почали функціонувати з 1.01.2018 р.
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Утворення спеціалізованих цільових фондів грошових
коштів дозволяє систематично акумулювати грошові кош
ти, що спрямовуватимуться на виконання державою по
кладених на неї завдань. Крім того, такі грошові кошти
не будуть розпорошуватися на численні бюджетні про
грами, які нерідко дублюють одна одну.
Вважаємо, що економічні відносини, які виникають
у зв'язку з функціонуванням цільових фондів грошових
коштів потребують удосконалення, зокрема в частині
нормативноправового регулювання. Проріхи та неуз
годженості законодавства призводять до: 1) відсутності
чітко визначеного порядку формування, розподілу та ви
користання кожного з таких фондів; 2) порушення прин
ципу відкритості (гласності) суб'єктами управління дер
жавними фінансами; 3) ускладнення, а подекуди й уне
можливлення здійснення контролю з боку громадсь
кості та відповідних уповноважених контролюючих
органів за суб'єктами управління такими фондами;
4) відсутності відповідальності суб'єктів управління
цільовими фондами грошових коштів перед громадсь
кістю. Усе це негативно позначається на ефективності
управління бюджетними та позабюджетними фондами
грошових коштів, а отже, не сприяє повноцінному за
безпеченню соціального захисту громадян та задоволен
ню суспільних інтересів.
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У сучасних умовах функціонування аграрних підприємств відбувається істотна заміна загальної паX
радигми управління. На сьогодні персонал є основним ресурсом організації, на якому базують увесь екоX
номічний успіх всього товариства. Тому персоналом потрібно вміти грамотно та раціонально управляти,
створювати необхідні умови для його розвитку та вкладати засоби у цей розвиток.
Для того, щоб підприємство працювало результативніше потрібно вдосконалити систему управління
персоналом. Управління персоналом — це система взаємозалежних, організаційноXекономічних і соціX
альних заходів по створенню умов для нормального функціонування, розвитку й ефективного викорисX
тання потенціалу робочої сили на рівні організації.
Основна мета менеджменту персоналу — поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення
кваліфікації та трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання
робіт більш високого рівня.
In modern conditions of functioning of agrarian enterprises there is a significant change in the general
management paradigm. At the moment, the staff is the main resource of the organization, which is based on the
overall economic success of the entire company. Therefore, personnel need to be able to properly and efficiently
manage, create the necessary conditions for its development and invest in this development.
In order for the company to work more effectively, it is necessary to improve the personnel management
system. Personnel management is a system of interdependent, organizational, economic and social measures to
create conditions for the normal functioning, development and efficient use of labor potential at the organization
level.
The main objective of personnel management is the combination of effective staff training, advanced training
and labor motivation for developing employee abilities and encouraging them to perform higherXlevel jobs.
Ключові слова: менеджмент, управління персоналом, аграрне підприємство, ефективне виробництво, гос
подарський механізм, ринковий механізм.
Key words: management, HR, аgrarian enterprise, efficient production, economic mechanism, market mechanism.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприє
мства, виготовлення і випуск продукції, яка б була кон
курентоспроможною на зарубіжних, зокрема європейсь
ких ринках, залежить не тільки від технічного оснащення
підприємства, наявності сучасних технологій, чітко по
ставленої системи контролю якості продукції, маркетин
гових досліджень ринкового середовища, а й від кваліфі
кації співробітників підприємства, ефективного управлі
ння персоналом.
В українській економіці з самого початку ринкової
трансформації одержавленої економічної системи і до
тепер одна з найбільш вагомих проблем — забезпечення
ефективного управління на рівні первинних господарсь
ких одиниць. У вітчизняних наукових джерелах наводи
лися дані, які підтверджують тезу, згідно з якою органі
заційний чинник, менеджмент підприємств зокрема, зай
має чільне місце у системі внутрішньогосподарських чин
ників, що впливають на економічну стійкість, ефективність
й конкурентоспроможність підприємств. Нині за рахунок
організаційних факторів досягається 30% економії живої
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праці. В розвинутих країнах раціональна організація ви
робництва забезпечувала 20—50% приросту національно
го доходу [1].
На відміну від країн з високорозвиненою ринковою
економікою, у яких накопичений великий практичний
досвід управління та розвинені наукові школи з цього пи
тання, вітчизняним менеджерам доводилося починати,
образно кажучи, з нуля. Адже управління підприємства
ми в колишньому СРСР, в Україні зокрема, істотно
відрізняється від того, яке притаманне ринковій економіці.
Управлінці держпідприємств і колгоспів здійснювали
організацію й управління на засадах централізованих
директивних завдань, які вони мали втілити у госпо
дарській діяльності. Ринковий механізм практично був
демонтований.
Активний розвиток продуктивних сил і виробничих
відносин у контексті поширення глобалізаційних процесів
стимулює зміни в організації праці на сільськогосподарсь
ких підприємствах. Останні проявляються в зміні відно
шення працівників до роботи та удосконаленні системи
управління ними. Від ефективності праці та управління
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персоналом залежить результативність функціонування
суб'єктів господарювання.
Для сільськогосподарських підприємств характерна
відсталість у питаннях впровадження прогресивних сис
тем управління персоналом, які вже активно використо
вують в інших галузях. Недооцінювання важливості зас
тосування інноваційних підходів у цій сфері призводить
до втрати можливостей нарощування фінансового зрос
тання господарств.
Таким чином, для підвищення ефективності функ
ціонування, забезпечення кількісного і якісного розвит
ку, налагодження зовнішньоекономічної діяльності сучас
ним сільськогосподарським підприємствам необхідно
впроваджувати інноваційні підходи до організаційноеко
номічного удосконалення системи управління персона
лом. Проте, незважаючи на важливість організації за
ходів, спрямованих на підвищення ефективності управлі
нського процесу на сільськогосподарських підприєм
ствах, у теоретикометодологічному та прикладному за
безпеченні вирішення відповідних питань залишається
чимало проблем.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретикометодологічні та методикоприкладні
аспекти удосконалення системи менеджменту персона
лу висвітлюються у працях вітчизняних вчених — В.Г.
Андрійчука, І.Ф. Баланюка, О.А. Біттера, О.М. Бородіної,
Н.І. Василенької, О.А. Грішнової, М.І. Долішнього, В.Ю.
Лисака, М.Й. Маліка, Л.С. Сас, К.І. Якуби, М.А. Лендєла,
Г.В. Черевка, О.В. Шебаніної, Л.О. Шепотько, О.Г. Шпи
куляка, В.В. Юрчишина та ін. Проблеми і перспективи роз
витку HRменеджменту активно досліджуються таки
ми зарубіжними вченими, як R. Bennett, R. Gareth, M.
George, L. Mullins. Водночас, незважаючи на чималу
кількість науковотеоретичних та прикладних розробок
у цій сфері, проблема організації ефективного управлін
ня персоналом сільськогосподарських підприємств зали
шається невирішеною і потребує продовження системних
поглиблених досліджень.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Власний історичний досвід України та сучасна зарубі
жна практика доводять, що лише за умови наукового за
безпечення управлінської діяльності, практичної реалізації
управлінських напрацювань, а також постійного вдоско
налення форм і методів управління можна досягти ефек
тивності будьякої управлінської діяльності, зокрема ро
боти з персоналом. Управління підприємством в умовах
глобалізації економіки зумовлює розвиток нових підходів
до управління результатами діяльності підприємства. Уп
равління персоналом є елементом соціального управлін
ня, під яким традиційно розуміється управління людьми
та їх колективами. Проблеми управління персоналом на
сучасному етапі розвитку економічних відносин є досить
актуальними, тому потребують детального аналізу.
Кризові явища в аграрному секторі економіки Укра
їни обумовили посилення вимог до управлінської діяль
ності в сільському господарстві, зокрема набувають ак
туальності питання антикризового управління та управ
ління персоналом. У сучасних соціальноекономічних
умовах людина є основною рушійною силою інновацій
них процесів розвитку суспільства, своєрідним "пусковим
механізмом" для приведення в дію продуктивних сил, а
управління персоналом набуває значення системоутворю
ючого чинника виробництва. Трансформація виробничих
відносин вимагає зосередження уваги на якісному аспекті
управління персоналом підприємства, без чого неможли
во забезпечити економічний розвиток суспільства.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування функцій і ролі проце
су управління персоналом та виявлення високої ефектив
ності даного процесу на організаційноекономічний ме
ханізм на сільськогосподарських підприємствах, а також
визначення сутності менеджменту підприємств, його
місце у господарському механізмі і головне — зв'язок з
ринковим механізмом.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприє
мства, виготовлення і випуск продукції, яка б була кон
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курентоспроможною на зарубіжних, зокрема європейсь
ких ринках, залежить не тільки від технічного оснащення
підприємства, наявності сучасних технологій, чітко по
ставленої системи контролю якості продукції, маркетин
гових досліджень ринкового середовища, а й від кваліфі
кації співробітників підприємства, ефективного управлі
ння персоналом.
Одним із сукупності складових підприємства як
цілісної виробничогосподарської системи поряд з уп
равлінням діяльності є управління персоналом. У літера
турі можна зустріти інші варіанти структурування систе
ми підприємства, але завжди виділяється кадрова скла
дова, як основна частина системи управління [3].
Зараз широко використовуються такі поняття: управ
ління трудовими ресурсами, управління працею, управл
іння кадрами, управління людськими ресурсами, управл
іння людським фактором, кадрова політика, кадрова ро
бота і т.д., котрі так чи інакше відносяться до трудової
діяльності людини та управлінню його поведінки на ви
робництві.
Управління персоналом набуває дедалі більшого зна
чення як чинник підвищення конкурентоспроможності
підприємства, досягнення успіху в реалізації його стра
тегії розвитку.
Управління персоналом — багатогранний і виключно
складний процес, який характеризується своїми специф
ічними особливостями і закономірностями. Управлінню
персоналу властива системність і завершеність на основі
комплексного вирішення проблем, їх відтворення. Сис
темний підхід передбачає врахування взаємозв'язків між
окремими аспектами проблеми для досягнення кінцевих
цілей, визначення шляхів їх вирішення, створення відпо
відного механізму управління, що забезпечує комплекс
не планування та організацію системи.
Поняття "управління персоналом підприємства"
охоплює всю сукупність організаційних заходів, які на
правлені на раціональну формування кількісного та якіс
ного складу персоналу та максимальне використання
можливостей у процесі функціонування товариств (сис
тема лідерства, мотивації, працевлаштування і звільнен
ня, вихід на пенсію, управління конфліктами і т.д.) [2, с.
8].
Система управління — це упорядкована сукупність
взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціо
нальними цілями, діють автономно, але спрямовані на до
сягнення загальної мети.
Головна мета системи управління персоналом — це
створити необхідну базу забезпечення кадрами, орга
нізувати ефективне їх використання, моральний, духов
ний, професійний розвиток, а також досягти розумного
ступеня динамічності персоналу.
Система організаційно закріплює певні функції за
структурними одиницями, працівниками, а також регла
ментує потоки інформації в системі управління. Система
управління людськими ресурсами постійно розвивається
й удосконалюється. На кожному етапі розвитку суспіль
ства вона повинна приводитись відповідно до вимог роз
витку продуктивних сил, вносячи корективи в окремі її
елементи.
Управління персоналом забезпечується взаємодією
керуючої та керованої системи.
Керуюча система (суб'єкт) — це сукупність органів уп
равління й управлінських працівників з певними масшта
бами своєї діяльності, компетенцією та специфікою ви
конуючих функцій. Вона може змінюватись під впливом
організуючих і дезорганізуючих факторів. Керуюча сис
тема представлена лінійними керівниками, які розробля
ють комплекс економічних й організаційних заходів щодо
відтворення і використання персоналу [4, с. 46].
Керована система (об'єкт) — це система соціально
економічних відносин з приводу процесу відтворення й
використання персоналу. Управління персоналом є ком
плексною системою, елементами якої є напрями, етапи,
принципи, види і форми кадрової роботи. Основними на
прямами є набір і збереження персоналу, його професій
не навчання і розвиток, оцінка діяльності кожного пра
цівника з точки зору реалізації цілей організації, що дає
можливість скорегувати його поведінку.
При всій різноманітності організацій, які є в сучасно
му суспільстві і видів діяльності, якими вони займаються,
в роботі з людськими ресурсами вирішують одні і ті самі
завдання, незалежно від їх специфіки.
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Поперше, кожна організація залучає потрібну
кількість працівників. Способи добору залежать від ха
рактеру і умов роботи організації.
Подруге, всі без винятку проводять навчання своїх
працівників, щоб пояснити завдання і привести їх навич
ки і уміння відповідно до вимог завдання.
Потретє, організації здійснюють оцінку результатів
діяльності кожного працівника. Форми оцінки є різнома
нітними, як і типи організацій.
І нарешті, кожна організація тією чи іншою мірою ви
нагороджує своїх працівників, тобто компенсує затрати
часу, енергії, інтелекту, які вони витрачають для досяг
нення поставлених цілей.
У зв'язку із зростаючою роллю людського фактору в
сучасному виробництві, однією з найважливіших функцій
управління персоналом стає розвиток персоналу, а не
просто приведення його чисельності у відповідність до на
явності робочих місць, що потребує іншого підходу до
прийняття управлінських рішень. Це стало аргументом
для виділення управління персоналом в окремий напрям
менеджменту.
У літературі можна зустріти приклади різного тлу
мачення поняття "управління персоналом". Одні автори
у визначенні оперують ціллю та методами, за допомогою
котрих можна досягти цієї цілі, тобто акцентують увагу
на організаційному аспекті управління. Інші у визначенні
найбільшого значення надають змістовій частині, що
відображає функціональний бік управління. Типовим
прикладом першого підходу є визначення В.П. Галенко:
"Управління персоналом — це комплекс взаємопов'яза
них економічних, організаційних та соціально психолог
ічних методів, що забезпечують ефективність трудової
діяльності та конкурентоспроможності підприємств".
Інший підхід відображається у визначенні управління
персоналом, що прийнятий в німецькій школі менеджмен
ту: "Управління персоналом — область діяльності, най
важливішими елементами котрої являються визначення
потреби у персоналі, залучення персоналу, задіяння в
роботі, вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, та
структурування робіт, політика винагород та соціальних
послуг, політика участі в досягненні успіху, управління
затратами на персонал та керівництво співробітниками"
[5, с. 11].
У сучасному аграрному середовищі проблеми орга
нізації і функціонування управлінської системи недооці
нюються з точки зору їх важливості і можливості досяг
нення очікуваних результатів. Сучасні агровиробники вва
жають, що мають актуальні фінансові, технічні та інші ви
робничогосподарські проблеми, а питання удосконален
ня управлінських аспектів не є актуальними. Саме з цьо
го починаються усі проблеми функціонування сільсько
господарських підприємств, тому що організація усієї
діяльності підприємства залежить від раціональності
прийнятих управлінських рішень. Особливо недостатньо
приділяється уваги управлінню персоналом. Проте, вра
ховуючи, що основними складовими виробничого потен
ціалу є земля, матеріальнотехнічні ресурси та персонал,
то досягти підвищення ефективності його використання
можна лише через управління трудовими ресурсами.
Тому у загальній системі менеджменту на сільсько
господарському підприємстві визначальним елементом
слід відокремити управління персоналом. Через орга
нізацію менеджменту трудовими ресурсами можна досяг
ти підвищення продуктивності праці та ефективності ви
робництва загалом, оскільки з усіма матеріальнотехніч
ними та земельними ресурсами працює людина і саме вона
може забезпечити організацію виробничого процесу та
впливати на його результативність.
Впровадженню на сільськогосподарських підприєм
ствах ефективної системи менеджменту персоналу повин
на передувати розробка організаційноекономічного за
безпечення цього процесу.
Вивчення проблем ефективного управління персона
лу аграрних підприємств, обумовлено об'єктивними які
сними змінами, що характеризують сучасну діяльність і
трансформації в аграрному секторі, активну й визначаль
ну роль людських ресурсів в управлінні підприємством [7,
с. 9].
Виробництво на підприємстві, як відомо, — це транс
формація природних ресурсів у певні матеріальні блага,
що придатні задовольняти ті чи інші потреби людей. У
цілому воно охоплює потік "природа — виробництво —
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готова продукція". Відповідно організація й управління
виробництвом складне завдання, яке пов'язано з вирішен
ням низки технікотехнологічних і економікоорганізац
ійних, а також соціальноправових питань. Усі вони є пре
рогативою менеджменту і тих, хто його персоніфікує на
рівні первинних господарських одиниць. Функції менед
жменту можуть здійснюватися однією особою або пев
ною їхньою кількістю. До речі, менеджери підприємства
за критерієм соціальноекономічного статусу можуть
бути як власникамигосподарями (або співвласниками
господарями), так і найманими працівниками.
Важливо зазначити, що менеджмент притаманний
усім господарським одиницям за будьякого типу еконо
мічної системи. Разом з тим у кожному з них він має
істотні особливості. Деякі науковці [8] у зв'язку з цим
обгрунтовано виділяють такі етапи розвитку господарсь
кого механізму у цілому й менеджменту підприємств зок
рема (відповідно до типу економічних систем).
Першим типом економіки було натуральне господар
ство. Національної економіки (господарства) у сучасно
му розумінні цього слова не було, оскільки між окреми
ми виробничими одиницями економічні зв'язки були
відсутні. За таких умов господарський механізм був од
ноелементним і регулював усі господарські рішення, по
в'язані з виробництвом, розподілом і споживанням ре
зультатів виробництва, виходячи із потреб членів нату
рального господарства і виробничих можливостей остан
нього. "Замкнутість" натуральних господарств — голов
на їхня ознака, тобто незалежність господарської діяль
ності від зовнішніх чинників. Такі загальновідомі органі
заційні питання: що, як, скільки і для кого виробляти, які
є прерогативою господарського механізму, вирішували
ся свідомо на рівні виробничої одиниці її власникомгос
подарем безпосередньо чи спільно з іншими суб'єктами
господарювання. Тобто господарський механізм обмежу
вався менеджментом у первинній виробничій одиниці.
Суперечність між зростанням потреб людей й обме
женими виробничими можливостями економічно ізольо
ваної виробничої одиниці для їхнього задоволення, зу
мовили виникнення й поглиблення суспільного поділу
праці. З його появою виробництво стає товарним, а гос
подарські одиниці набувають двоїсту природу. З одного
боку, вони як і натуральні мають приватний характер,
економічно суверенні. Водночас товарні господарства —
це праця на інших, окрема ланка в системі суспільного
поділу праці. Із цих позицій вони є суспільними. Їхня еко
номічна самостійність втрачає абсолютність, набуває
відносний характер. Йдеться про економічний суверені
тет, образно кажучи, як "усвідомлену необхідність". Інши
ми словами, власникгосподар товарного підприємства як
і в натуральному з огляду на свої професійні і виробни
чофінансові можливості самостійно обирає сферу і місце
господарської діяльності, відповідні техніку й техноло
гію, систему й форми організації виробництва, вирішує з
ким здійснювати виробництво (самому чи об'єднатися з
іншими). Але, оскільки виробляються товари і появилася
спеціалізація, то виникла поряд з господарською комер
ційна діяльність, необхідність купівлі засобів виробницт
ва і реалізації продукції. Відповідно кожний товаровироб
ник зважає на кон'юнктуру двох ринків — засобів вироб
ництва і виробленої продукції. Якщо на першому він є
покупцем і в нього є вибір, то на другому ринку він має
зважити на жорстку конкуренцію і вибір покупців.
Отже, в умовах ринкової економіки у менеджменті
підприємств появилися й у певній мірі уособилися два
взаємопов'язаних сегмента: 1) внутрішньогосподарська
організація й управління виробництвом; 2) ринковий сег
мент (купівля засобів виробництва й реалізація продукції).
Тобто менеджмент підприємств став двоелементним. А в
господарському механізмові з'явилася така складова, як
ринкове саморегулювання або ринковий механізм.
Кожне підприємство характеризується особливос
тями діяльності, ставить перед собою специфічні цілі,
а кожен працівник має свої цінності й установки. Крім
того, зовнішнє середовище, в якому функціонують
підприємства, постійно змінюється, як і показники, що
характеризують його персонал. Отже, доцільним є фор
мування такої системи управління персоналом, яка вра
ховувала б особливості діяльності саме аграрного
підприємства.
Головна мета управління персоналом полягає в забез
печенні підприємства працівниками, які відповідають
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вимогам цього підприємства, а також їхньої професійної
та соціальної адаптації.
Поняття "управління персоналом підприємства"
охоплює всю сукупність організаційних заходів, спрямо
ваних на оптимальне, кількісне й якісне формування пер
соналу та повне використання його можливостей у про
цесі діяльності підприємства. Проте єдиного правильно
го формування категорій "управління персоналом" не
існує, оскільки кожен науковець посвоєму трактує цей
процес.
Отже, управління персоналом — це функція в рам
ках підприємства, що полягає в наборі, управлінні та за
безпеченні керівництвом людей, які працюють у самому
підприємстві, займаються питаннями, пов'язаними з ком
пенсацією, наймом, управлінням, організаційним розвит
ком, безпекою, благополуччям, мотивацією, управлінням
та підготовкою кадрів.
Управління персоналом здебільшого повинно мати
соціальну спрямованість, орієнтуватися на інтереси пра
цівника. При цьому рішення, що приймаються, мають
відповідати не тільки інтересам виробництва, а і його со
ціальній складовій — колективу підприємства. Тобто уп
равління має передбачати створення умов для поглиблен
ня знань, підвищення кваліфікації; поліпшення мотивації
з одночасним розширенням повноважень працівників у
прийнятті рішень; гнучке та адаптоване використання
"людських ресурсів", підвищення активності персоналу,
формування організаційної культури [ 11].
Мета управління персоналом включає поєднання
ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфі
кації та стимулювання його до високоефективної праці.
Управління персоналом передбачає виконання певних
функцій, а саме: визначення цілей і основних напрямів
роботи з кадрами; удосконалення системи кадрової ро
боти на підприємстві; визначення заходів, форм і методів
здійснення поставлених цілей; організація роботи з ви
конання прийнятих рішень стосовно управління персо
налом; координація і контроль виконання намічених за
ходів.
Завданням управління персоналу є удосконалення
кадрової політики; використання і розвиток персоналу;
вибір і реалізація стилю управління людьми; організація
горизонтальної координації кооперації; покращення
організації робочих місць і умов праці; визнання особис
тих досягнень у праці; вибір системи оплати й стимулю
вання [6].
Управління персоналом в аграрних підприємствах
відбувається за допомогою системи управління персона
лом. Під системою управління персоналом О.В. Крушель
ницька розуміє сукупність взаємопов'язаних елементів,
які відрізняються функціонально, діють автономно, але
спрямовані на досягнення загальної мети [6].
Отже, система управління персоналом — це підсис
тема управління підприємством, спрямована на залучен
ня та ефективне використання наявної на підприємстві
робочої сили, заснована на виконанні специфічних
функцій, розподілених серед управлінців підприємства.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Виходячи з контексту порушеної проблеми, можна
зробити узагальнені висновки щодо змісту менеджменту
підприємств у цілому і ринкового сегменту зокрема, та
взаємозв'язку останнього з ринковим механізмом.
Більшість вітчизняних науковців вважають, що еко
номіка у цілому регулюється "господарським механізмом"
(нерідко його називають "економічним"). У ньому поряд
із іншими сегментами присутня і його державна складо
ва. "У всіх розвинутих країнах базовими елементами ме
ханізму координації системи господарства є ринок і дер
жава" [9, с. 20].
Перехід вітчизняних державних підприємств на рин
кові умови зумовив ту обставину, що виник, сформував
ся і діє ринковий сегмент менеджменту підприємств (ку
півля засобів виробництва й реалізація виробленої про
дукції). Напевне, цей сегмент останнього є не менш склад
ним, ніж безпосередня організація й управління підприє
мством. Практика свідчить, що у цьому відношенні є чи
мало проблем. Можна лише сподіватися, що з часом вони
будуть вирішені. Сприяти цьому має становлення цивіл
ізованого ринковопідприємницького середовища, анало
гічного сучасним моделям ринкової економіки, ефектив
на економічна політика держави.
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Отже, ефективне управління персоналом — це не
тільки найважливіший чинник економічного успіху сучас
ного підприємства, інструмент підвищення ефективності
та продуктивності персоналу, але й соціальноорієнтоване
управління, спрямоване на кожного конкретного праців
ника з метою підвищення його трудової мотивації та за
доволення потреб через систему матеріальних стимулів.
І насамкінець наголосимо, що менеджмент під
приємств у цілому — це свідомо сформований регулятив
ний механізм, а тому він не є сталим і консервативним, а
повинен постійно удосконалюватися у міру зміни й уск
ладнення економічних процесів та явищ. При цьому ще
раз підкреслимо, що ефективний менеджмент — обов'яз
кова умова забезпечення стійкості, ефективності й кон
курентоспроможності господарської діяльності під
приємств.
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SYNERGETIC EFFECT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE UNITED
TERRITORIAL COMMUNITIES

У статті досліджується поняття "взаємодія" з точки зору міждисциплінарного аналізу. ЗапропоноваX
но методичний підхід до визначення коефіцієнта взаємодії людських ресурсів у об'єднаних територіальX
них громадах. Визначено, що в результаті взаємодії членів громади у процесі досягнення загальної мети
потенціалу колективу виявляються набагато більші суми потенціалів кожного з його членів. ОбгрунтоX
вано, що коефіцієнт взаємодії визначає синергетичний ефект, який позитивно впливає на функціонуванX
ня і розвиток об'єднаних територіальних громад. Доведено, що ключовий внутрішній ресурс громади
зосереджений у людському вимірі, а саме: у спроможності членів громади за рахунок своїх знань, навиX
чок та взаємодії робити внесок у розвиток громади. Визначено, що взаємодія людських ресурсів на осX
нові довіри, спільних цінностей і задля досягнення спільних цілей є рушійною силою розвитку громади.
The article deals with the concept of "interaction" in terms of interdisciplinary analysis. The methodical
approach to determining the coefficient of interaction of human resources in the united territorial communities
is proposed. It is determined that as a result of the interaction of community members in the process of achieving
the overall goal of the collective's potential there are far greater amounts of potential of each of its members. It is
substantiated that the coefficient of interaction determines the synergetic effect, which positively influences the
functioning and development of the united territorial communities. It is proved that the key community's internal
resource is focused on the human dimension, namely: the ability of community members to contribute to
community development through their knowledge, skills and engagement. It is proved that the key community
resource of the community is humanXcentered, namely: the ability of community members to contribute to
community development through their knowledge, skills and engagement. It is determined that the interaction
of human resources on the basis of trust, common values and in order to achieve common goals is the driving
force behind their development of the community.
Ключові слова: взаємодія, довіра, коефіцієнт взаємодії, об'єднана територіальна громада, синергетичний
ефект, цінності.
Key words: interaction, trust, interaction rate, united territorial community, synergy effect, values.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства особливо
го значення набуває питання співіснування та взаємодії
між людьми в межах певної системи. Від якості цієї взає
модії залежить успішність функціонування системи та
її розвиток у майбутньому. В якості таких систем мож
на розглядати об'єднані територіальні громади, одним
із головних елементів яких є людські ресурси. Сила взає
модії між людьми в межах об'єднаних територіальних
громад дозволяє оцінити синергетичний ефект, від якого
залежатимуть можливості громади щодо досягнення
спільних цілей.
При цьому для об'єднаних територіальних громад
важливим є досягнення лише позитивного синергетич
ного ефекту, який дозволить розвиватися у майбутньо
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му. За умови виявлення негативного впливу від синергії,
необхідним є розробка заходів щодо підвищення ефек
ту від взаємодії людських ресурсів у межах громади.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основоположником синергетичного напряму та ав
тором поняття "синергетика", "синегетичний ефект" є
Г. Хакен, який акцентує увагу на узгодженні взаємодії
частин при утворенні структури як єдиного цілого [1].
Cеред вітчизняних науковців значний внесок у дос
лідження проблем розвитку синергетичного підходу
зробили І. Граб, Є. Ходаківський, Ю. ЦальЦалко [2—
3] та інші. Вчені розглядають теоретичні аспекти си
нергії.
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співдія, співдіяння, взаємний зв’язок між предметами
у дії, а також погоджена дія між ким -, чим-небудь

Мовознавство

Соціологія

ВЗАЄМОДІЯ

Філософія

1) філософська категорія, що відображає
процеси впливу об’єктів один на одного, їхню
взаємну обумовленість і породження одним
об’єктом іншого;
2) категорія відношення, яка породжує єдність
речей і процесів почуттєвого світу;
3) вплив речей один на одного для відображення
взаємозв’язків між різними об’єктами для
характеристики форм людського буття, людської
діяльності і пізнання
феномен зв’язку, впливу і розвитку різних
об’єктів у процесі взаємних дій один на одного й
на інші об’єкти

Психологія

процес безпосереднього чи опосередкованого
впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що
породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок

Економіка

обмін інформацією й організація спільних дій, яка
допомагає партнерам реалізувати деяку спільну
для них діяльність

Рис. 1. Міждисциплінарний аналіз категорії "взаємодія"
Джерело: складено автором на основі [6, с. 259; 7, с. 66; 8, с. 10; 9, с. 51; 10, с. 101].

Синергетичний ефект у діяльності громад досліджу
ють вчені К. Іонассен та Дж. Хіллер [4—5].
Незважаючи на значну кількість наукових праць,
потребує більш глибокого дослідження оцінка си
нергетичного ефекту у об'єднаних територіальних
громадах та його вплив на розвиток людських ре
сурсів.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення синергетичного ефекту
та аналіз його впливу на розвиток людських ресурсів об'єд
наних територіальних громад
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін "синергетика" був запропонований німець
ким фізиком Г. Хакеном для позначення узгодженої дії
між елементами в межах системи та їх аналіз як єдино
го цілого [1, с. 11]. В межах синергетичного підходу роз
глядається поняття синергетичного ефекту, головним
для досягнення якого є взаємодія.
Поняття "взаємодія" використовується у міждис
циплінароному аналізу. Кожна з галузей науки надає
своє визначення цієї категорії (рис. 1).
Аналіз визначень різних галузей знань (рис. 1)
свідчить про те, що спільним для всіх трактувань є "взає
мний вплив, зв'язок та єдність", що дає можливість до
сягти кінцевих результатів із меншими витратами ре
сурсів порівняно із тими зусиллями, які потрібні для до
сягнення мети індивідуально.
Взаємодія є особливо важливою для згуртування
людей, в результаті якого створюється своєрідний за
гальний банк ідей, способів і прийомів вирішення конк
ретних завдань, які використовуються у спільній діяль
ності для вирішення нових завдань.
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Взаємодія відіграє ключову роль у функціонуванні і
розвитку об'єднаних територіальних громад, оскільки:
— у результаті взаємодії стає можливим те, що в
принципі є недосяжним для однієї людини, адже потен
ціал колективу виявляється набагато більшим від суми
потенціалів кожного з його членів;
— сталість взаємодії протягом усього часу існуван
ня територіальної громади у результаті цього стає мож
ливим взаємний вплив один на одного, що веде до фор
мування загальних цілей і інтересів, реального усвідом
лення цієї спільності і єдності практичних дій.
Взаємодія людських ресурсів громад сприяє виник
ненню синергетичного ефекту, який пояснюється отри
манням додаткового результату від тісної злагодженої
взаємодії окремих елементів системи. За умов високого
рівня організованості системи сума властивостей сис
теми буде вище суми властивостей її компонентів. Різни
ця між сумою властивостей системи і сумою властивос
тей її компонентів називається синергетичним ефектом,
додатковим ефектом творчої взаємодії компонентів
[12].
На нашу думку, у функціонуванні громади можна
виокремити такі види синергії: структурну, функціо
нальну та адміністративну [13].
— структурна синергія виникає завдяки структурі
(устрою) громади, і залежить від наявних інформацій
них потоків, взаємозв'язків між групами та їх позиці
онування відносно один одного. Основною умовою ви
никнення структурної синергії є наявність такої куль
тури, при якій правила групової поведінки враховують
людські потреби членів колективу, проводиться сис
темне упередження конфліктних ситуацій, відкритість
роботи в групі, чітке розуміння значення командної ро
боти для досягнення загального кінцевого результа
ту;
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Таблиця 1. Визначення коефіцієнта взаємодії

Трудова діяльність
У випадку
неможливості члена
громади бути
присутнім на
робочому місці, яка з
форм замін найбільш
розповсюджена:
- заміна і виконання
його обов’язків
- часткове виконання
його обов’язків
- невиконання його
роботи

dk

1
0

Наукова
діяльність

dk

- участь у
наукових
проектах

1

- участь в
конференціях

1

Креативна
діяльність

dk

Спілкування

dk

Спільні
заходи:
Наявність
сумісних
креативних
проектів та
розробок

- свята

1

- концерти

1

-виїзд на
природу

1

1

-1

Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнта взаємодії

Напрямки діяльності
Трудова діяльність
Наукова діяльність
Креативна діяльність
Спільне спілкування
Коефіцієнт взаємодії

Об’єкт, який оцінюється
Умовна громада
Ідеальна
(традиційний
громада
розрахунок)
(методологія)
0
1
1
2
1
1
2
3
1,4
1,7

— функціональна синергія — налагоджена взаємо
дія людських ресурсів у громаді, яка грунтується на
єдності цілей, спільності інтересів, та впровадженні
інновацій;
— адміністративна синергія визначає вплив на гро
маду чи ззовні.
На основі вищевказаного, можливо зазначити, що
ключовий внутрішній ресурс громади зосереджений у
спроможності членів громади разом, за рахунок своїх
знань, навичок та взаємодії щодня робити внесок у роз
виток громади. Кожен має певні навички або таланти і
кожен може бути рушійною силою розвитку, якщо чле
ни громади будуть взаємодіяти між собою на основі
взаємної довіри, спільних цінностей і задля досягнення
спільних цілей [14, c. 6].
Відношення членів громади до праці можливо виз
нати найважливішими серед соціальних відносин, що
виникають у процесі взаємодії працівників. Від відно
шення до праці залежить не тільки стан реалізації
людського ресурсу у трудовій діяльності, але й найчас
тіше у вигляді вирішального фактору ефективності ви
користання цього ресурсу, тому що характеризує
ступінь використання можливостей людини (його по
тенціалу) для високопродуктивної й високоефективної
діяльності.
Досить актуальними є погляди О. Головінова віднос
но того, що кожна людина має приховані (латентні)
здібності, що не можуть бути відкриті доти, поки вона
не задіяна в специфічних видах діяльності, у яких ці
здібності необхідні для ефективної роботи [15]. Особ
ливо це виявляється тоді, коли працівники отримують
нові посади. Вони одержують нове поле діяльності, яке
вимагає таких здібностей, про які зовсім або майже не
відомо заздалегідь. Таким чином, можна зробити вис
новок про значну роль громади у виявленні й розвитку
латентних здібностей працівника за рахунок взаємодії.
Як зазначає Ф. Хайек: "Люди відрізняються не стільки
великим обсягом знань, скільки великими можливостя
ми здобувати корисність із знань інших людей" [16, c.
33].
Необхідність взаємодії в межах громади задля її
ефективного функціонування підкреслюють вчені
К. Іонассен [4] та Дж. Хіллер [5], які визначають тери
торіальну громаду як об'єднання людей в межах тери
торії, з поділом праці на спеціалізовані та взаємозалежні
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функції, із спільною культурою та соціальною систе
мою, яке організовує свою діяльність, члени якого усві
домлюють їх єдність та приналежність до громади і хто
може діяти колективно в організованому порядку.
Дж. Хіллер дійшов висновку, що, незважаючи на наявні
розбіжності, в більшості з них найважливішими є такі
ознаки: соціальна взаємодія, територія і загальний зв'я
зок.
Для кількісної оцінки рівня взаємодії людських ре
сурсів у межах певної громади можливо використати
коефіцієнт взаємодії (kвз), який має синергетичний ефект
для функціонування й розвитку територіальної грома
ди.
Коефіцієнт kвз враховує ступінь взаємодії членів
громади і є одночасно мультиплікатором. Сила або
якість цієї взаємодії призводить до синергетичного
ефекту. Тобто загальний людський потенціал всієї те
риторіальної громади дорівнює не простій сумі потенц
іалу кожного члена громади, а може бути або збільше
ний (підсилений) завдяки колективній співпраці, або
зменшений (послаблений) в разі наявності, наприклад,
конфліктного середовища.
Визначення коефіцієнту kвз можливо різноманітни
ми способами. Пропонуємо такий спосіб.
Визначається перелік з N питань ( k = 1, N ), що мо
жуть характеризувати якість взаємодії членів те
риторіальної громади за різними напрямами роботи
(трудова, наукова, креативна діяльність) та спілку
вання. Питання повинно бути сформульоване таким
чином, щоб відповідь можливо було оцінити за шка
лою:
1 — якщо kвз підсилює загальні якості громади,
0 — kвз не впливає на загальні якості,
1 — якщо kвз впливає на послаблення загальної
якості взаємодії членів громади.
Нехай відповідь на кожне k питання оцінено значен
ням d k ∈ {−1, 0, 1}. Тоді значення коефіцієнту взаємодії
kвз будемо розраховувати за формулою:
N

kвз = 1 +

∑d
k =1

k

10
де d k — оцінка відповідей на кожне питання k.

(1),
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Розглянемо приклад розрахунку коефіцієнта взає
модії (табл. 1).
Таким чином, визначивши критерії, за якими мож
ливо оцінити коефіцієнт взаємодії, розрахуємо, ко
ефіцієнт взаємодії умовної громади та ідеалу.
Аналіз наведених вище критеріїв показав такі ре
зультати (табл. 2).
Отримані результати дозволяють зробити вис
новки про необхідність вдосконалення тих чи інших
показників і визначити наскільки значення показ
ників об'єкта, який оцінюється (громади) відхиляєть
ся від ідеального значення. Таким чином, маємо мож
ливість покращення показників, які мають найниж
че значення, що в свою чергу сприяє підвищенню
ефективності управління об'єднаними територіаль
ними громадами.
На основі вищезазначеного, можливо підсумувати,
що людські ресурси об'єднаних територіальних громад
— це сукупність фізичних і розумових здібностей лю
дей, що характеризується, особистими якостями, які
призводять до взаємодії між членами громади, створю
ючи згуртований колектив, який має спільну мету, і
грунтується не лише на розподілі ролей та місць, але на
взаємній підтримці та допомозі в реалізації спільних
цілей — розвиток територіальної громади задля підви
щення якості життя.
ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі проведеного дослідження, слід підсуму
вати, що результатом взаємодії між елементами певної
системи є синергетичний ефект. Об'єднані територіальні
громади є певними системами, в межах яких взаємоді
ють різні види ресурсів. Найбільший синергетичний
ефект досягається від взаємодії людських ресурсів,
адже досягти кінцевого результату за менший період
часу можливо тільки за умови поєднання потенціалу
членів громади, що неможливо реалізувати поодинці.
Важливим є те, що існує можливість коригувати синер
гетичний ефект за рахунок вдосконалення системи уп
равління людськими ресурсами об'єднаних територіаль
них громад.
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НАУКОВОXМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА СКЛАДОВІ ЇЇ МЕХАНІЗМУ

The paper presents the general characteristics of regulatory policy in the studies of Ukrainian and foreign
researchers. Regulatory policy is considered as public policy. The authors determine the concept of regulatory
policy based on morphological analysis of the following: essence, mechanism of action/implementation, scope
of implementation and goals, and propose their own definition of regulatory policy. Means of the regulatory
policy mechanism, such as principles, methods, functions, goals; information, legal, organizational, financial,
economic and analytical (methods of analysis) provision, the process of regulatory policy implementation and
its leverages are outlined. The classification of leverages based on the type and nature of impact and form (direct
and indirect impact) is proposed.
Узагальнено характеристики регуляторної політики, запропоновано українськими і зарубіжними досX
лідниками. Регуляторна політика розглядається як вид публічної політики. Проведено морфологічний
аналіз за складовими (сутність, механізм дії, сфера реалізації, мета), що дозволило надати власне визнаX
чення. Надано складові механізму регуляторної політики: принципи, методи, функції, цілі, інформаційX
не, правове, організаційне, фінансовоXекономічне та аналітичне (методи аналізу) забезпечення, процес
реалізації положень регуляторної політики та важелі. Запропоновано класифікацію важелів за типом і
характером впливу, а також за формою (прямого та непрямого впливу).

Key words: regulatory policy, means of regulatory policy mechanism, morphological analysis, regulatory policy
leverages.
Ключові слова: регуляторна політика, складові механізму регуляторної політики, морфологічний аналіз,
важелі регуляторної політики.

FORMULATION OF THE PROBLEM
The key role in economic system of any country is
performed by the state, because its fundamental function is
the regulation of economic processes in the society in
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general, and economic entities activities in particular. Fiscal
and monetary security of the state is directly dependent on
correctly opted economic policy. At the present stage of
national economy development Ukraine faces the following
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prior challenges: the promotion of scientific and
technological progress, domestic manufacturers entering
the world market of hightech products; stimulation of
entrepreneurial production activity and investment activity
of economic entities; facilitating the integration of Ukraine
into the European Community. Recently, Ukraine has had
strong intention to join the European Community, and for
this purpose it is necessary to provide the compliance with
European standards that can be achieved due to balanced
regulatory policy. Therefore, regulatory policy and
guidelines for its implementation studies are considered to
be extremely important.
ANALYSIS OF THE LATEST RESEARCHES AND
PUBLICATIONS
The issues of mechanisms of regulatory policy formation
and implementation in different sectors, such as small
business development, economic relations, foreign
economic activity, energy saving, etc., are studied by a great
number of foreign and domestic researchers.
The analysis of scientific literature has shown that
regulatory policy is considered from the legal, public
administration, and economic points of view.
In Ukraine, the studies of these issues are represented
in the works of following scientists: V.I. Lyashenko
(Lyashenko, 2008) analyzes the state regulatory policy
in small business sector; T.M. Melnik (Melnik, 2009),
T.M. Melnik and O.S. Golovachova (Melnik, Golovachova,
2015); L.M. Bilozir (Bilozir, 2008) reviews regulatory policy
in foreign economic activity of the country; N.V. Osadcha
and V.I. Lyashenko (Osadcha, Lyashenko 2010) examine
customs regulatory policy; E.V. Shulyuk (Shulyuk, 2012)
researches the regulatory policy in energy saving sector;
A.V. Balabenko (Balabenko, 2008) evaluates government
regulation in taxation etc. Regulatory policy in terms of
public administration activities is researched by such
scholars as M.A. Pogrebnyak (Pogrebnyak, 2008), V.A.
Zanfirov (Zanfirov, 2006), S. N. Kulik (Kulik, 2007) and many
others.
Regulatory policy also appears to be in the field of
scientific interests of a great number of foreign scholars, such
as M.A. Eisner, J. Worsham, E.J. Ringquist (Eisner,
Worsham, Ringquist, 2006), Th.J. Lowi (Lowi, 1979),
R.G. Noll (Noll, 1989), J. Nowaczyk (Nowaczyk, 2015),
C. Winston, R.W. Crandall (Winston, Crandall, 1994),
L.C. Thurow (Thurow, 2008), K.J. Meier (Meier, 1985) and
others.
SETTING OF A GOAL
The research goal is to examine the existing approaches
to the definition of the essence of regulatory policy and to
propose the authors' vision of it. In addition, the main task
is to represent the means of regulatory policy mechanism
and to propose classification of its leverages.
The research object is the process of regulatory policy
formation.
The research subject is theoretical foundations,
methodological approaches, guidelines for regulatory
policy and its mechanism means. The fundamental problem
to be solved is to propose means and classification of
regulatory policy leverages. The solving of the article's
problems will provide new knowledge in the field of
mechanism of regulatory policy formation.
The research methods are theoretical synthesis,
morphological analysis and abstract logic methods.
STATEMENT OF THE MAIN IDEA
According to M. A. Pogribnyak (2008) regulatory
policy of the state is policy aimed at improving the quality
of public and local administration in economic activities. V.
A. Zanfirov (2006) examines the state regulatory policy at
the regional level as a set of different pairs of systematic
impact. S. M. Kulyk (2007) gives the definition of the state
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regulatory policy in small business sector as a planned
implementation program of strategic and current goals,
values and actions of authorities for coordination and
regulation of small business.
T. M. Kravtsova (2004) considers regulatory policy as a
"road sign" for public and local authorities, aimed at
providing the effective state impact on economic and social
processes. State regulatory policy from a legal point of view
is researched by such authors as A. H. Yuldashev (2005), V.
A. Malyga (2011), etc. The legal scholars consider regulatory
policy (regulatory activities) as standardsetting activities
of public administration, and study issues of regulatory
policy in accordance with current legislation, analyzing the
effectiveness and adjustments of regulations.
An important contribution to the study of regulatory
policy in economic relations was made by economists T.M.
Melnik and O.S. Golovachova (2015) and L.M. Bilozir (2008)
that research regulatory policy of economic activity
globally. L.M. Bilozir (2008) analyzes the global regulatory
policy in the field of agricultural trade; T.M. Melnik and
O.S. Golovachova (2015) analyzes regulatory policy, setting
the directions of foreign economic activity, taking into
account integration processes.
The researcher V.I. Lyashenko (2008) examines the
state regulatory policy in small business sector and de
termines the state regulatory policy as "the direction of
public policy, which involves improvement of the legal
regulation of economic activities relations and administ
rative relations of regulatory authorities and other state
bodies and small business, to prevent the adoption of
inappropriate and inefficient regulations, to reduce state
intervention in economic entities activities, and to remove
legal barriers to economic activity".
Regulatory policy is also studied by foreign scientists
considering, e.g. sports competitions in terms of direct
regulatory impact of the state. The following impacts are
outlined: determining the quality of products sold during
the events; quality standards of utensils used; means of
transport used for transfers, etc. It is emphasized that even
time zones are regulated by the government. So, regulatory
policy is considered as control and limit of business practices,
aimed at the achievement of efficiency and equity provided
by competitiveness of trade and protection of vulnerable
aspects, mostly realized in the context of Group Policy.
Meanwhile, a significant impact of business lobbies on
regulatory policy that affects their interests is also
underlined (Nowaczyk, 2015).
An important aspect of understanding regulatory policy
is its definition as a form of public policy, as M.A. Eisner,
J. Worsham, E.J. Ringquist (2006) insist. K.J. Meier (1985)
determines regulation as an attempt of government to
control the behavior of citizens, corporations and subor
dinate state institutions. The researcher of regulatory policy
R.G. Noll (1989), studying the differences between regu
latory and nonregulatory public policies, outlines that,
firstly, regulatory authorities are not participants of
transactions, and they perform only as a "referee", and,
secondly, regulation is carried out by the rules of practices.
Th.J. Lowi (1979) distinguishes regulatory, distributive and
redistributive government reforms. Regulatory policy is
considered as legal compliance, such as employment law,
civil rights, environmental regulations, etc. He follows the
principle of redistribution of wealth.
Comparing Ukrainian regulatory policy paradigm and
vision of foreign researchers, some specific features should
be taken into account. Firstly, Ukrainian researchers do not
consider regulatory policy as public policy. The
transformation of government administration into public
one is quite slow, although the process of transparency
introduction is being gradually implemented in the
Ukrainian society. Secondly, the processes of state regu
lation in Ukraine are quite specific. Developed European
countries, having formed their national economies on
market principles of government regulation, have developed
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Essence
government policy
direction / public
policy direction /
regulatory policy
direction / state
activities
set (complex) of
methods, means,
tools, techniques,
mechanisms,
measures, modes,
principles and rules
‘road sign’ for public
and local authorities,
i.e. the mode of
public administration
synthesis result of
administrative and
economic methods
of energy saving
regulation
type of public policy

Mechanism of Action /
Implementation
legislative definition of procedures for
preparation, adoption, and tracking the
effectiveness of regulatory acts
providing the development and
implementation of political programs
of business and economy growth in
general
reducing the opportunities to carry out
illegal business activities and use the
income from it
coordination and regulation of small
business activities by executive
authorities
redistribution of administration impact
at national and regional levels
implementing a set of strategic
objectives
synthesis of administrative law and
economic regulation of administrative
and economic relations with regulatory
authorities, public administration and
economic entities

Goals

Scope of
Implementation
investment
fiscal and tax
tourism
energetics
economic
activity
finance and
credit
customs
consumer

improving the quality of public and local
administration
improving legal and administrative regulation of
relations
elimination of contradictions in order to provide the
dynamic equilibrium in social production and to
achieve social and economic growth in market
economy (promotion of domestic products in foreign
markets, determination of the areas of prior state
interests in the global trade market)
providing effective state impact on economic and
social processes
improving the social and economic efficiency of the
appropriate spheres of economic activity
liberalizing and reducing state intervention in all
institutional forms of trade regulation, e.g. the world
system of agricultural products trade
overcoming negative consequences of opportunistic
behavior of economic entities
providing efficient economic regulations
reducing the intervention of public administration in
economic entities activities
stimulating business deshadowing

Fig. 1. Decomposition Analysis of the "Regulatory Policy" Concept
Source: made by the author.

their regulatory policy, which has the form of either
regulation — an increase of pressure, or deregulation —
reducing pressure. Nowadays, in social sphere there is a
significant regulation and in economic sphere there is a
deregulation. When Ukraine was a part of the Soviet Union,
planned economy totally dominated; in 1990s it caused an
acute need to implement a market economy but with
elements of state regulation. So, currently the process of
deregulation can be traced. Thirdly, despite the narrower
meaning of regulatory policy from the viewpoint of foreign
scientists in general, its purpose as state activities aimed at
leveling market failures and realization of social functions
is also supported by these researchers.
It can be concluded that scientists have different
approaches to the definition of "regulatory policy"; all these
approaches have certain features. Analysis of the
represented definitions showed that they are diverse and
unequal; therefore, further analysis of their essence is
crucial. For this purpose, the decomposition of presented
definitions into the components with the following signs of
comparison was made: the essence of the concept; the
mechanism of action or implementation; goals. It should be
mentioned that most of the definitions are similar to certain
elements based on morphological analysis (see Fig. 1).
Summing up, it should be emphasized that 'regulatory
policy' is the direction of public policy and the way of public
administration, implemented by public and local authorities
as a synthesis of administrative and economic methods of
regulation in the form of complex system of methods,
techniques, means, tools, principles and rules, performing
as an appropriate mechanism, based on institutions,
redistributing administration impact within regulatory
authorities, public administration and economic entities in
various areas of economic activity and society, in order to
provide the effective state impact on social and economic
development of national economy.
Studying the problem we can emphasize that regulatory
policy as the direction of public policy could be effective
only if it is carried out through its mechanism.
Having analyzed the subject, it has been determined that
the regulatory policy mechanism is supposed to include such
means: principles, methods, functions, goals, providing
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(information, legal, organizational, financial, economic and
analytical (methods of analysis)). It should be emphasized
that functions considered in detail (target, stimulating,
regulating, correcting, social, direct control of market
sector of the economy, controlling, providing) allow
achieving goals, i.e. creating proper living conditions,
providing economic growth and integration in order to
implement the intentions of the state. The process of
regulatory policy implementation comprises the following
stages: initiation, development, formation, implementation
and evaluation of effectiveness. The authors propose to
divide the principles of regulatory policy into two groups:
general (humanism, democracy, legality, constitutionality
and social justice) and specific (effectiveness, ap
propriateness, adequacy, transparency, balance, pre
dictability, taking account of public opinion, social
partnership, speed, objectivity, justice, scientific validity,
competency, responsibility). The methods used in the
present research are both traditional (legal, economic and
administrative) and indicative, informal (propaganda) and
specific. All mentioned means should determine the
effectiveness of regulatory policy. The general scheme of
regulatory policy means was proposed by the author
(I.V. Kolupaieva, 2014).
Particular attention has been paid to leverages, because
they perform as the acting elements of functioning means
that call into operation all these tools and allow achieving
goals. As it was mentioned that leverages have been properly
considered as the means and methods of direct and indirect
impact of public authorities on economic processes and
economic entities within the legal framework, aimed at the
development of economic, social and other spheres of
society. The classification of leverages is represented in
Table 1.
CONCLUSIONS
This research has been devoted to the elaboration of
the regulatory policy definition. The authors' definition has
been proposed basing on Ukrainian and foreign
investigations and using the morphological analysis method.
The main idea of regulatory policy is considering it as a
public policy, as a synthesis of administrative and economic
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Table 1. Classification of Regulatory Policy Leverages

Stimulating / Encouraging

Compensating /
Aligning

Restrictive /
Unstimulating

Nature of
Impact

Type
Public Administration
and Legal

Finance and Credit,
Monetary

Tax

licensing
quotation
standards and norms (quality
control)

tax penalties
limited transactions
(currency operations with
securities, etc.)

tax burden
write-off and deferral of tax debt

sanctions
organization and legal
regulation of activities
protection and security
guarantees
protection of resources
staffing

strategic planning, foreign
economic activity support

- direct impact leverage

Budgetary
budget deficit

adjusting of prices and
tariffs

state debt

local taxes share
state subsidies

tax number and value optimization

regulation of discount rate

international agreements on avoidance of
double taxation

money issue
public funding

legalization of untaxed income

introduction of microloan
system

reduction / optimization of tax rates

preferential loans
leasing

creating a favorable legal
framework

Social and
Psychological

tax breaks / changes in terms of tax
payment (deferral / installment) / tax
rebate
accelerated amortization
tax credit / rebate

public investment

alternative tax regimes (simplified system
of taxation, special tax regimes)

information openness

appropriations in
aid
subsidies

areas / policy / programs
monitoring
marketing and
advertising activities
information activities
development of image
strategies

subvention

public funding of
development
programs

social standards

- indirect impact leverage

Source: made by the author.

methods of regulation in the form of complex system of
means, based on institutions, redistributing administration
impact within regulatory authorities, public administration
and economic entities in order to provide the effective state
impact on social and economic development of national
economy. The complex system of means implies the
regulatory policy mechanism, which includes principles,
methods, functions, goals, provision (information, legal,
organizational, financial, economic and analytical), the
process of regulatory policy implementation and its
leverages. The authors' classification matrix of leverages
based on the type (public administration and legal, finance
and credit, monetary, tax, social and psychological and
budgetary) and nature of impact and form (restrictive /
unstimulating, compensating / aligning and stimulating /
encouraging) has been proposed.
In further researches, the authors intend to study
regulatory policy leverages that serve as the most important
elements of the mechanism of its implementation, factors
affecting the formation and implementation of regulatory
policy in Ukraine, means that provide the effectiveness of
regulatory policy, ways of improving the regulatory policy
mechanism in terms of transformation changes.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LOYALTY FORMWAVE IN HOTEL SERVICE

У статті розроблено практичні та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності
готельних підприємств через формування системи управління споживчою лояльністю. Розглянуто поX
няття програми лояльності як комплексу маркетингових заходів, які є невід'ємною частиною загальної
стратегії фірми, спрямованих на заохочення та стимулювання повторної купівлі клієнтом готельної поX
слуги в майбутньому через реалізацію інтерактивних комунікаційних відносин та формування емоційX
ного взаємозв'язку клієнтів з компанією. Доведено, що лояльність сучасного споживача готельних поX
слуг формується під впливом економічних, соціальних, психологічних та організаційних чинників, які
складають комплексну систему управління лояльністю клієнтів. Розглянуто сучасні інноваційні техноX
логії формування прихильності до готельного закладу. Запропоновано механізм формування програм
споживчої лояльності та принципи, якими слід керуватись у процесі їх розробки для готельного закладу.
In article provided the practical and methodological guidelines for improving the efficiency of hotel enterprises
through the formation of consumer loyalty management. Shown the notion of loyalty programs as a set of
marketing activities that are an integral part of the overall company strategy aimed at promoting and encouraging
reXpurchase customer service hotel in the future through the implementation of interactive communication and
relationship forming emotional relationships with clients company. Proved that the modern consumer loyalty
hotel services is influenced by economic, social, psychological and organizational factors that make up a complex
system of customer loyalty. Shown the modern innovative technologies adherence to the hospitality
establishment. Proposed the mechanism of the formation of customer loyalty programs and principles that should
guide the development of loyalty program for hotel establishment.

Ключові слова: споживча лояльність, готельний заклад, якість готельних послуг, програма лояльності,
клієнтська аудиторія, готельний бізнес, конкурентоспроможність.
Key words: consumer loyalty, hotel, quality of hotel services, loyalty program, customer audiences, hospitality,
competitiveness.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для сучасних готельних закладів, які здійснюють
свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції на га
лузевому ринку, характерна тенденція зміни пріоритетів
в користь споживачів. Якщо раніше готельні заклади
акцентували увагу на підвищенні ефективності діяль
ності закладу та створення конкурентоспроможної
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готельної послуги, то сьогодні основним завданням ком
паній є формування постійної клієнтської бази та спо
живчої прихильності до бренду. Процес технологічно
го вирівнювання якості та універсальності готельних
послуг на ринку дав поштовх розвитку клієнтоорієнто
ваного підходу, який став основним та дієвим методом
конкурентної боротьби на сучасному ринку. Застосу
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вання принципів маркетингу взаємовідносин дозволяє
реалізувати стратегію, яка забезпечить конкурентні пе
реваги компанії в сучасних ринкових умовах, а лояль
ність клієнтів є важливим показником успішності її ре
алізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В умовах зростаючої конкуренції на ринку готель
них послуг вдосконалення системи управління лояльн
істю клієнтів набуває особливої актуальності. Загалом
тематиці формування клієнтської лояльності присвяче
но праці багатьох вітчизняних та іноземних науковців,
зокрема: Шафігулліної Р. [1], Вашкеєвої В.В. [3], Пана
Л.В. [4], Смирнова С. [5], Нікольскої Е.Ю. [6], Тарасен
ко А.К. [7], Кабанова А.А. [8] та інших. Проте результа
ти аналізу досліджень показали, що теоретичні та прак
тичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері
готельних послуг не достатньо висвітлені та потребу
ють додаткових обгрунтувань.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття теоретичних та практич
них аспектів формування споживчої лояльності в сфері
готельних послуг та чинників впливу на її підвищення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах спостерігається підвищений інте
рес багатьох готельних закладів до інструментів розвит
ку та підвищення споживчої лояльності, оскільки по
стійно зростає вимогливість сучасного споживача та
його інформованість щодо різноманітності готельних
продуктів, посилюється конкурентна боротьба між зак
ладами в інтернет середовищі, збільшується кількість
нових готелів з інноваційними концепціями. Ці чинники
ведуть до розуміння того, що економічно доцільніше ут
римувати постійних клієнтів, аніж залучати нових. Сьо
годні поняття "лояльність" набуває надзвичайної важ
ливості та актуальності в маркетинговій діяльності
підприємств туристичної та готельної індустрії, оскіль
ки лояльний клієнт — це найцінніший актив компанії.
Вперше проблематику лояльності підняв М. Копланд
у 1923 році опублікувавши статтю в американському
журналі "Harvard Business review", присвячену дослід
женню поведінки споживачів. У готельній індустрії про
грами лояльності вперше з'явились у 1984 році у пер
ших готельних ланцюгах Marriott та InterContinental
Hotel Group's, під назвою Priority Club Rewards [1].
Діяльність готельного закладу, метою якого є не
лише отримання прибутку, а й створення постійної
клієнтської бази, підтримка партнерських віднин пов'я
зана з формуванням та застосуванням программ лояль
ності, які передбачають довгострокове взаємовигідне
співробітництво між клієнтами та компанією. Ефек
тивність реалізованих програм по залученню і забезпе
ченню задоволеності клієнта становить основу марке
тингу взаємовідносин між організацією і споживачем
послуг.
У сучасних готельних закладах з метою підтриман
ня сприятливого іміджу, залучення нових та втримання
постійних клієнтів все активніше впроваджуються про
грами лояльності. Загалом, програми лояльності — це
комплекс маркетингових заходів, які є невід'ємною ча
стиною загальної стратегії фірми, спрямованих на за
охочення та стимулювання повторної купівлі клієнтом
готельної послуги в майбутньому через реалізацію інте
рактивних комунікаційних відносин та формування емо
ційного взаємозв'язку клієнтів з компанією.
Розробляючи ефективну програму лояльності ме
неджменту готелю слід врахувати те, що привілеї по
винні бути не лише корисними, а й посправжньому ба
жаними, зокрема надавати унікальні та цінні переваги
для конкретної цільової аудиторії. Нині в готельній
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індустрії активно використовуються накопичувальні та
бонусні програми лояльності, які спрямовані на пере
орієнтацію рекламного бюджету на формування по
стійної клієнтської бази. Найпоширенішими техноло
гіями формування программ лояльності є: накопичу
вальні дисконтні програми, бонусні програми, розігриші
призів, сезонні розпродажі, пільгові умови обслугову
вання тощо.
Програми лояльності в готельному бізнесі спрямо
вані на реалізацію маркетингової стратегії з формуван
ня та розвитку взаємовідносин між клієнтом та закла
дом, яка передбачає: створення клієнтської бази даних;
інформування клієнтів про нові пропозиції готельних
послуг, про нові тарифи; визначення вимог і побажань
клієнтів ще до заїзду в готель; бронювання номерного
фонду та готельних послуг тощо.
Чітких директив по розробці програм споживчої
лояльності не існує, кожна організація приймає це
рішення самостійно виходячи зі своїх фінансових і
організаційних можливостей. Однак існують принципи,
якими доцільно керуватися, зокрема [8]:
— програма повинна бути очевидною і зрозумілою
для споживача, не повинні виникати якісь труднощі у
клієнта з розумінням нарахування балів або привілеїв;
— програма не повинна бути тягарем клієнту, не тре
ба приділяти йому зайву увагу і засипати його непо
трібною електронною або поштовою розсилкою;
— програму лояльності готелю доцільно пов'язати
з компаніямипартнерами, що працюють в суміжних га
лузях, що дозволить збільшити базу можливих, потен
ційних клієнтів готелю за рахунок споживачів компаній
партнерів;
— пакет привілеїв і пільг програми повинен форму
ватися на основі маркетингових досліджень споживчо
го ринку, що дозволить пропонувати гостям готелю
цікаві для них знижки, додаткові послуги та привілеї;
— поєднання матеріального і нематеріального за
охочення споживачів дає можливість збільшити зацікав
леність гостей готелю в участі в програмах лояльності;
— використання різноманітних інструментів кому
нікації з постійними клієнтами, збір для цього необхід
ної інформації, створення клієнтської бази даних;
— постійний контроль ефективності роботи програ
ми лояльності, коригування її в міру необхідності;
— отримання результатів від функціонування про
грами споживчої лояльності для готелю носить пролон
гований характер, як правило, ефект досягається при
тривалому функціонуванні програми
Формування програми лояльності споживачів го
тельних послуг є циклічним процесом, який здебільшо
го передбачає реалізацію декількох етапів [8]:
Епап 1. Визначення доцільності впровадження або
перегляду програми з підвищення лояльності клієнтів
(вивчення макро, мезо і мікроекономічних чинників).
На цьому етапі проводиться аналіз макро та мікросе
редовища готельного закладу.
Етап 2. Формування цілей програми розвитку лояль
ності споживачів (цілі першого і другого рівня). До цілей
першого рівня відносять: збільшення прибутковості го
телю, завоювання більшої частки готельного ринку,
збільшення завантаженості готелю, залучення в готель
корпоративних клієнтів тощо. До цілей другого рівня
відносять: залучення нових споживачів, утримання по
стійних клієнтів, формування істинно лояльних клієнтів,
повернення загублених клієнтів.
Етап 3. Виявлення споживчого сегменту, для якого
планується програма (індивідуальні та корпоративні
клієнти). Програми лояльності вимагають збору, оброб
ки та подальшого використання персональних даних про
клієнта. Найзручніше збирати інформацію про клієнта
за допомогою модуля програми автоматизації, що
дозволяє:
— накопичувати інформацію про гостей готелю, си
стематизувати цю інформацію (сегментувати клієнтів за
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Раціональні чинники
формування лояльності
споживачів готельних
послуг:
- Якість готельного
обслуговування.
- Місце розташування готелю.
- Набір основних і додаткових
готельних послуг.
- Матеріально технічна база
готелю.
- Інноваційні технології в
обслуговуванні.
- Цінова політика, наявність
програм споживчої лояльності.
- Професіоналізм персоналу
готелю

Чинники формування
споживчої лояльності
клієнтів готелю

Соціально-демографічні
особливості клієнтів
сфери готельних послуг
- Вік.
- Стать.
- Соціальний статус.
- Склад сім'ї.
- Національність

Емоційні чинники
формування лояльності
споживача готельних
послуг
- Досвід проживання в готелях.
- Довіра до готельного бренду і
інформованість про нього.
- Стиль життя.
- Захоплення і хобі.
- Цільові установки і мотиви.
- Реклама заходи готелю та
маркетингова політика

Рис. 1. Чинники формування споживчої лояльності клієнтів готелю
Джерело: розроблено автором.

різними ознаками: за частотою відвідин готелю, за ста
тевою ознакою, за віком та іншими ознаками);
— вести клубні та бонусні карти, акції, які обмежені
за часом, тому в програмі повинна бути закладена мож
ливість складати графік акцій на певний проміжок часу;
— здійснювати розсилку, яка дозволить оператив
но інформувати клієнтів готелю про знижки, акції та бо
нуси, розсилати привітання з днем народження та інши
ми святами,
— реєструвати відгуки клієнтів, що допоможе швид
ко виявляти недоліки в роботі готелю і оперативно їх
усувати [6].
Етап 4. Встановлення і аналіз чинників, що забезпе
чують підвищення лояльності клієнтів готелю. Лояль
ність сучасного споживача готельних послуг формуєть
ся під впливом економічних, соціальних, психологічних
та організаційних чинників, які складають комплексну
систему управління лояльністю клієнтів, яка включає
раціональні та емоційні компоненти формування лояль
ності споживача готельних послуг; соціальнодемог
рафічні особливості клієнтів тощо (рис. 1).
До раціональних чинників формування лояльних
споживачів готельних послуг відносять: якість готель
ного обслуговування; місце розташування готелю; набір
основних і додаткових готельних послуг; матеріально
технічна база готелю; інноваційні технології в обслуго
вуванні; цінова політика, наявність програм споживчої
лояльності; професіоналізм персоналу готелю.
Емоційні чинники формування лояльності включа
ють: досвід проживання в готелях; довіру до готельно
го бренду і інформованість про нього; стиль життя; за
хоплення і хобі; цільові установки і мотиви; реклама за
ходи готелю та маркетингова політика.
У процесі формування програм лояльності врахо
вуються соціальнодемографічні особливості клієнтів,
зокрема: вік; стать; соціальний статус; склад сім'ї; на
ціональність.
Окремо слід виділити чинники, які характеризують
систему взаємовідносин готелю з клієнтами, зокрема:
рівень доступності інформації для клієнтів, масштаби
програми, наявність бар'єрів входження в програму спо
живчої лояльності, технології комунікативної взає
модії, тривалість програм та чинники, що характеризу
ють потенціал готелю, необхідний для реалізації про
грам лояльності, зокрема: технічний, кадровий, управ
лінський, фінансовоекономічний, маркетинговий по
тенціали.
Етап 5. Визначення напрямів діяльності готелю по
формуванню лояльного клієнта. Враховуючи чинники
впливу на лояльність споживачів та сегментацію спо
живчих груп виділяють пріоритетні напрями діяльності
готелю щодо підвищення споживчої лояльності. До та
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ких напрямів відносять заходи, спрямовані на збільшен
ня популяризацію бренду готелю, розвиток позитивно
го іміджу готелю у потенційних клієнтів; підвищення
якості готельних послуг та обслуговування гостей го
телю; розвиток системи матеріального і нематеріально
го заохочення клієнтів готелю; прогнозування переваг
клієнтів; вдосконалення системи інтерактивної комуні
кації з клієнтами (ведення клієнтської бази даних, при
вітання зі святами та днем народження, рекламні та но
винні розсилки тощо); оновлення матеріальнотехніч
ної бази готелю, впровадження інноваційних технологій
обслуговування, розробка нових готельних послуг;
вдосконалення професіоналізму співробітників готелю.
Етап 6. Розробка механізму реалізації програми з
підвищення лояльності клієнтів готелю. Запуск програ
ми лояльності — це інвестиції в довгостроковий розви
ток компанії, оскільки завдяки рекомендаціям лояль
них покупців компанії залучають нових клієнтів і зни
жують рекламні витрати. Кількість постійних клієнтів
готельного закладу можна збільшити через формуван
ня дієвої та ефективної системи взаємодії з ними.
На сьогодні готельні заклади все частіше формують
комплексні програми лояльності з використанням авто
матизованих модулів. Для прикладу, одним із сучасних
інноваційних рішень є Модуль лояльності SERVIO
Loyalty Program, який є інструментом для управління
та формування системи лояльності клієнтів через реа
лізацію всіляких акційних та бонусних програм. Пере
вагами цієї автоматизованої системи є:
1. Підтвердження факту про надання бонусу або
знижки. Використання будьякої карти реєструється в
системі, таким чином, знижка надається конкретному
гостю, за конкретним замовленням. Ніяких зловживань
зі сторони персоналу.
2. Можливість гнучко управляти акційними та бо
нусними програмами готелю. Гнучкість налаштувань
системи Servio Loyalty Program дозволяє налаштувати
будьякі правила проведення як тимчасових, так і по
стійних маркетингових заходів. Наприклад, можна на
лаштувати пропозицію зі знижкою на вказаний номер,
у певний час доби або дні тижня, для певних груп влас
ників бонусних карт.
3. Ведення анкети учасника програми. Servio Loyalty
Program формує базу даних про клієнта, зокрема збе
рігає інформацію про замовлення, знижки, дані по
оплаті, нарахованих бонусів тощо.
4. Ведення правил переходу бонусних статусів. В
модулі Servio Loyalty Program є можливість створити
кілька груп карток лояльності, з різними умовами на
рахування бонусів і знижками в кожній групі.
5. Аналіз ефективності програм підвищення лояль
ності. Програма Servio Loyalty Program надає дані для
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аналізу ефективності заходів, проведених з метою
підвищення лояльності клієнтів [9].
Окрім автоматизованих рішень у формуванні про
грами лояльності готелю слід надати вагоме значення
особистісним комунікативним технологіям, оскільки
вплив психологічних факторів вносить елементи су
б'єктивного підходу до оцінки якості обслуговування,
що в свою чергу відображається на комплексній при
хильності клієнтів до закладу.
Етап 7. Моніторинг реалізації програми з підвищен
ня лояльності клієнтів готелю і оцінка ефективності її
реалізації.
Для оцінки ефективності функціонування програ
ми лояльності в готельному закладі використовують
методику КПЕ, попередньо оцінюючи вплив кожного
фактора на підсумковий результат — прибуток. Такий
підхід дозволяє здійснювати ефективне управління всіма
чинниками, що впливають на формування лояльних спо
живачів.
Здійснити моніторинг ефективності програми з
підвищення лояльності клієнтів готелю дозволяє побу
дова індексу NPS (Net Promoter Score). Цей метод до
слідження лояльності, шляхом опитування респон
дентів, розділяє споживачів на три групи: промоутери
(клієнти, які лояльні компанії і готові рекомендувати її
своїм знайомим (так звані, "адвокати"), нейтрали (па
сивні клієнти компанії, які в цілому задоволені, але не
хочуть рекомендувати іншим) і критики (не задоволені
компанією та не будуть її рекомендувати). При цьому
індекс NPS (Net Promoter Score) є чистим коефіцієнтом
лояльності, який розраховується як різниця між про
центним співвідношенням "промоутерів" і "критиків".
ВИСНОВКИ
Отже, програма лояльності — це не лише коротко
строковий маркетинговий інструмент підвищення при
бутковості готелі, а й стратегічна й комплексна ініціа
тива формування конкурентоспроможного та високо
якісного готельного продукту, спроможного задоволь
нити смаки та уподобання різних цільових груп спожи
вачів. Недостатньо надати клієнту лише бонус чи дис
конт для того, щоб він став постійним клієнтом закла
ду, для цього необхідно запустити ефективний механізм
підвищення споживчої лояльності з продуманим лан
цюжком дій та взаємодій.
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MARKET RESEARCH MARKET IN UKRAINE

У статті розглянуто ринок маркетингових досліджень в Україні: особливості його формування, обсяг та лідери.
Проаналізовано статистичні дані Української асоціації маркетингу, а саме: структуру замовників маркетингових
досліджень, методи, що використовують під час таких досліджень, та товари, які вивчають на ринку. Визначено проX
блемні аспекти національного та міжнародного ринків маркетингових досліджень на підставі опитування маркеX
тингових компаній. Відображено міжнародні тенденції, що сприятимуть розвитку такого ринку в Україні і у світі.
The article deals with the market of market research in Ukraine: the peculiarities of the formation of the market, the size of
the market and the leaders that form it. The statistics of the Ukrainian Marketing Association, in particular the structure of
customers of marketing researches, the most used methods of marketing research and goods being investigated in the market,
are shown and analyzed. The problematic aspects of the national market and the international marketing research market
based on a survey of marketing companies have been noted. The international tendencies, which will promote development of
market research market, both in Ukraine and in the world, are shown.
Ключові слова: маркетингові дослідження, компанії маркетингових досліджень, обсяг ринку маркетинго
вих досліджень, вартість маркетингових досліджень, проблеми ринку маркетингових досліджень, тенденції
ринку маркетингових досліджень.
Key words: marketing researches, marketing research companies, marketing research market volume, marketing
research costs, marketing research problems, market research market trends.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні українські підприємства вимушені гос
подарювати в динамічному та жорсткому середовищі,
що вимагає від них швидкої адаптації, гнучкості, кон
курентоспроможності тощо. Вирішити складні завдан
ня їм насамперед допомагає маркетингове досліджен
ня, яке забезпечує підприємство необхідною інформа
цією про споживача. Визначення потреб споживача, які
постійно зростають (як якісно, так і кількісно), дає та
кому підприємству реальну перевагу над конкурентами
на ринку та створює основу для його розвитку.
Водночас потрібно зазначити, що основною пробле
мою ринку маркетингових досліджень в Україні є недо
статній його розвиток через низький попит на марке
тинговодослідні послуги. Малий та середній бізнес зде
більшого не бачать потреби в залученні спеціалізованих
маркетингових організацій, а також не мають можли
вості використовувати послуги агенцій з маркетингових
досліджень через високу їх вартість.
Науковці у своїх розробках приділяють значну ува
гу вивченню сутності маркетингових досліджень. Адже
нині зростає інтенсивність підприємницької діяльності,
і тому необхідно використовувати нові інструменти для
ефективного функціонування підприємств. Окремі
аспекти маркетингових досліджень було висвітлено та
обгрунтовано в працях таких іноземних авторів: Ф. Кот
лера, Г. Армстронга, Д. Сондерса, Г. Черчілля, а також
вітчизняних науковців: А. Павленка, А. Войчака, А. Ста
ростіна, Л. Балабанова. Проте ринок маркетингових
досліджень потребує і надалі аналізу та виявлення тен
денцій на вітчизняних теренах.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу ринку маркетин
гових досліджень в Україні щодо обсягів їх ринку,
кількості та спеціалізації агенцій, що проводять марке
тингові дослідження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "маркетингові дослідження" науковці у
своїх роботах трактують порізному. Так, Г. Черчилль
стверджує, що маркетингові дослідження є функцією
зв'язку із споживачем [1], А. Старостіна розкриває їх
як інструмент розробки рекомендацій для підприємства
[2]. Б. Райзберг визначає маркетингові дослідження, як
процес вивчення та прогноз ринку [3]. Різні аспекти
трактування поняття свідчать про багатофункціональ
ну роль цього інструменту, як невід'ємної складової
маркетингової діяльності. Проведені маркетингові дос
лідження у різних його сферах: вивчення ринку, спожи
вачів, конкурентів, товарів, цін, системи просування то
варів тощо, відображають реальну картину середовища,
в якому функціонує підприємство.
Отже, можемо стверджувати, що існує тісний зв'я
зок між підприємницькою діяльністю та маркетингови
ми дослідженнями, оскільки в широкому аспекті отри
мані результати маркетингового дослідження надають
можливість підприємству обрати оптимальну стратегію
розвитку.
Проведення маркетингових досліджень для підприє
мства забезпечують його внутрішні структури. Тобто
функціонуючий відділ маркетингу проводить дослід
ження ринку, результати якого зможуть використати
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більшість середніх та великих
Таблиця 1. Структура замовлень на маркетингові дослідження
за основними ринками
бізнесодиниць. Проте можли
вості таких досліджень на рівні
2013
2014
2015
підприємства обмежені порівня
Загальний
Загальний
Питома
Загальний
Питома
Замовники
Питома
вага
но із зовнішніми організаціями,
обсяг, тис.
обсяг, тис.
вага на
обсяг, тис.
вага на
на ринку, %
які спеціалізуються на вивченні
USD
USD
ринку, %
USD
ринку, %
сфери маркетингу та можуть на
B2C
36761
72,4
23900
61,3
17873
73,7
дати більш точну інформацію про
B2B
15070
27,6
11072
38,7
6368
26,3
зовнішнє середовище.
Джерело: складено за даними УАМ [6].
За даними УАМ (Українська
асоціація маркетингу), лише 12 %
підприємств взагалі не проводили маркетингових досл посіла першу сходинку. Також значне зростання пока
іджень, 70 % — використовували власні сили, і 18 % — зала агенція Medical Data Management, піднявшись із
послуги зовнішніх організацій.
шостої сходинки на третю, поділивши її з Proxima
Розвиток маркетингових досліджень власними си Research [6]. Необхідно зазначити, що на національно
лами підприємства можливий за розширення структу му ринку маркетингових досліджень, як видно зі спис
ри підприємства і виокремлення маркетингового відділу ку, найвищі сходинки посідають іноземні компанії, а
з функціями дослідження ринку, що вимагає значних саме їх представництва в Україні, що свідчить про низь
витрат на утримання такої підструктури та масштаб ку конкурентоспроможність вітчизняних агенцій.
ності самого підприємства. Малі підприємства прово Структура розподілу замовлень на маркетингові дослі
дять незначні маркетингові дослідження, забезпечую дження така: національні організації з маркетингових
чи себе необхідною інформацією за допомогою опиту досліджень отримують більшість замовлень, іноземні
вань клієнтів, анкетування та моніторингом зовнішньої компанії — меншу частину, але їх дохідність набагато
інформації.
більша, за рахунок чого в загальному обсязі ринку мар
Формування українського ринку маркетингових кетингових досліджень іноземні компанії значно
досліджень від початку незалежності держави здійсню відрізняються від українських.
валося так [4]:
Розподіл замовлень у структурі B2C і B2B відобра
— дублювання західної практики: міжнародні ком жає тенденцію до зростання, насамперед сегмента без
панії, які прийшли на новий ринок і не мали кваліфіко посередньої співпраці з клієнтамифірмами (B2C), а не
ваних кадрів, створили їх, навчаючись на власному до через посередників (B2B).
свіді. Згодом окремі спеціалісти створили свої компанії
Структура замовників маркетингових досліджень,
на базі іноземної практики;
відображена в таблиці 2, якнайширше розкриває клю
— формування винятково іноземних філій: фірми чову проблему вітчизняного ринку — основні замовни
замовники, які надають перевагу іноземному продукту, ки — не українські компанії, а іноземні (48,53 % від усіх
створили іноземні філії на українському ринку, при чому замовників у 2015 році). Отже, компанії, здебільшого за
вони завоювали значну його частину через високу якість хідної та центральної Європи, формують основу інозем
робіт і гнучку цінову політику.
них замовників на ринку маркетингових досліджень.
Особливістю національного ринку маркетингових Натомість вітчизняні компанії не використовують так
досліджень є спеціалізація не тільки на бізнесдослід широко можливості маркетингових досліджень:
женнях, а й на соціологічних, значну частку яких ста "підхоплена" західна тенденція тільки починає розви
новлять політичні.
ватися. Дослідницькі агенції, які є резидентами Украї
Ринок маркетингових досліджень за світовими тен ни, також менше використовують маркетингові дослід
денціями зростає щороку. Так, за 2016 рік найбільші ження ніж дослідницькі агенції нерезиденти України
світові ринки маркетингових досліджень отримала — на 4,7 %, 2,99 %, 4,44 %, більше замовлень припадає
кращі прибутки порівняно з 2014 роком, зокрема ринок на останніх за досліджуваний період.
Північної Америки — на 3,1 %, Європи — на 2,8 %. Зага
Як видно з даних таблиці 3, до 2013 року просте
лом обсяг ринку зріс з 44,35 млрд дол. до 44,51 млрд дол. жується тенденція до зростання обсягу ринку марке
у 2016 році [5].
тингових досліджень, проте подальший спад показни
Водночас основу розвитку маркетингових дослід ка зумовив його найменший рівень у 2015 році — 35,9
жень становлять спеціалізовані агенції, оскільки основ млн дол. — це на 40,95 % менше ніж у 2013 році
ною їх діяльністю є проведення дос
Таблиця 2. Структура ринку маркетингових досліджень
лідження в цій сфері, а тому орієн
за категоріями замовників
тація на розвиток забезпечить
більший обсяг виконаних замовлень
2013
2014
2015
клієнтів. На українському ринку
Обсяг
Обсяг
Обсяг
Замовники
Питома
Питома
Питома
нараховують більше ніж 100 ком
замовлень,
замовлень,
замовлень,
вага, %
вага, %
вага, %
паній, що спеціалізуються на марке
тис. USD
тис. USD
тис. USD
тингових дослідженнях. Лідерами
Українська
16649,00
57,56
6396,00
36,00
12121,00
46,62
українського ринку за 2015 рік є [6]:
компанія
1) ACNielsen Ukraine (Нідерлан
Іноземна
9469,00
32,74
9336,00
52,55
12617,00
48,53
компанія
ди),
Іноземна
2) GfK Ukraine (Німеччина),
компанія, що
3) Proxima Research та Medical
готується вийти
509,00
1,76
431,00
2,43
14,10
0,05
Data Management (Росія і Польща),
на український
4) UMG (Україна),
ринок
5) TNS Ukraine (Великобрита
Дослідницька
нія).
агенція –
1828,00
6,32
1066,00
6,00
1200,00
4,62
За останні 3 роки позиції рей
нерезидент
тингу залишаються майже незмін
України
ними, що свідчить про відсутність
Дослідницька
агенціянових конкурентоспроможних
470,00
1,62
535,00
3,01
47,50
0,18
резидент
фірм у сфері маркетингу. Порівня
України
но з 2014 роком компанія ACNielsen
Ukraine потіснила GfK Ukraine та
Джерело: розраховано на основі [7].
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серед товарів, що є на ринку маркетингових дослід
жень (табл. 4). Така ситуація має світовий характер
через специфіку цього товару. У розрізі товарів по
Відносне
Абсолютне
Обсяг ринку
всякденного попиту, що становлять 32,3 % від загаль
значення
значення
порівняно з
порівняно з
Рік
ної кількості товарів, лідером є харчова промис
млн $
млн грн.**
попереднім
попереднім
ловість.
роком (%)
роком (млн $)
У таблиці 5 подано основні методи маркетингових
2010
40,5
988,2
досліджень, з яких інтерв'ю та телефонні опитування
2011
44,5
1085,8
4,00
9,88
використовують майже всі агенції. До 2015 року ос
2012
56,95
1389,58
12,45
27,98
новним методом було проведення інтерв'ю — це 50,34
2013
60,8
1483,52
3,85
6,76
% та 77,7 % за 2013 та 2014 роки відповідно через ви
2014
42,44
1035,536
- 18,36
- 30,20
соку ефективність цього методу. Проте в 2015 році
2015
35,9
875,96
- 6,54
- 15,41
найбільше досліджень припадає на інші методи (62,78
2016
39,5
963,8
3,6
10,02
%) через автоматизовані цифрові чи електронні дос
Примітка: **Долар прирівнюється до гривні за середньоріч лідження, куди входить мобільні технології, хмарні
технології, соціальні медіа тощо. Серед інших методів
ним курсом НБУ 2016 року (24,4 грн).
використовують також методи "таємний покупець" та
Джерело: дані УАМ [6].
"панельне дослідження". Найменше використовують
Таблиця 4. Товари, які досліджують на ринку
метод опитування поштою через застарілість такої
маркетингових досліджень в Україні
технології та метод onlineдосліджень та велику
кількість неадекватної та неточної інформації. За
Питома
прогнозами американських експертів, 50 % усіх мар
Галузь
частка,
кетингових досліджень у світі проводяться в online
%
режимі [8].
Товари повсякденного попиту (fmcg) з них:
32,3
Вивчивши розподіл замовлень у розрізі типу дослі
– пиво та слабоалкогольні
12,8
джень, можна відобразити таку структуру: 60,2 % при
– харчова промисловість
44,9
падає на вимірювання обсягу ринку, 14,5 % — дослід
– ліки, парфумерія та засоби гігієни
19
ження медіааудиторії, трекінг (оцінка) реклами/брен
– тютюнові вироби
20,6
ду дорівнює 6,5 %, решта — 18,8% припадає на інші дос
– кондитерські вироби
0,9
лідження в маркетинговій сфері [6].
– інші товари повсякденного попиту
1,8
Основною проблемою, що не дозволяє ринку мар
Товари довготривалого використання
11
кетингових досліджень розширюватися і збільшува
Фармацевтичні товари та послуги
33,8
ти обсяги, є висока вартість послуг спеціалізованих
Автомобільний ринок
3,2
агенцій з маркетингових досліджень. У більшості ви
Інше В2С
19,8
падків витрати компаній на маркетингові досліджен
Джерело: дані УАМ [6].
ня становлять 2—7 % від загальних витрат на марке
(найбільший показник), через зниження підприємниць тинг [4].
кої інтенсивності та, як наслідок, зменшення замовлень
Необхідно зазначити, що кабінетні дослідження,
на дослідження. Компанії, які здійснюють маркетин які не вимагають великих зусиль, і, як правило, марке
гові дослідження, дуже чутливі до економічного роз тингові агенції, які уже мають базу інформації, що ви
витку країни. Навіть при незначних зниженнях еконо користовують у разі такого замовлення, мають віднос
мічних показників у компаніях зменшується кількість но невелику ціну (проте УАМ не відображає реальну
замовлень на проведення досліджень. Так, політична вартість таких замовлень). Вартість польових дослід
та економічна ситуація, яка склалася у 2014 році, знач жень залежить від багатьох факторів: час, масштаби
но вплинула на ринок маркетингових досліджень, дослідження, складність технік при проведенні дослі
відповідно обсяг ринку скоротився на 30,2 % від попе дження тощо. Вартість такого дослідження дорівню
реднього року.
ватиме від 1 тис. дол. США. Наприклад, компанія
Для реального відображення стану ринку марке Nielsen на англійському ринку маркетингових дослід
тингових досліджень в Україні доцільно проаналізу жень за проведення одномісячного дослідження вста
вати його обсяг в інших країнах світу. Лідером у цій новила ціну 190 тис. грн (5 500 фунтів стерлінгів при
сфері є США — 43 % від світового ринку маркетинго рівнюється до середнього курсу НБУ англійського
вих досліджень, що становить 18,79 млрд дол., фунта стерлінга — 34,6 грн) [9].
провідні позиції займають Великобританія (7,43 млрд
Значної критики вітчизняними дослідниками заз
дол.), Німеччина (3,06 млрд дол.), Франція (2,18 млрд нають українські компанії маркетинговодослідної
дол.) та Китай (1,74 млрд дол.). Порівнявши українсь сфери діяльності через відсутність чіткої методології
кий ринок маркетингових досліджень з іншими світо для проведення досліджень, низьку ефективність
вими ринками, можна визначити, що його частка ста найбільш поширених методів, якот опитування по
новить усього 0,8 % від світового обсягу — 43,7 млрд штою та телефонні опитування (табл. 5). Проте зга
дол., а свідчить про відсутність розвитку у глобаль дана проблематика є характерною для цілої сфери
ному масштабі [5].
маркетингових досліджень. Нижча ефективність про
Фармацевтичні товари мають найбільшу частку ведених досліджень, порівняно із закордонною прак
тикою, пояснюється національною
ментальністю, що супроводжує
Таблиця 5. Основні методи маркетингових досліджень
неправдивість інформації при опи
в Україні 2013—2014 роки
туванні.
Обсяг досліджень
Розглянемо більш детально про
Методи дослідження
2013
2014
2015
блемні аспекти галузі маркетинго
тис. USD
%
тис. USD
%
тис. USD
%
вих досліджень у контексті світово
Опитування поштою
38
0,16
9
0,06
363
2,17
го масштабу, оскільки основний об
Телефонні опитування
7245
30,67
1802
11,86
1328
7,95
сяг від ринку маркетингових дослі
Інтерв'ю
11889
50,34
11811
77,70
4287
25,66
джень становлять міжнародні ком
Online-дослідження
1903
8,06
1410
9,28
241
1,44
панії, які працюють на основі закор
Інші дослідження
2544
10,77
168
1,11
10491
62,78
донної практики. Так, сучасний дос
лідник Леонард Мерфі, який 15 ро
Джерело: дані УАМ [6].
Таблиця 3. Обсяг ринку маркетингових досліджень
за 2010—2016 роки в Україні
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ків працював у сфері маркетингових досліджень, провів
опитування вибірки міжнародних компаній, які працю
ють у цій сфері, і отримав такі дані [10]:
— 56 % респондентів вважають найбільшою про
блемою методологію проведення досліджень через ве
лику кількість невпорядкованої інформації, низький
рівень зацікавленості й участі опитуваних, труднощі в
отриманні даних, які вважаються конфіденційними
тощо;
— 29 % респондентів зазначили, що проблемою є
самі клієнти, оскільки вимагають великого обсягу
інформації, скорочують часові рамки, обмежують бюд
жет на дослідження;
— 25 % респондентів стверджують, що проблемою
є неправильні, не адекватні результати досліджень, що,
як правило, викликано неправдивою інформацією опи
туваних або не своєчасною інформацією;
— 22 % респондентів зазначають, що ще однією про
блемою маркетингових досліджень є сучасні технології,
які вимагають розробки нових методик проведення до
сліджень в Internetсередовищі, через мобільні, ком
п'ютерні пристрої;
— 21 % респондентів вважають, що проблемою
діяльності компанійдослідників є ідентифікація ком
панії від своїх конкурентів, оскільки запропоновані по
слуги є однотипними, а унікальність технології роботи
зберегти дуже важко.
Водночас доцільно зауважити, що тенденція ринку
маркетингових досліджень передбачає таке: зростання
диференціації послуг, що надають компанії з маркетин
гових досліджень, та скорочення частки дослідномар
кетингових робіт, проведених власними силами підприє
мства [11; 12]. Ключову роль у розвитку маркетингових
компаній відіграватиме розширення Internetзон, оскі
льки збільшиться кількість дослідницьких вибірок, реп
резентативність та, відповідно, точність наданих інфор
мацій.
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ВИСНОВКИ
Обсяг українського ринку маркетингових досліджень
відображає потенціал до зростання. Так, за 2016 рік
обсяг агенцій з маркетингових досліджень становив
39,5 млн дол., що на 3,6 млн дол. більше ніж у поперед
ньому періоді. Така ситуація зумовлена світовою тен
денцією до зростання попиту на маркетингові дослід
ження. Основу ринку маркетингових досліджень ста
новлять іноземні компанії ACNielsen, GfK, Proxima
Research та інші, їх позиції підкріплені не стільки кіль
кістю отриманих замовлень, скільки широтою масштабів
проведених досліджень.
Така ситуація ринку маркетингових досліджень в
Україні супроводжується рядом проблем: поперше,
більшістю замовників досліджень є іноземні компанії, а
не вітчизняні, що свідчить про низький рівень розвитку
вітчизняних підприємств; подруге, висока вартість по
слуг маркетингових досліджень, що не дозволяє мало
му та середньому бізнесу використовувати ринкові мож
ливості.
Маркетингові дослідження для українських під
приємств мають стати невід'ємним інструментом розвит
ку та орієнтиром на перспективні сфери діяльності. Ви
користовуючи всі наявні на сьогодні інструменти мар
кетингових досліджень, вітчизняні підприємства змо
жуть забезпечити себе інформацією про ринок як са
мостійно (що є менш ефективно), так і залучаючи зов
нішні спеціалізовані агенції, які фактично і формують
український ринок маркетингових досліджень.
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MODEL OF HARMONIZATION OF TAX REDISTRIBUTION OF PERSONAL INCOME

Статтю присвячено пошуку можливостей і побудові моделі гармонізації приватних та суспільних інтеX
ресів у сфері податкового перерозподілу доходів фізичних осіб як одного з інструментів подолання клюX
чових проблем сучасного українського суспільства — соціальноXекономічної нерівності й бідності насеX
лення.
Автором досліджено ефективність реалізації фіскальної та регулюючої функцій податку на доходи
фізичних осіб, виявлено проблемні аспекти механізму його функціонування в контексті справедливості
оподаткування і спроможності корегувати дисбаланси розподілу добробуту між різними верствами наX
селення.
У рамках поставленої мети автором запропоновано концептуально класифікувати і згрупувати платX
ників податку на доходи фізичних осіб за ознакою їх схильності до соціальноXекономічних і фіскального
ризиків та однієї з найважливіших соціальних проблем сучасності — бідності населення. Означена клаX
сифікація здійснена на основі коефіцієнта платоспроможності фізичної особи і домогосподарства — платX
ників цього податку, який, у свою чергу, визначається з використанням показника граничної функціоX
нальної корисності доходу (як фізичної особи, так і в перерахунку на умовних дорослих у структурі доX
могосподарства такої особи). Для цього було обгрунтовано доцільність введення в науковий апарат катеX
горії "базова одиниця доходу" або, іншими словами, "базовий функціональний дохід".
На основі цієї класифікації автором запропоновано модель прогресивного податку на доходи фізичX
них осіб, яка передбачає застосування плаваючої (гнучкої) ставки цього податку. Крім того, уточнено
зміст такого інструменту підвищення справедливості оподаткування, як неоподатковуваний мінімум
доходів платника. Означена модель може застосовуватися як для індивідуального податкового перерозX
поділу доходів фізичної особи, так і для оподаткування сукупних доходів її домогосподарства.
Крім того, у статті наводяться пропозиції автора щодо розширення переліку витрат, які дають право
на застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб, у рамках вирішення точкових
проблем соціальноXекономічного характеру, зокрема підвищення здоров'я населення і доступу до меX
дичних послуг на платній основі, розвитку людського капіталу та формування резервів фінансовоXматеX
ріальної стійкості соціального добробуту населення і якості його життя.
The article is aimed to the search of opportunities and building the model of harmonization of private and
social interests in the sphere of tax redistribution of personal income as one of the instruments of overcoming the
key problems of the modern Ukrainian society — socioXeconomic inequality and poverty of the population.
The author investigated the effectiveness of realization the fiscal and regulatory functions of the personal
income tax, found the problematic aspects of its mechanism functioning in the context of fairness of taxation
and the ability to adjust the imbalances of the welfare distribution between the different population groups.
Within the set goal the author proposed to conceptually classify and group the taxpayers of the personal
income tax by the indication of their predisposition to the socioXeconomical and fiscal risks and one of the most
important social problems of today — the poverty of population. The defined classification is made on the basis
of the solvency ratio of the individual and household as the taxpayers of the mentioned tax, which, in turn, is
calculated using the indicator of the marginal functional utility of income (both individual and in the reckoning
of conditional adults in the structure of the household of such individual). For this the feasibility of introducing
into the scientific apparatus the category 'basic unit of income' or, in other words, 'basic functional income' was
substantiated.
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Based on this classification the author proposed the model of progressive personal income tax, which implies
the application of the floating (flexible) rate of the tax. Besides, the content of such instrument of improving tax
fairness as taxXfree minimum payer's income is clarified. The model can be applied both for the individual tax
redistribution of personal income and for the taxation of the total income of the household.
Besides, the article provides the proposals of the author concerning the expanding the list of expenses, that
are entitled to a tax rebate of the personal income tax, within the framework of solving point socioXeconomic
problems, in particular improving the health of the population and access to health care services on a paid basis,
development of human capital and formation of reserves of financial and material stability of social welfare of
the population and the quality of their life.

Ключові слова: модель прогресивного прибуткового оподаткування, податковий перерозподіл доходів фізич
них осіб, гармонізація приватних та суспільних інтересів, справедливість, податок на доходи фізичних осіб,
базова одиниця доходу (базовий функціональний дохід), податкова знижка, соціальноекономічна нерівність
і бідність населення.
Key words: a model of progressive income taxation, tax redistribution of personal income, harmonization of private
and social interests, fairness, personal income tax, basic unit of income (basic functional income), tax rebate, socio
economic inequality and poverty of the population.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасне українське суспільство, що взяло вектор на
інтеграцію в Європейський союз та імплементацію його си
стеми цінностей, перебуває в процесі діалектичного розвит
ку та постійних змін. Але як і кожна країна на відповідному
етапі свого становлення, Україна має низку соціальноеко
номічних проблем. Їх вирішення сприятиме зростанню за
гальносуспільного добробуту та економічного базису, фор
муванню потрібного обсягу фінансових джерел проведен
ня необхідних трансформацій, підвищенню макрофінансо
вої та макроекономічної стійкості держави, а також забез
печенню гідного рівня життя населення і подоланню со
ціальних негараздів.
У вересні 2015 року Україна приєдналася до процесу
імплементації Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, які пе
редбачають досягнення якісних і кількісних результатів за
чотирма напрямами: соціальний добробут, економічне зро
стання, охорона і збереження довкілля, а також справед
ливе правосуддя і мир. Одними з ключових та фундамен
тальних Цілей виступають скорочення нерівності, подолан
ня бідності, міцне здоров'я і благополуччя, якісна освіта, а
також гідна праця та економічне зростання [1]. Досягнення
поставлених у їх рамках завдань вкрай важливе для нашої
держави і набуває особливої актуальності у світлі необхід
ності подолання ряду проблем соціальноекономічного ха
рактеру, які сформувалися за часи незалежності. Серед них,
в першу чергу, можна виокремити соціальноекономічну
нерівність і бідність населення, про що свідчать численні
наукові дослідження [2—5] й статистичні обстеження [6; 7]
рівня та якості життя населення.
Одним із ефективних засобів вирішення означених про
блем і досягнення очікуваних результатів суспільного роз
витку в контексті імплементації Цілей Сталого Розвитку
виступає податковий перерозподіл доходів фізичних осіб.
Але в Україні протягом багатьох років склалася ситуація,
коли процес прибуткового оподаткування населення націле
ний переважно на наповнення державної скарбниці та май
же не виконує своєї регулюючої функції, а саме не врахо
вує соціальноекономічний стан платника, його схильність
до соціальноекономічних і фіскального ризиків. Тобто по
рушується такий базовий принцип оподаткування, як прин
цип платоспроможності, а отже, й соціальної справедли
вості. Крім того, не забезпечується на належному рівні якіс
на й кількісна еквівалентність сплачених обсягів податку на
доходи фізичних осіб (ПДФО) у формі відповідних суспіль
них благ.
Іншими словами, не реалізується одне з ключових його
призначень — перерозподіл та корегування нерівномірності
розподілу доходів, можливостей і добробуту в суспільстві.
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Також не досягається подолання проблемних аспектів роз
витку й перешкод розширеному соціальноекономічному
відтворенню нашої країни, зокрема проблем нерівності та
бідності населення. У зв'язку з цим постає потреба у зміні
загальної філософії побудови й реалізації податкового пе
рерозподілу доходів фізичних осіб у напрямі його пере
орієнтації із суто фіскальних цілей і пріоритетів на регулю
ючі та соціалізаційні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика підвищення справедливості в сфері при
буткового оподаткування населення та віднайдення ефек
тивних механізмів посилення регулюючої функції податко
вого перерозподілу доходів фізичних осіб постійно пере
буває у колі уваги вітчизняних та зарубіжних науковців
і практиків. Зокрема, вона почала підніматися в працях
А. Сміта і Д. Рікардо та знайшла своє продовження у до
слідженнях С.Л. Брю, А. Вагнера, К. Вікселя, Дж.М. Кейн
са, А. Лоріа, І.А. Майбурова, К.Р. Макконнелла, Д. Мілля,
Ш. Монтеск'є, Ф. Нітті, П. Самуельсона, Ж.Б. Сея, Е. Селі
гмана, Ж. Сісмонді, Дж. Стігліца тощо. Серед українських
вчених цим проблемам присвятили свої праці В.Л. Андру
щенко, В.П. Вишневський, О.Д. Данілов, Т.О. Кізима,
І.О. Луніна, В.М. Мельник, Т.В. Паєнтко, В.М. Помулєва,
А.А. Славкова, А.М. Соколовська, М.М. Степура, В.М. Фе
досов, Л.Б. Штефан та інші.
Але у світлі постійного інституціонального розвитку,
трансформації соціальноекономічних відносин і нових вик
ликів, що супроводжують суспільний поступ, потребують
більш глибокого дослідження питання справедливості по
даткового перерозподілу доходів та гармонізації приватних
і суспільних інтересів у сфері прибуткового оподаткування
населення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — пошук можливостей і моделі гармонізації
приватних та суспільних інтересів у сфері податкового пе
рерозподілу доходів фізичних осіб як одного з інструментів
подолання ключових проблем сучасного українського су
спільства — соціальноекономічної нерівності й бідності на
селення. Зокрема у напрямі підвищення його справедливості
та потенціалу узгодження інтересів як між платниками при
буткового податку, державою й суспільством, так і між
різними категоріями таких платників.

ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктивна необхідність ефективного та конвергентно
го розв'язання проблеми саме соціальноекономічної не
рівності обумовлюється, з одного боку, її самостійним не
сприятливим впливом на темпи розширеного відтворення
економічного базису країни і рівень добробуту населення,
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Таблиця 1. Фіскальні та соціалізаційні показники функціонування податку на доходи фізичних осіб
в Україні протягом 2010—2016 років
Показники

2010
1082,57

2011
1316,6

2012
1408,89

Роки
2013
1454,93

2014
2015
2016
Номінальний ВВП, млрд грн
1566,73
1979,46
2383,18
Загальні податкові доходи зведеного
236,9
323,99
347,99
341,17
355,43
507,64
650,78
бюджету України (ЗБУ), млрд грн
Обсяг мобілізованого ПДФО до ЗБУ, млрд грн 51,03
60,23
68,09
72,15
75,2
100
138,78
ПДФО, % до ВВП
4,7
4,6
4,8
5,0
4,8
5,1
5,8
Частка ПДФО у податкових доходах ЗБУ, %
21,54
18,59
19,57
21,15
21,16
19,7
21,33
Кількість зайнятого населення, тис. осіб
19 180,2
19 231,1
19261,4
19314,2
18073,3
16443,2
16276,9
Річна сума ПДФО на 1 працюючого, грн
2518
2963
3345
3536
4161
6081
8 526
Темп приросту ПДФО на 1 працюючого, %
17,67
12,89
5,71
17,68
46,14
40,21
ПДФО на 1 людину, грн
1110
1316
1492
1584
1655
2329
3 246
Співвідношення ПДФО на 1 працюючого та
2,27
2,25
2,24
2,23
2,51
2,61
2,63
ПДФО на 1 людину, разів
Середньомісячна заробітна плата, грн
2250
2648
3041
3282
3480
4195
5183
Оплата праці в структурі сукупних ресурсів
47,6
48,9
50,8
50,6
48,8
47,2
46,7
домогосподарств, %
Темпи зростання/зниження реальної
110,2
108,7
114,4
108,2
93,5
79,8
109,0
заробітної плати (до попереднього року), %
Індекс споживчих цін (до попереднього
109,4
108,0
100,6
99,7
112,1
148,7
113,9
року), %
Законодавчо встановлений прожитковий
мінімум для працездатних осіб станом на
869
941
1073
1147
1218
1218
1378
1 січня, грн
Розмір звичайної податкової соціальної
434,5
470,5
536,5
573,5
609
609
689
пільги з ПДФО, грн
Середньорічний розмір законодавчо
встановленого прожиткового мінімуму (у
843,2
914,1
1042,4
1113,7
1176,0
1227,3
1388,1
середньому на одну особу в місяць), грн
Середньорічний розмір фактичного
прожиткового мінімуму (у середньому на
1357,6
2257,0
2646,4
одну особу в місяць)*, грн
Населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму:
Чисельність, млн осіб
3,6
3,2
3,8
3,5
3,2
2,5
1,5
У % до загальної чисельності населення
8,6
7,8
9,0
8,3
8,6
6,4
3,8
Населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму:
Чисельність, млн осіб
6,3
20,2
19,8
У % до загальної чисельності населення
16,7
51,9
51,1
Середній розмір домогосподарства, осіб
2,59
2,59
2,58
2,58
2,58
2,59
2,58
Середній розмір домогосподарства у
2,12
2,11
2,11
2,11
2,10
2,11
2,11
розрахунку на умовних дорослих, осіб

Примітка: * Розмір фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму в середньому на одну особу на місяць, а також окре
мо для кожної основної соціальної і демографічної групи населення розраховується Міністерством соціальної політики України
щомісяця на основі статистичних даних про рівень споживчих цін з метою спостереження за динамікою рівня життя в Україні [8].
Джерело: побудовано автором на основі [9; 10].

а з другого — тим, що вона зачасту призводить до виник
нення інших проблемних явищ та загроз соціальноеконо
мічного характеру1. Так, майже невідворотнім наслідком ди
ференціації суспільства за фінансовоекономічною ознакою
виступає бідність населення, оскільки "навіть обгрунтова
на і соціально прийнятна нерівність завжди породжує
бідність" [2, с. 23].
Крім того, соціальноекономічна нерівність спричиняє
"зростання тіньового сектору економіки, в умовах якого не
можливі досконалі соціальнотрудові відносини та реаліза
ція принципів гідної праці", а також "стиснення середнього
класу — основи стабільності в державі та однієї з основних
передумов стійкого розвитку" [3, с. 45]. Причому останнє
може відбуватися як у абсолютному вираженні (зниження

___________________________________________

кількості осіб чи домогосподарств, які відносяться до цієї
категорії), так і у відносному (заниження якісних і кіль
кісних ознак, які визначають приналежність особи чи до
могосподарства до середнього класу).
У світовій практиці подолання означених проблем, а
також мінімізації ризиків і несприятливих наслідків, пов'я
заних з ними, широко застосовується податковий перероз
поділ доходів фізичних осіб, який реалізується в Україні
через податок на доходи фізичних осіб. З одного боку, це
стабільне й фіскально спроможне джерело наповнення дер
жавного та/або місцевих бюджетів, про що свідчать дані
щодо їх виконання (протягом багатьох років близько 21%
усіх податкових доходів зведеного бюджету забезпечува
лося саме цим податком, що становило у певних роках

1
До ризиків, загроз і наслідків необґрунтованої нерівності також можна віднести:
значний рівень незаможного населення у національному масштабі, а відтак постійні труднощі у мобілізації фінансових ре
сурсів до бюджетної системи в рамках прямого і непрямого оподаткування, підвищення регресивності універсальних акцизів та
несправедливості прибуткового оподаткування фізичних осіб внаслідок скорочення різного роду податкових пільг і максимізації
фіскальної функції, що передбачає перенесення податкового тягаря з багатих верств населення на бідні;
низький потенціал підвищення податкової спроможності регіонів, уповільнення темпів реальної фіскальної децентралізації
управління країною, а також посилення тиску на систему соціального забезпечення та заниження соціальних стандартів і гарантій,
аби їх профінансувати, виходячи з бюджетної спроможності;
зниження мотивів інвестувати у власний людський капітал, підвищувати продуктивність праці та розширювати свою трудову
реалізацію, а відтак позбавлення джерел і ресурсів у майбутньому змінити на краще ситуацію щодо власного соціального та/або
економічного добробуту;
переважання егоїстичномаксимізаційних пріоритетів у сфері економічної взаємодії, а також їх поширення у соціальну пло
щину, коли суто економічна реалізація особи та її матеріальний добробут формують параметри соціального становища людини, та
інші наслідки.

90

Економiка та держава № 3/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
більше 5% від ВВП; табл. 1). А з іншого — це засіб з потуж
ним потенціалом регулювання добробуту домогосподарств,
процесів їх споживання та інвестування, диференціації роз
поділу доходів серед населення, пом'якшення різного роду
протиріч між суспільними групами, а також корегування
міри участі кожної особи у фінансуванні державних і ло
кальних суспільних благ.
Досліджуючи фіскальну ефективність ПДФО, варто
відзначити її залежність від двох ключових чинників: розмі
ру і диференціації ставок оподаткування та величини і
структури бази оподаткування, зокрема наявності подат
кових пільг. Щодо першого, то наразі в Україні цей податок
функціонує на пропорційній основі (з 2016 року базова став
ка щодо більшості доходів становить 18%). Але в попередні
періоди, рухаючись у зворотному напрямі, діяли мало про
гресивна шкала оподаткування (у 2015 році — 15% і 20%, з
2011 року по 2014 рік — 15% і 17%), пропорційна (з 2007
року по 2010 рік — 15%, з 2004 року по 2006 рік — 13%) та
прогресивна (від часів набуття незалежності й до 2003 року
включно) з максимальною ставкою 50% на момент перехо
ду до пропорційної моделі даного податку [11—13].
Що ж до чинника величини бази оподаткування, то про
стежується пряма залежність між підвищенням обсягів мо
білізації до відповідних бюджетів податку на доходи фізич
них осіб в абсолютному вимірі (протягом 2010—2016 років
вони виросли більш, ніж в 2,7 рази) та зростанням номіналь
них доходів населення. На користь цього, зокрема, свідчить
динаміка середньомісячної заробітної плати в нашій державі
(з 2250 грн у 2010 році до 5183 грн у 2016 році), особливо
зважаючи, що для українців праця виступає основним дже
релом їх доходів. Протягом досліджуваного періоду саме
трудові доходи забезпечували практично половину сукуп
них ресурсів домогосподарств (питома вага оплати праці
коливалась від 47,6% у 2010 році до 46,7% у 2016 році, дося
гаючи рівня 50,8% і 50,6% у 2012 і 2013 роках відповідно).
Динаміка співвідношення річної суми ПДФО на 1 працюю
чого та ПДФО на 1 людину характеризується певним зни
женням з 2,27 разів у 2010 році до 2,23 у 2013 році, а потім
зростанням до 2,63 разів у 2016 році, хоча тенденція озна
чених показників у абсолютному вираженні вражає ще
більше 2 (див. табл. 1).
Також Податковим кодексом України (ПКУ) передба
чено низку доходів, що не включаються до бази оподатку
вання, можливість застосування податкової знижки з
ПДФО у разі понесення платником витрат на визначені в
ПКУ цілі3, а також наявність податкової соціальної пільги
(ПСП) для осіб з низькими доходами. Остання застосо
вується до доходу, отримуваного лише від одного робото
давця у вигляді заробітної плати4, якщо його розмір не пе

ревищує суми, що дорівнює розміру місячного прожитко
вого мінімуму, законодавчо встановленого для працездат
ної особи на 1 січня звітного податкового року, помноже
ного на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Таке
обмеження в умовах значного відставання означеного
мінімуму від його фактичного рівня (див. табл. 1) внаслідок
високих темпів інфляції, а також росту доходів переважно
в номінальному вираженні вбачається неактуальним і по
требує перегляду у бік збільшення. Тут можна піти двома
шляхами: або встановити підвищуючий коефіцієнт на рівні
2,75 замість 1,4, або ж використовувати для цілей ліміту
вання доходу, що забезпечує право на застосування ПСП,
показник фактичного прожиткового мінімуму замість за
конодавчо встановленого. Принаймні до моменту, поки
останній не досягне економічно і ринково обгрунтованого
рівня та не відбудеться сповільнення темпів інфляції.
Така пільга передбачена в трьох розмірах: 100% (зви
чайна ПСП, що дорівнює 50% законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму; табл. 1), а також 150% і 200% від
звичайної ПСП [11]. Але враховуючи довготривалу не
відповідність законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму його фактичному рівню, а також економічну й
відтворювальну необгрунтованість розміру звичайної ПСП
на рівні лише 50%ї величини прожиткового мінімуму, не
можливо говорити про виконання податковою соціальною
пільгою свого соціального призначення. Зокрема функції
неоподатковуваного мінімуму доходів як захисту малоза
безпечених верств населення від непомірного фіскального
тиску на їх добробут і спроможність простого й мінімаль
ного розширеного відтворення. Іншими словами, функції
захисту доходу від податкового вилучення з тих його час
тин, що призначені для фінансового забезпечення просто
го відтворення як самого платника ПДФО, так і членів його
домогосподарства, які утримуються за рахунок доходу та
кого платника.
Так, якщо фізичною особою отримується дохід на рівні
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, то з
його половини все таки буде сплачено ПДФО, що фактично
означає позбавлення платника ресурсу для його існування
протягом певної частини місяця. Це загострює проблему
бідності населення, зважаючи на чисельність осіб із серед
ньодушовими еквівалентними загальними доходами у
місяць, нижчими законодавчо встановленого прожитково
го мінімуму 5, який виступає однією з меж монетарної
бідності згідно з Методикою комплексної оцінки бідності
[14]. А невідповідність офіційної величини цього соціаль
ного стандарту економічним реаліям лише посилює кри
тичність даного аспекту. Тому вбачаємо доцільним підви
щити рівень звичайної податкової соціальної пільги до

___________________________________________
2
Це свідчить, з одного боку, про підвищення фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб внаслідок означеного зростання
номінальних доходів платників при одночасному зменшенні кількості зайнятого населення через несприятливі фінансовоекономічні коли
вання ринкової кон'юнктури і трудову еміграцію економічно активного населення України. Але з іншого боку така тенденція також означає
підвищення рівня тінізації соціальнотрудових відносин і отримуваних доходів від праці та/або майна. Зокрема, внаслідок переходу з офіцій
ної на неофіційну зайнятість, оскільки остання стає більш економічно вигідною через можливість отримати чи зберегти певні державні випла
ти або субсидії та мінімізувати податковий тягар. Протягом останніх років актуальність зазначеного лише посилюється інфляційними проце
сами й динамікою реальних доходів населення, зокрема заробітної плати (див. табл. 1).
3
Ключовим проблемним аспектом цього інструменту виступає критерій його обмеження щодо максимального розміру податкової зниж
ки, доступної для застосування протягом звітного року, а саме не більше суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку,
нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму ПСП за її наявності [11]. Іншими словами, така пільга може застосовуватися лише до
доходів у формі заробітної плати, тим самим, позбавляючи осіб, що працюють за цивільноправовими договорами, займаються незалежною
професійною чи підприємницькою діяльністю, доступу до інструментарію реалізації горизонтальної справедливості в сфері прибуткового
оподаткування населення. Це ставить їх у дискримінаційне положення порівняно з найманими працівниками, що порушує не лише принцип
платоспроможності, а й принцип рівності усіх платників та принцип нейтральності оподаткування.
4
Та інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій і винагород [11]. Оскільки ПСП покликана виконувати
роль неоподатковуваного мінімуму доходів, її застосування лише до заробітної плати позбавляє податкового захисту як платників ПДФО, що
отримують доходи на основі цивільноправових договорів, так і самозайнятих осіб, що здійснюють незалежну професійну чи підприємницьку
діяльність. Тому вважаємо доцільним передбачити аналогічний інструмент податкового захисту для таких осіб і їх доходів. Зокрема, розшири
ти щодо них право на застосування ПСП.
5
Чисельність такого населення становила протягом 2010—2014 років більше 8% (або в середньому майже 3,5 млн осіб), знизившись лише
у 2015 і 2016 роках до 6,4% й 3,8% відповідно. Але це зниження є дещо штучним, оскільки, поперше, у 2015 році цей соціальний стандарт
(зокрема щодо працездатних осіб станом на 1 січня) не переглядався зовсім, а у 2016 році його було підвищено лише на 160 грн. до 1378 грн.
Подруге, в умовах значної інфляції в 2015—2016 роках (48,7% та 13,9% відповідно) відбулося помітне реальне зниження цього показника.
На користь цього свідчить порівняння середньорічних розмірів фактичного та законодавчо встановленого прожиткових мінімумів у середнь
ому на одну особу в місяць. Так, якщо у 2014 році розрив між цими показниками рівня життя населення становив лише 181,6 грн., то в 2015 році
він зріс до 1029,7 грн, а в 2016 році став ще більше — 1258,3 грн.
Це відповідно позначилося і на реальній чисельності осіб, доходи яких є нижчими за прожитковий мінімум. Так, якщо брати за базу
порівняння його фактичний рівень, вона виросла з 6,3 млн осіб у 2014 році аж до 20,2 млн осіб у 2015 році, дещо знизившись у 2016 році до
19,8 млн осіб, що у відсотковому вираженні до загальної чисельності населення України еквівалентно 16,7%, 51,9% та 51,1% відповідно (табл. 1).
Таким чином, хоча чисельність осіб з доходами, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, у 2015 і 2016 роках
зменшувалася, реальна ситуація щодо проблеми бідності лише загострювалася.
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100%ї величини прожиткового мінімуму, причому, не за
конодавчо встановленого, а фактичного6, що розраховуєть
ся Міністерством соціальної політики України.
Також вважаємо несправедливим те, що ПСП доступ
на платнику, якщо у нього двоє і більше дітей (вона
збільшується у розмірі кратному їх кількості), але фактич
но не передбачена для тих, хто має лише одну дитину. Тоб
то хоча податковою соціальною пільгою може скористати
ся кожний платник, якщо дотримуються обмеження щодо
максимуму його доходу у вигляді заробітної плати, така
пільга, посуті, убезпечує від податкового перерозподілу
лише частину доходу, призначену для відтворення платни
ка, і не захищає ту частину, яка відповідає за фінансове за
безпечення існування дитини як особи, що перебуває на його
утриманні. Також подібною проблемою характеризується
ситуація з двома і більше дітьми. Не дивлячись на те, що
розмір ПСП збільшується кратно їх кількості, виходить так,
що вона розповсюджується лише на них і не розповсюд
жується на самого платника.
Крім того, ця пільга не передбачає жодних вирахувань
стосовно інших можливих утриманців, за яких він несе юри
дичну, фінансову та моральноетичну відповідальність. Вва
жаємо, що податкова соціальна пільга має розповсюджува
тися як на саму фізичну особу, так і на кожного члена її
домогосподарства, щодо яких вона має офіційні обов'язки
з їх утримання та несе відповідальність за їхній соціально
економічний добробут і відтворення. Також вважаємо за
економічно обгрунтоване й соціально справедливе, аби
рівень звичайної ПСП визначався у 100%му розмірі про
житкового мінімуму тієї соціальнодемографічної групи
населення7, до якої відносяться сам платник ПДФО та осо
би, що ним утримуються.
Таким чином, реалізація фіскальної функції прибутко
вого оподаткування населення характеризується вищою
ефективністю, ніж регулюючої, зважаючи на означені про
блемні аспекти функціонування податкової знижки з ПДФО
і податкової соціальної пільги, а також пропорційний підхід
до податкового перерозподілу доходів фізичних осіб. Тому
українське суспільство потребує світоглядного і практич
ного перегляду його місця й ролі у фіскальній політиці дер
жави. Тобто має видозмінитися суспільне призначення по
даткового перерозподілу доходів фізичних осіб у напрямі
його більшої узгодженості з цілями соціальної політики
щодо вирішення проблем соціальноекономічного характе
ру, підвищення справедливості оподаткування доходів на
селення, а також гармонізації інтересів як між платниками
прибуткового податку, державою й суспільством, так і між
різними категоріями таких платників. Для цього необхідно
переглянути пріоритети податкової політики в означеній
сфері та забезпечити їх переорієнтацію із переважно
фіскальних на регулюючі.
Реалізація справедливості в оподаткуванні, зокрема в
сфері податкового перерозподілу доходів фізичних осіб,
може відбуватися на базі двох концептуальних підходів: на
основі принципу вигоди, що відповідає сприйняттю еквіва
лентної сутності податків, або на основі принципу плато
спроможності, що відповідає сприйняттю безеквівалентної
сутності податків. Щодо першого, то практична реалізація
даного підходу досить проблематична. Крім того, "оподат
кування, засноване на принципі вигоди, в кращому разі може
мати відношення тільки до фінансування державних послуг,
але не до перерозподільної функції в процесі встановлення
величини податків і трансфертів" [15, с. 212].
Для цього використовується інший підхід на основі
принципу платоспроможності. Він передбачає, що платни
ки мають нести податковий тягар у відповідності з їх здат
ністю сплачувати податки. Справедливість в оподаткуванні
на основі принципу платоспроможності реалізується у двох
вимірах: горизонтальному і вертикальному. Ідея горизон
тальної справедливості вимагає, аби в осіб, що характери
зуються однаковою платоспроможністю, податкові вилу
чення теж були однаковими за величиною. Причому "точне
налаштування горизонтальної справедливості здійснюєть
ся шляхом врахування різних життєвих обставин через
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зменшення податкової бази прибуткового податку" [15, с.
226].
В Україні дана ідея частково реалізована в рамках по
даткової соціальної пільги та податкової знижки з ПДФО,
хоча якісні та кількісні їх особливості потребують вдоско
налення. Наші пропозиції щодо реформування ПСП зазна
чені вище. У частині ж податкової знижки доцільно забез
печити право і можливість її застосування тими фізичними
особами, які отримують доходи за цивільноправовими до
говорами, займаються незалежною професійною чи
підприємницькою діяльністю, перебуваючи на загальній си
стемі оподаткування (є платниками ПДФО та сплачують
його за такими ж ставками, як і наймані працівники з до
ходів у вигляді заробітної плати).
Крім того, з метою вирішення точкових проблем та зав
дань соціальноекономічного характеру, зокрема підвищен
ня здоров'я населення і доступу до медичних послуг на
платній основі, розвитку людського капіталу й формуван
ня резервів фінансовоматеріальної стійкості соціального
добробуту населення та якості його життя, ми пропонуємо
розширити існуючий перелік витрат, які дають право на по
даткову знижку з ПДФО, а саме:
1) у частині зміцнення здоров'я населення, підвищення
середньої тривалості його життя, а також доступності плат
них медичних послуг — розширити означений перелік вит
ратами, понесеними у зв'язку зі сплатою страхових платежів
згідно договорів добровільного медичного страхування як
такого платника, так і членів його домогосподарства пер
шого ступеня споріднення, а також придбанням ліків/
лікарських засобів у аптечних пунктах, що не покривають
ся означеним страхуванням, або у разі його відсутності8;
2) у частині інвестицій у людський капітал та зростан
ня продуктивності праці платника — доповнити означений
перелік витратами на придбання фахової літератури чи
інших навчальних матеріалів, на компенсацію вартості не
обхідного професійного чи особистісного навчання платни
ка ПДФО і членів його домогосподарства першого ступеня
споріднення, яке сприяє розвитку людського капіталу (до
датково до вже передбаченого в Податковому кодексі Ук
раїни здобуття середньої професійної чи вищої освіти), а
також підвищити обмеження з 4% загального річного опо
датковуваного доходу платника до 14% щодо витрат, пов'я
заних зі здійсненням спонсорських (благодійних) внесків на
користь державних навчальних та/або наукових неприбут
кових організацій;
3) у частині формування резервів фінансовоматеріаль
ної стійкості соціального добробуту населення та якості
його життя — розширити право на податкову знижку ви
тратами, пов'язаними зі здійсненням фізичними особами
платниками ПДФО довгострокових інвестицій протягом
звітного податкового року, але в обсязі не більше 75% їх
загального річного оподатковуваного доходу, а також по
несеними витратами у зв'язку з проведенням заходів щодо
підвищення енергоефективності власного житла.
У свою чергу, концепція вертикальної справедливості
передбачає сплату індивідами з різною платоспроможністю
різних за величиною сум податку. Така ідея так само, як і
концепція горизонтальної справедливості, передбачає, що
фізичні особи "мають знаходитися в рівній податковій по
зиції". Але для цього необхідно, аби особи з різною плато
спроможністю несли й різні податкові зобов'язання. Тобто
такі платники "повинні в процесі сплати податку зменшити
її порізному в абсолютному вираженні, але мати при цьо
му рівні втрати платоспроможності (рівні жертви)" [15, с.
213].
У рамках пошуку можливостей підвищення справедли
вості податкового перерозподілу доходів фізичних осіб, у
першу чергу, постає питання вибору критерію, який би доз
волив оцінити рівень їхньої платоспроможності на основі
доходу. Для цього ми пропонуємо використовувати показ
ник граничної функціональної корисності доходу платни
ка, який відображатиме життєзабезпечувальну і функціо
нально відтворювальну цінність додаткової одиниці доходу
для певної фізичної особи або її домогосподарства.

6
Такий показник також виступає межею монетарної бідності в рамках абсолютного критерію за доходами нижче фактичного
прожиткового мінімуму згідно з означеною методикою. До категорії бідних за цим критерієм потрапляє населення, яке проживає в
домогосподарствах із середньодушовими еквівалентними загальними доходами на місяць нижче розміру фактичного (розрахунко
вого) прожиткового мінімуму в середньому на одну особу на місяць [14].
7
Згідно із Законом України "Про прожитковий мінімум" основними соціальними і демографічними групами населення є: діти
віком до 6 років; діти віком від 6 до 18 років; працездатні особи; особи, які втратили працездатність [8].
8
Доцільність такої пропозиції особливо актуалізується у світлі проведеної в 2017 році медичної реформи.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Сутність такої цінності полягає у об'єктивній можли
вості заміни однієї одиниці доходу іншою без втрати такою
особою чи домогосподарством фінансової спроможності
забезпечити просте фізіологічне і соціальне або, іншими
словами, функціональне відтворення протягом певного пе
ріоду часу в рамках певної країни. А саме: виходячи із за
гального обсягу доходу в їх власності й розпорядженні,
структури домогосподарства і кількості уриманців, об'єк
тивного набору потреб, що визнаний суспільством, як
мінімально прийнятний та функціонально необхідний, зі
сформованого співвідношення цін, у тому числі на товари й
послуги, які покликані реалізувати ці потреби, а також із
рівня і спроможності держави виробляти суспільні блага,
які, зокрема, виступають замінниками благ приватнорин
кового походження.
Для реалізації вертикальної справедливості необхід
но визначити функцію корисності доходу платника в за
лежності саме від його розміру. Причому нам потрібна
функція, що матиме об'єктивний характер. Така об
'єктивність означає, що корисність певної одиниці блага,
яке реалізує певну потребу й отримується в обмін на пев
ну частину доходу, залежить не від споживчої цінності
самого блага (воно їй однаково потрібне, не дивлячись на
обсяг доходу, який вона має чи отримує), а від питомої ваги
тієї частини доходу, яку ця особа витрачає на отримання
даного блага9. Іншими словами, чим більшу частку доходу
потрібно витратити, аби його придбати, тим вища об'єктив
на корисність такого блага, а відтак і вища об'єктивна ко
рисність тієї частини доходу, яка виступає фінансовим
джерелом отримання даної корисності. А отже, чим вища
корисність цієї частини доходу, тим вища об'єктивна ко
рисність загального доходу, що перебуває в розпорядженні
певного індивіда.
Таким чином, під об'єктивною корисністю доходу
фізичної особи пропонуємо розуміти об'єктивну мож
ливість витратити певну одиницю доходу на певне дру
горядне чи умовно непотрібне благо без втрати можли
вості отримати першочергове або потрібне благо за ра
хунок іншої, призначеної саме для цього, одиниці дохо
ду. Це фінансова спроможність придбавати додаткові
та/або умовно непотрібні блага за рахунок додаткових
одиниць доходу, а не за рахунок тих, які призначені для
обміну на потрібні блага. Тобто можливість отримання
умовно непотрібних благ не за рахунок безумовно по
трібних.
Отже, функція об'єктивної корисності доходу характе
ризує обернену залежність корисності певної одиниці до
ходу, яку отримує індивід від її використання на певну ціль
(зокрема у формі корисності від спожитих благ, отриманих
в обмін на цю одиницю доходу), суто від загальної величи
ни доходу, що перебуває в розпорядженні фізичної особи
чи домогосподарства. Тобто чим більший загальний обсяг
доходу, тим менша об'єктивна корисність певної його оди
ниці, оскільки вона може бути легко замінена іншою оди
ницею для реалізації визначеної цілі, у тому числі простого
відтворення.
У рамках практичного застосування функції об'єктив
ної корисності доходу та показника його граничної функ
ціональної корисності в цілях податкового перерозподі
лу доходів населення необхідно визначитися з одиницею
виміру такої корисності. Тому пропонуємо ввести у нау
ковий апарат категорію "базова одиниця доходу", або "ба
зовий функціональний дохід", під якою розумітимемо ве
личину певної частини доходу фізичної особи, необхідну
для покриття вартості її простого соціофізіологічного
відтворення. Тобто це та частина, яка має першочергове
функціональне призначення, а тому їй має гарантувати
ся безумовний споживчий пріоритет порівняно з фіскаль
ним.
Фізичні особи, що відносяться до відповідних соціаль
нодемографічних груп населення, мають досить універ
сальні й сталі базові потреби як фізіологічного, так і соці
ального характеру в рамках простого відтворення індиві
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да як біосоціальної одиниці суспільства. Відтак на основі
базових потреб індивіда формується базовий відтворю
вальний набір благ, що характеризується об'єктивною спо
живчою корисністю, яка однаково необхідна індивіду, який
би він дохід не отримував і які б інші суб'єктивні потреби й
інтереси не мав. Тому корисність тієї частини доходу, при
значення якої полягає у фінансуванні простого функціо
нального відтворення фізичної особи або її домогосподар
ства, виступає базовою об'єктивною корисністю доходу.
Вона об'єктивна, тому що розглядається, як така, що зале
жить суто від величини загального доходу в їх розпоряд
женні.
Таким чином, базова одиниця доходу, або базовий фун
кціональний дохід, характеризується базовою об'єктивною
корисністю, тому її цілком справедливо можна вважати
одиницею загальної об'єктивної функціональної корисності
доходу певної особи. Оскільки за своїм функціональним
проявом базова одиниця доходу є нічим іншим, як прожит
ковим мінімумом10, саме він і його об'єктивна корисність,
що залежить суто від загального розміру доходу, виступає
одиницею виміру його об'єктивної функціональної корис
ності.
Отже, під граничною функціональною корисністю до
ходу фізичної особи чи домогосподарства розумітимемо
певний рівень об'єктивної корисності додаткової одиниці
доходу з позицій її незамінності для забезпечення процесу
базового відтворення такої особи або її домогосподарства.
Така незамінність додаткової одиниці доходу визначається
ймовірністю бути використаною в якості замінника базової
одиниці доходу для придбання базового відтворювального
набору благ, це ймовірність стати такою базовою одиницею
доходу і виконувати її функції. Ця ймовірність, з іншого
боку, характеризує об'єктивну фінансову спроможність
фізичної особи використати додаткову одиницю доходу на
інші цілі, крім базового відтворення, виходячи із її загаль
ного обсягу доходу і питомої ваги в ньому базової одиниці
доходу.
Гранична функціональна корисність доходу, відобра
жаючи роль базового функціонального доходу в струк
турі доходів індивіда, показує спроможність до взаємо
замінності базової одиниці доходу тією його частиною,
яка не має об'єктивного призначення щодо компенсації
вартості фізіологічно і соціально необхідного простого
відтворення базових функціональних аспектів життєді
яльності фізичної особи. Чим вища гранична функціо
нальна корисність доходу (коли його невідтворювальна
частка є досить низькою), тим меншою буде така спро
можність до взаємозаміни, а відтак нижчою буде й пла
тоспроможність у вертикальному вимірі. Тобто платосп
роможність фізичної особи чи домогосподарства — це
спроможність витрачати фінансовоматеріальні ресурси,
зокрема у формі доходу, на інші цілі, крім збереження
основних соціофізіологічних функцій протягом певного
періоду на об'єктивно достатньому й суспільно прийнят
ному рівні, виходячи із конституційних прав людини та
параметрів соціальноекономічного розвитку певного
суспільства, але на рівні не менше, ніж це було в попе
редньому періоді.
Оскільки прожитковий мінімум виступає функціональ
ним проявом базової одиниці доходу, а його корисність (у
контексті її залежності суто від розміру доходу) — одини
цею об'єктивної функціональної корисності загального до
ходу, то вартісне вираження прожиткового мінімуму в гро
шовому еквіваленті вважатимемо кількісною грошовою
оцінкою одиниці виміру такої об'єктивної функціональної
корисності доходу. Отже, функція об'єктивної корисності
доходу може бути представлена, як набір об'єктивних ко
рисностей усіх одиниць доходу фізичної особи чи домогос
подарства. Для цього необхідно увесь загальний дохід ( Д )
виразити через кількість базових одиниць доходу (БОД ),
коли кожна одиниця доходу (ОД ) кількісно дорівнюватиме
базовій, а відтак — розміру прожиткового мінімуму ( ПМ ):

9
При умові сталості потреб та обмінних цін на блага, які використовується індивідом для їх реалізації, протягом певного часо
вого проміжку, що в короткостроковому періоді цілком реально (причому як в контексті окремої особи, так і для всього населення
у загальносуспільному вимірі).
10
Прожитковий мінімум — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму люди
ни, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального
набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Він визначається нормативним
методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення [8].
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Д = ОД * n = БОД * n = ПМ * n , де
ОД = БОД = ПМ
Д
Д
n=
=
БОД ПМ

(1)
(2),
(3),

де n — загальна кількість одиниць доходу ( і ), що дорів
нюють величині його базової одиниці:
n = ∑і
(4).
Таким чином, об'єктивна корисність певної ії одиниці
доходу (ОК ОД ), що виражена в базових одиницях доходу, ви
значатиметься через відношення базової одиниці доходу до
тієї частини загального доходу, яка містить цю іту одини
цю, як останню в цьому діапазоні доходу (і * ОД і ):
і

ОК ОД і =

БОД
БОД
ПМ
=
=
і * ОД і і * БОД і * ПМ

ГФКД =

БОД ПМ
БОД
ПМ
=
=
=
ОД * n БОД * n
Д
Д

(5).
Тобто об'єктивна корисність першої одиниці доходу (во
на ж і є базовою) дорівнюватиме 1, другої — 0,5, третьої —
0,34, четвертої — 0,25, п'ятої — 0,2 і так далі.
Отже, граничну функціональну корисність доходу
( ГФКД ) фізичної особи чи домогосподарства пропонуємо
визначати як співвідношення базової одиниці доходу у
формі прожиткового мінімуму до загальної величини дохо
ду, як суми всіх одиниць доходу (виражених у базових оди
ницях доходу) такої особи чи домогосподарства, який вони
отримали за наслідками певного періоду та/або який зна
ходиться у їх власності й розпорядженні на основі процесу
його накопичення у поточному і попередніх періодах. У фор
малізованому вираженні цей показник має такий вигляд:
(6).

Він може набувати трьох варіантів значень: ГФКД > 1 —
має місце від'ємна (за своєю сутністю) об'єктивна функціо
нальна корисність доходу фізичної особи чи домогосподар
ства, оскільки їх дохід нижче необхідного відтворювально
го рівня; ГФКД = 1 — відображає абсолютну об'єктивну фун
кціональну корисність, коли дохід покриває лише базові
функціональні потреби; 0 < ГФКД < 1 — наявний позитив
ний характер об'єктивної функціональної корисності дохо
ду, який свідчить про можливість фізичної особи для реа
лізації першочергових фізіологічних і соціальних потреб ви
користати певну іншу частину доходу, крім його базової
одиниці. У цьому разі функціональна цінність базової
відтворювальної одиниці доходу зменшується, оскільки вона
може бути частково чи повністю замінена іншою його оди
ницею для цих цілей. А відтак відбувається зниження
об'єктивної корисності всіх одиниць доходу. Якщо ж дохід
відсутній (на нуль ділити не можна), тоді взагалі немає
підстав говорити про його корисність.
Тобто чим більшим розміром доходу розпоряджаєть
ся особа, тим менш цінною для неї виступатиме кожна
наступна його одиниця. Іншими словами, якщо остання
виражається через базову одиницю доходу, тобто через
прожитковий мінімум, тим об'єктивно менш цінною для
фізичної особи чи домогосподарства буде кожна наступ
на частина їх доходу, що може бути використана на
фінансування їхнього простого функціонального відтво
рення. А чим нижчою є гранична функціональна ко
рисність доходу, тим вищою є платоспроможність. Тому
на основі кількісного виміру граничної функціональної
корисності доходу можемо здійснити оцінку рівня пла
тоспроможності певного індивіда у вертикальному вимірі.
Така оцінка матиме форму коефіцієнта платоспромож
ності фізичної особи чи домогосподарства і характери
зуватиме її можливість, підкріплену відповідними фінан
совоматеріальними ресурсами, здійснювати непершочер
гові витрати на реалізацію другорядних потреб. А отже,
у контексті перерозподілу доходів населення, сплачува
ти податки, оскільки відтворювальна частина у вигляді
базового функціонального доходу повинна мати безумов
не споживче призначення і пріоритет перед фіскальними
цілями.
Коефіцієнт платоспроможності (К ПЛАТ ) пропонуємо роз
раховувати як різницю між одиницею і значенням гранич
ної функціональної корисності доходу певної особи чи до
могосподарства, тобто:

___________________________________________

К ПЛАТ = 1 − ГФКД = 1 −

БОД
ПМ
=1−
Д
Д

(7).

Він має такі властивості: якщо ГФКД > 1, то коефіцієнт
платоспроможності матиме від'ємне значення, що свідчи
тиме про фінансову неможливість забезпечити релізацію
навіть базових відтворювальних потреб певної особи чи до
могосподарства, а відтак — про повну відсутність об'єктив
ної спроможності сплачувати податки; коли ГФКД = 1, да
ний коефіцієнт дорівнюватиме нулю, що теж означає
відсутність об'єктивної можливості нести податковий обо
в'язок перед суспільством, оскільки увесь дохід спрямо
вується на покриття простого відтворення; якщо ж значен
ня граничної функціональної корисності доходу коливаєть
ся в межах між нулем і одиницею (0 < ГФКД < 1), має місце
позитивна платоспроможність, коли індивід може витрати
ти частину доходу, яка залишається після фінансового за
безпечення базових потреб функціонального відтворення,
на реалізацію певних другорядних потреб. Тому саме ця ча
стина має виступати базою податкового перерозподілу до
ходів фізичної особи чи домогосподарства, а сам податко
вий тягар (у контексті ідеї вертикальної справедливості) має
прямо залежати від рівня їхньої позитивної платоспромож
ності.
У рамках побудови моделі податкового перерозподілу
доходів населення на основі принципу платоспроможності
з урахуванням ідей горизонтальної та вертикальної спра
ведливості ми пропонуємо концептуально класифікувати і
згрупувати платників податку на доходи фізичних осіб.
Основою такого групування виступатиме ознака їх схиль
ності до соціальноекономічних і фіскального ризиків та
однієї з ключових соціальних проблем сучасності — бідності
населення.
У цьому контексті під соціальноекономічними ризика
ми розуміється ймовірність несприятливого впливу11 харак
теру й особливостей динаміки ринковоекономічної кон'
юнктури в країні на рівень добробуту фізичної особи та її
домогосподарства в економічному і соціальному вимірах.
Так, перший виражається у спроможності та вартості про
стого і розширеного відтворення, зокрема у формі обсягу
необхідних затрат трудового чи капітального характеру для
його забезпечення, у відповідному періоді на рівні не ниж
чому, ніж у попередньому. Тобто це ймовірність несприят
ливого впливу на трудову та/або капітальну вартості відтво
рення як самої особи, так і її домогосподарства. У соціаль
ному вимірі такий вплив проявляється на можливостях со
ціалізації усіх членів домогосподарства у суспільстві й реа
лізації їх як особистостей, носіїв людського капіталу і соці
альних одиниць, які мають відповідні конституційні права
та свободи.
У свою чергу, фіскальний ризик — це ймовірність ви
никнення ситуації, коли платник прибуткового податку за
знає необгрунтовано непосильного чи, навпаки, занижено
го податкового вилучення, оскільки при оподаткуванні до
ходів не беруться до уваги чи не в повній мірі враховуються
особливості його соціальноекономічного стану, рівень доб
робуту та схильність до відповідних безпекових і відтворю
вальних ризиків, а саме:
а) рівень отримуваного доходу, його співвідношення
щодо прожиткового мінімуму, середнього рівня доходів по
країні, а також характер диференціації доходів населення і
позиція платника у її структурі;
б) вид доходу і джерело його походження, стан попиту
і пропозиції на ринку джерел відповідного доходу;
в) величина, структура і соціофізіологічні особливості
домогосподарства, до якого належить платник, наявність
осіб, що перебувають на його утриманні, та їх соціально
демографічна характеристика;
г) структура й обсяг необхідного йому споживання, зок
рема в частині гідного простого відтворення, динаміка цін
на відповідну продукцію, можливість взаємозаміни благ
приватноринкового та суспільного походжень;
д) наявність певного резерву фінансовоматеріального
самозабезпечення і здійснення інвестиції у людський капі
тал (як власний, так і членів його домогосподарства, зокре
ма осіб, що перебувають на його утриманні) з метою поси
лення майбутньої спроможності до самозабезпечення,
мінімізації залежності від держави та підвищення загаль

11
Хоча під ризиком розуміють ймовірність можливого відхилення фактичного стану певного явища від очікуваного не лише в
бік погіршення, а й у кращу сторону, в наших цілях розглядатиметься ймовірність саме несприятливого впливу відповідних обста
вин на економічний і соціальний добробути фізичної особи.
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ної стійкості до соціальноекономічних і фіскального ри
зиків.
Фіскальний ризик також полягає в недоотриманні чи
недостатній якості відповідних суспільних благ, покликаних
нівелювати соціальноекономічні ризики, що пов'язані з
відсутністю або недостатністю за певних обставин фінан
совоматеріальних ресурсів, що отримуються на основі са
мозабезпечення. У рамках приватноринкового та суспіль
ного споживання означений ризик проявляється в значній
залежності добробуту платника і членів його домогосподар
ства від держави як інституту, рівня пропозиції означених
благ, їх якості, доступності й необхідних затрат, що можуть
супроводжувати їхнє споживання, а також від вартості пев
них з них (у частині тих, що виступають альтернативою при
ватним благам).
Таким чином, під схильністю до соціальноекономічних
та фіскального ризиків розуміється ступінь і масштаб мож
ливої зміни добробуту фізичної особи та/або її домогос
подарства, як реакція на означений вплив соціальноеконо
мічних та фіскальних чинників. Тобто це потенційна сила і
глибина відчутності такого впливу, а також масштаби його
ефекту на економічний та/або соціальний добробути.
Означений вплив виражається у рівні зміни фінансовома
теріальних можливостей базового фізіологічного і соціаль
ного відтворення, а отже, його об'єктивної корисності, яка
залежить від кількісної здатності доходу заміщувати ту його
частину, що передбачає забезпечення такого відтворення,
іншими доступними його частинами. Така здатність, як
відзначалося вище, визначає об'єктивну функціональну ко
рисність доходу, її граничний рівень, а також платоспро
можність певної особи і домогосподарства.
Щодо ознаки схильності до проблеми бідності населен
ня, то вона полягає і проявляється у ймовірності опинитися
платнику ПДФО в категорії бідних осіб за відповідними
монетарними або немонетарними критеріями внаслідок
низьких отримуваних доходів, несприятливого інфляцій
ного, фіскального та іншого впливу. Тобто внаслідок їх
об'єктивної недостатності для забезпечення простого
відтворення, нормального рівня споживання й доступу до
відповідних соціальних благ та послуг. Останнє стосується
як благ суспільного характеру на платній основі, так і при
ватноринкових, у тому числі тих, що виступають як аль
тернативи першим.
Отже, сутність такої ознаки групування платників
ПДФО, як схильність до соціальноекономічних і фіскаль
ного ризиків, а також проблеми бідності населення, поля
гає у рівні й масштабах зміни загальної об'єктивної корис
ності доходу, його граничної функціональної корисності й
рівня платоспроможності залежно від вихідних обсягових
параметрів доходу та/або накопичених резервів, що пере
бувають у власності фізичної особи чи домогосподарства.
Тобто у якій мірі відбудеться підвищення рівня граничної
функціональної корисності її доходу, як реакції на від
повідні зовнішні чинники, оскільки це прямо відображаєть
ся на платоспроможності, але вже у напрямі її зменшення.
У кількісному вираженні це проявляється у підвищенні по
казника граничної функціональної корисності доходу плат
ника та зниженні його коефіцієнта платоспроможності.
Вищі доходи забезпечують не просто вищу можливість
сплачувати певні платежі, а й вищу захищеність і стійкість до
різного роду економічних, соціальних та фіскальних загроз і
несприятливих впливів, а також вищу убезпеченість від
бідності як фінансовоматеріального й соціального явища.
Обидва аспекти, що відображають переваги вищої платосп
роможності, обгрунтовують виправданість, соціальну спра
ведливість і фіскальну доцільність застосування прогресив
ного підходу в податковому перерозподілі доходів фізичних
осіб. Можна відзначити, що просто вища здатність платити
на основі вищих доходів обумовлює пропорційність оподат
кування, тоді як аспект вищої фінансової і соціальної
стійкості виступає повноцінним аргументом на користь про
гресивного податкового перерозподілу доходів населення.

___________________________________________

Оскільки гранична функціональна корисність доходу
відображає рівень незамінності його базової відтворюваль
ної частини в загальній структурі, то коефіцієнт плато
спроможності характеризує, навпаки, рівень замінності ба
зової одиниці доходу. Тобто фінансову спроможність вит
рачати на інші цілі, крім простого фізіологічного і соціаль
ного відтворення. Таким чином, він відображає стан обох
означених вище аспектів, пов'язаних зі спроможністю
здійснювати платежі та стійкістю добробуту особи до еко
номічних, соціальних і фіскальних загроз.
Отже, виходячи з усього зазначеного, вважаємо цілком
обгрунтованим і доцільним використання такого коефіціє
нта в якості інструмента оцінки платоспроможності фізич
ної особи чи домогосподарства в цілях побудови механізму
прогресивного прибуткового оподаткування населення з
метою підвищення його справедливості на основі принципу
платоспроможності. У тому числі, в якості безпосередньо
го критерія схильності до соціальноекономічних і фіскаль
ного ризиків, а також проблеми бідності населення в рам
ках концептуальної класифікації і групування платників
податку на доходи фізичних осіб.
Але спочатку варто відзначити, що для цілей визначення
рівня граничної функціональної корисності доходу і коефі
цієнта платоспроможності на основі формул (6) і (7), вважає
мо більш доцільним використовувати в якості базової оди
ниці доходу, особливо за умов швидких темпів інфляції, не
законодавчо встановлений, а фактичний (розрахунковий)
прожитковий мінімум у середньому на одну особу на місяць,
а також визначений окремо для кожної соціальної і демог
рафічної групи населення. Він краще відображає реальну
вартість базового відтворювального набору благ, його пито
му вагу в структурі доходу, а відтак — об'єктивну корисність
базової та інших одиниць доходу, його граничну функціо
нальну корисність і, відповідно, оцінку платоспроможності
фізичної особи чи її домогосподарства.
У рамках класифікації та групування платників податку
на доходи фізичних осіб за ознакою їх схильності до соціально
економічних і фіскального ризиків, а також проблеми бідності
населення пропонуємо виокремити три категорії платників
залежно від рівня їх платоспроможності, використовуючи для
цього означений коефіцієнт. Відзначимо також, що для більш
повної реалізації ідей горизонтальної і вертикальної справед
ливості доцільно проводити таку класифікацію як щодо фізич
них осіб, так і домогосподарств. Щодо перших, то коефіцієнт
платоспроможності визначатиметься на основі формули:
К ПЛАТ ФО = 1 − ГФКД ФО = 1 −

ФПМ ПО
НД ФО

(8),

де К ПЛАТ ФО — коефіцієнт платоспроможності фізичної
особи; ГФКД ФО — гранична функціональна корисність дохо
ду фізичної особи; ФПМ ПО — розмір фактичного прожитко
вого мінімуму для працездатних осіб на місяць (рік); НД ФО —
обсяг місячного (річного) загального номінального доходу
фізичної особи.
Для визначення коефіцієнта платоспроможності домо
господарства пропонуємо використовувати наступну фор
мулу:
К ПЛАТ Дом = 1 − ГФКД Дом = 1 −

ФПМ Дом
ЗНД Дом

=1−

ФПМ на 1 ос
ЕД на 1УД

(9),

де К ПЛАТ Дом — коефіцієнт платоспроможності домогоспо
дарства; ГФКД Дом — гранична функціональна корисність до
ходу домогосподарства; ФПМ Дом — загальний розмір фактич
ного прожиткового мінімуму домогосподарства на місяць
(рік); ЗНД Дом — обсяг місячного (річного) загального номі
нального доходу домогосподарства; ФПМ на 1 ос — розмір фак
тичного прожиткового мінімуму в середньому на одну осо
бу на місяць (рік); ЕД на 1УД — еквівалентний загальний дохід у
розрахунку на кожного умовного дорослого12 в структурі
домогосподарства на місяць (рік). Останній визначається

12
Показник умовного числа осіб, що живуть за рахунок спільного бюджету, (умовних дорослих) визначається за допомогою
шкали еквівалентності для врахування економії від спільного проживання. Шкала еквівалентності — система коефіцієнтів, що при
своюються членам домогосподарства відповідно до їхніх демографічних характеристик, які відображають зменшення мінімально
необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу. Економія від
спільного проживання виникає при користуванні майном, послугами з обслуговування житла тощо і не поширюється на товари та
послуги індивідуального призначення.
Для означеної цілі вважаємо доцільним застосовувати шкалу еквівалентності, що використовується для розрахунків показ
ників бідності за основними монетарними критеріями бідності, згідно з якою першому члену домогосподарства присвоюється ко
ефіцієнт 1, а всім іншим — 0,7 [14].
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шляхом ділення загального номінального доходу всіх осіб поділяти їх доходи, аби не позбавляти ресурсів актив
членів домогосподарства ( ЗНД ) на загальну чисельність ного суспільного суб'єкта — середнього класу. Така ка
умовних дорослих ( УД ):
тегорія осіб і їх доходи є основою для його формування
й розвитку в Україні.
ЗНД Дом
ЕД на 1 УД =
Діапазон коефіцієнта платоспроможності для цілей
(10).
УД
віднесення фізичних осіб і домогосподарств до другої
Для визначення максимального обсягу загального номі категорії платників ПДФО пропонується визначити у
нального доходу фізичної особи ( НД ФО max ) і домогосподар межах від більше 0,4 до 0,9 включно, тобто він має ви
ства ( ЗНД Дом max), який дає підстави відносити їх до відповід гляд:
ної категорії платників, виходячи з верхніх критичних зна
0,4 < К ПЛАТ ФО ≤ 0,9
(16),
чень коефіцієнта платоспроможності фізичної особи
0,4 < К ПЛАТ Дом ≤ 0,9
(17).
( К ПЛАТ ФО Кр ) й домогосподарства ( К ПЛАТ Дом Кр), пропонуємо вико
До третьої категорії платників податку на доходи
ристовувати перетворені формули (8) і (9), а саме:
фізичних осіб пропонується віднести групу платників з
ФПМ ПО
низькою (мінімальною) схильністю до соціальноеконо
НД ФО max =
(11), мічних та фіскального ризиків. Їх можна також визначи
1 − К ПЛАТ ФО Кр
ти, як умовно відповідальних за соціальноекономічний
ЗНД Дом max = ЕД на 1УД max * УД , де
(12), добробут у суспільстві. Це платники, що отримують знач
ФПМ на 1 ос
но вищі за середні і високі доходи, для яких податковий
ЕД на 1УД max =
(13).
тягар навіть на основі пропорційної шкали оподаткуван
1 − К ПЛАТ Дом Кр
ня суттєво перевищує обсяги спожитих суспільних благ
Таким чином, до першої категорії платників податку (при можливій компенсації такої втрати за рахунок при
на доходи фізичних осіб пропонується відносити групу росту корисності від певних благ інституційноправово
платників з високою схильністю до соціальноекономічних го й безпекового характеру, але виключно високої їх
і фіскального ризиків, а також проблеми бідності населен якості), а також які мають високу фінансовоматеріаль
ня. Вони характеризуються низьким рівнем доходів (часто ну стійкість їх добробуту до соціальноекономічних і
нижче не лише фактичного, а й законодавчо встановлено фіскального ризиків.
го прожиткового мінімуму), обсягом споживання суспіль
Тобто коливання ринковоекономічної кон'юнктури
них благ, що вищий за їхній податковий тягар, а також відображається переважно на рівні їх багатства і нормі
значною схильністю (нестійкістю) до означених ризиків і доходів від капіталу, оскільки одновним джерелом їхніх
проблеми бідності. Тобто незначні коливання номінальних доходів виступають саме фінансові чи необоротні акти
доходів, цін на товари і послуги тощо, а також незначні ви, на відміну від платників першої і другої категорій,
обсяги податкових вилучень та/або недостатня якість чи для яких таким джерелом є праця й людський капітал у
кількість суспільних благ можуть суттєво позначитися на формі високих професійних компетенцій, підприємниць
рівні добробуту платника або цілого домогосподарства та ких здібностей й готовності до помірного ризику в рам
навіть перевести його зі статусу малозабезпечених до лав ках різних варіантів самозайнятості. Таким чином, до
бідного населення згідно абсолютних критеріїв монетар цільно, аби саме заможні фізичні особи несли тягар по
ної бідності за доходами нижче не лише фактичного, а й даткового фінансування не лише за себе, а й замість не
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.
доотриманого його рівня від платників першої чи навіть
Тому до цієї категорії пропонуємо відносити плат другої категорії. Зокрема недоотриманого як згідно до
ників, для яких значення коефіцієнта платоспромож їх номінального доходу, так і відповідно обсягу спожи
ності, визначеного за формулами (8) і (9), не перевищує тих благ.
рівня 0,4. Сюди ввійдуть фізичні особи й домогосподар
Згідно з використовуваним критерієм до третьої кате
ства з від'ємним і нульовим значенням платоспромож горії платників ПДФО пропонується відносити фізичних
ності, а також з позитивною платоспроможністю до осіб і домогосподарства, щодо яких значення коефіцієнта
рівня 0,4 включно. Тобто мають виконуватися такі умо платоспроможності перевищує 0,9. Тобто мають виконува
ви:
тися такі умови:
К ПЛАТ ФО ≤ 0,4
(14),
К ПЛАТ ФО > 0,9
(18),
К ПЛАТ Дом ≤ 0,4
(15).
К ПЛАТ Дом > 0,9
(19).
До другої категорії платників ПДФО пропонується
Відзначимо, що встановлення саме таких меж рівня
віднести групу фізичних осіб і домогосподарств з по платоспроможності в цілях виокремлення категорій
мірною схильністю до соціальноекономічних та фіскаль платників високої, помірної і низької схильності до соці
ного ризиків. До неї ввійдуть платники із середніми до альноекономічних і фіскального ризиків, а також про
ходами, щодо яких забезпечується приблизна рівність по блеми бідності населення обумовлюється емпірично ви
даткового тягаря й споживчої корисності суспільних явленою закономірністю, що коливання рівня нерівності
благ, тобто особи з потенційно еквівалентним податко нині спричинюються винятково змінами у частці найба
вим перерозподілом доходів. Розмір останніх передбачає гатших (10 дециль) та найбідніших (1—4 децилі), тоді як
досить низьку ймовірність, що після оподаткування, частка доходів серединного прошарку, під яким розумі
відбудеться їх зниження до рівня близького до прожит ють групу з 5 по 9 децилі, залишається незмінною. Така
кового мінімуму. Коливання ринковоекономічної ко закономірність не залежить від країни та часу [16].
н'юнктури чинитимуть відчутний вплив, але він не буде Співвідношення між часткою валового національного
критичним і досить помірно позначатиметься на тій час доходу, що отримується найбагатшими 10% населення,
тині доходів, що призначена забезпечувати розширене до частки валового національного доходу, що належить
відтворення. Іншими словами, низька ймовірність того, найбіднішим 40% населення, носить назву коефіцієнта
що певні зовнішні чинники зачеплять ту частину доходу, Палма [4, с. 47].
яка відповідає за фінансування простого функціонально
Враховуючи визначені Міністерством соціальної полі
го відтворення.
тики України розміри фактичного прожиткового мініму
Це означає, що ризикам підлягає джерело соціалі му для грудня 2017 року в розрахунку на місяць на одну
зації людини як особистості, що має вищі соціальні по особу (3091 грн) і для працездатних осіб (3189 грн) [17],
треби, а також фінансова основа розвитку людського можемо розрахувати потенційні межі доходів платників
капіталу та формування середнього класу в суспільстві, для цілей групування у цьому звітному періоді. Таким чи
який виступає рушієм інституціональних, економічних і ном, до першої категорії платників відносяться фізичні
соціальних трансформацій, поширення науковотехніч особи й домогосподарства (його середній розмір у розра
ного прогресу, забезпечує стабільність у соціумі та гар хунку на умовних дорослих становив у 2016 році 2,11 осіб
монізує інтереси бідних і багатих верств населення. Та (див. табл. 1)), які отримували у грудні доходи не більше,
ким чином, хоч такі платники й характеризуються по ніж 5315 грн і 10870,7 грн відповідно. До другої категорії
мір н ою с хи л ьн і ст ю до со ц іал ьно ек о но мі чн и х і ввійдуть платники з доходами, що перевищують означені
фіскального ризику з позицій фінансовоматеріальної рівні, але перебувають у межах до 31890 грн та 65220,1 грн
стійкості щодо впливу прибуткового оподаткування чи включно (для фізичних осіб і домогосподарств відповід
інших соціальноекономічних загроз на їх добробут, а но). Отже, до третьої категорії відносяться ті платники
також досить віддалені від ймовірності опинитися у числі ПДФО, які отримали у цьому місяці доходи вище визначе
бідного населення, все ж доцільно обережно перероз ного максимуму для другої категорії.
Дом
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Наступним логічним кроком трансформації прибутко
вого оподаткування населення в напрямі підвищення спра
ведливості як у вертикальному, так і горизонтальному ви
мірах, а також гармонізації приватних та суспільних інте
ресів має стати розробка моделі прогресивного податково
го перерозподілу доходів фізичних осіб на основі запропо
нованого підходу до класифікації та групування платників
ПДФО.
Вважаємо, що така модель має забезпечувати комплек
сний підхід до оподаткування доходів фізичної особи як
члена певного домогосподарства, а не просто як відособле
ної суспільної одиниці. Це обумовлюється тим, що саме до
могосподарство виступає одним із базових суб'єктів еко
номічних відносин, у межах якого відбувається накопичен
ня результатів особистої реалізації приватних інтересів, їх
подальший розподіл і перерозподіл, а також здійснюється
спільне споживання. Також воно виступає суб'єктом прий
няття багатьох соціальноекономічних рішень поруч із інди
відуальними рішеннями окремої особи, а його рівень доб
робуту виступає усередненим індикатором рівня життя в
суспільстві. Крім того, в основі домогосподарства лежить
інститут сім'ї, яка визнається природним і основним осе
редком суспільства, що має право на захист з боку держа
ви, забезпечити який можливо, зокрема, шляхом оцінки не
лише індивідуальної, а й комплексної платоспроможності і
визначення спільної для домогосподарства бази прибутко
вого оподаткування.
Щодо об'єкта податкового перерозподілу доходів
фізичних осіб, то ним пропонуємо вважати загальний но
мінальний дохід платника. З метою визначення бази і став
ки прибуткового оподаткування необхідно встановити при
належність відповідних платників до однієї з трьох означе
них вище категорій. Для фізичних осіб визначається від
повідність одній із умов, а саме: умові (14) або (16), або (18).
Для домогосподарства таким об'єктом виступатиме загаль
ний номінальний дохід домогосподарства, але також необ
хідно встановити, якій з умов — (15), (17) чи (19) — відпові
дає домогосподарство. Для цього потрібно спочатку
здійснити перерахунок такого доходу в еквівалентний за
гальний дохід у розрахунку на кожного умовного доросло
го в структурі домогосподарства. Такий перерахунок відбу
вається на основі застосування зазначеної вище формули
(10).
Буде справедливим, аби особи й домогосподарства, що
відносяться до першої категорії платників, несли мінімаль
ний податковий тягар. Причому обов'язковою умовою має
виступати гарантія держави, що після прибуткового опо
даткування чистий особистий та чистий еквівалентний за
гальний дохід у розрахунку на кожного умовного дорос
лого певного домогосподарства буде не нижчим за відпо
відний прожитковий мінімум, який характеризує фінансо
воматеріальну спроможність людини як особистості до
гідного простого відтворення й соціалізації в суспільстві.
Такий стандарт обов'язково має враховувати, представни
ком якої основної соціальнодемографічної групи населен
ня є той чи інший член домогосподарства, а також його
місце у шкалі еквівалентності. Справедливо і економічно
доцільно, аби цим стандартом виступав фактичний про
житковий мінімум у розрахунку на відповідну особу у
структурі домогосподарства на місяць з урахуванням її
приналежності до однієї з соціальнодемографічних груп
населення, а також відповідного їй коефіцієнта за шкалою
еквівалентності.
Таким чином, пропонуємо визначити базу прибутково
го оподаткування фізичної особиплатника першої кате
горії (БОФО І ) як обсяг перевищення місячного (річного) за
гального номінального доходу такого платника (НД ФО І ) по
відношенню до величини його місячного (річного) неоподат
ковуваного мінімуму доходів ( НМД ФО ). Останній має вклю
чати суму фактичних прожиткових мінімумів на одну осо
бу у розрахунку на місяць (рік) як самого платника
(ФПМ ФО СДГ ), так і кожної особи (і), що знаходиться на його
утриманні (ФПМ Утр СДГ ), але з урахуванням їхнього відношен
ня до відповідної соціальнодемографічної групи населен
ня (СДГ ) та притаманних цьому платнику й означеним осо
бам коефіцієнтів за шкалою еквівалентності (відповідно К Е ФО ,
К Е Утр ). Тобто база оподаткування ПДФО для фізичної осо
биплатника першої категорії, врахувавши всіх членів до
і

і

___________________________________________

могосподарства, що перебувають на його утриманні (n), ви
значатиметься за формулою:
БОФО І = НД ФО І − НМД ФО , де (20)
n

НМД ФО = ФПМ ФО СДГ * К Е ФО + ∑ ФПМ Утрі СДГ * К Е Утрі

(21).
Для домогосподарства, що відноситься до першої кате
горії платників, пропонується, аби його базою оподаткуван
ня ( БО Дом І ) виступала різниця між місячним (річним) загаль
ним номінальним доходом домогосподарства (ЗНД Дом І ) та
його місячним (річним) загальним неоподатковуваним
мінімумом доходів ( ЗНМД Дом ). Останній відповідає загально
му фактичному прожитковому мінімуму такого домогоспо
дарства (ФПМ Дом ), місячний (річний) розмір якого обчис
люється, як сума всіх фактичних прожиткових мінімумів
(ФПМ j СДГ ) у розрахунку на місяць (рік), визначених окремо
для кожної особи (j) такого домогосподарства з обов'язко
вим урахуванням її приналежності до відповідної основної
соціальнодемографічної групи населення (СДГ ), а також ха
рактерного їй коефіцієнта за шкалою еквівалентності (К Е ).
Формули для розрахунків будуть такими:
БО Дом І = ЗНД Дом І − ЗНМД Дом, де
(22),
і =1

j

m

ЗНМД Дом = ФПМ Дом = ∑ФПМ j СДГ * К Е j

(23),

j =1

де m — чисельність осіб відповідного домогосподарства.
Розмір ставки податку на доходи фізичних осіб для
платників першої категорії (СтПДФО І ) — як одноосібних, так і
у формі домогосподарства — пропонуємо визначати шля
хом добутку базової номінальної ставки ПДФО (НомСтПДФО )13
та корегуючого коефіцієнта ( K І ):
Ст ПДФО І = НомСт ПДФО * K І
(24).
Такий коефіцієнт розраховується шляхом ділення ви
значеної бази оподаткування (20) або (22) для відповідного
платника цієї групи на показник верхньої границі загаль
ного номінального доходу (НД ФО max І чи ЗНД Дом max І ), що визна
чається на основі формул (11) і (12) та яка виступає його
критичним рівнем для віднесення фізичної особи чи домо
господарства до першої категорії платників згідно з умова
ми (14) і (15), а саме:
База оподаткування
Максимальний розмір доходу для платників І категорії

KІ =

(25),
тобто для одноосібного платника на основі формули:

К ФО І =

лу:

БОФО І
НД ФО max І

⎛ ФПМ ПО
= БОФО І / ⎜
⎜1− К
ПЛАТ ФО Кр І
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(26),

тоді як для домогосподарства, використовуючи форму
К Дом І =

БО Дом І
ЗНД Дом max І

⎛ ФПМ на 1 ос
⎞
= БО Дом І / ⎜
*УД ⎟
⎜1− К
⎟
ПЛАТ Дом Кр І
⎝
⎠

(27),

де К ПЛАТ ФО Кр І , К ПЛАТ Дом Кр І — верхнє критичне значення кое
фіцієнтів платоспроможності відповідно фізичної особи й
домогосподарства для їх віднесення до першої категорії
платників.
Базою оподаткування ПДФО для другої категорії плат
ників ( БОФО ІІ та БО Дом ІІ), коли виконуються умови (16) і (17),
пропонуємо вважати місячний (річний) загальний номіналь
ний дохід фізичної особи чи домогосподарства ( НД ФО ІІ або
ЗНД Дом ІІ відповідно) без його зменшення на розмір місячно
го (річного) неоподатковуваного мінімуму доходів, як це
відбувалося при її визначенні для платників першої кате
горії. Тобто в частині одноосібних платників:
БОФО ІІ = НД ФО ІІ
(28),
для домогосподарства:
(29).
БО Дом ІІ = ЗНД Дом ІІ
Розмір ставки прибуткового оподаткування для плат
ників цієї категорії визначатиметься аналогічно до описа
ного вище підходу, тобто із застосуванням до базової ном
інальної ставки ПДФО корегуючого коефіцієнта K ІІ , який
розраховується за формулою:
K ІІ =

База оподаткування
Максимальний розмір доходу для платників ІІ категорії

(30).
Іншими словами, для одноосібного платника значення
цього коефіцієнта обчислюватиметься так:

13
Її визначення є окремим аспектом гармонізації податкового перерозподілу доходів населення і не буде розглядатися в
цій статті.

www.economy.in.ua

97

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
К ФО ІІ =

БОФО ІІ
НД ФО max ІІ

⎛
ФПМ ПО
= БОФО ІІ / ⎜
⎜1− К
ПЛАТ ФО Кр ІІ
⎝

1БО Дом ІІІ = ЗНД Дом max ІІ
2 БО Дом ІІІ = ЗНД Дом ІІІ − ЗНД Дом max ІІ

⎞
⎟
⎟
⎠

(31),
тоді як для домогосподарства він визначатиметься за
формулою:
К Дом ІІ =

БО Дом ІІ
ЗНД Дом max ІІ

⎛ ФПМ на 1 ос
⎞
* УД ⎟
= БО Дом ІІ / ⎜
⎜ 1 − К ПЛАТ Дом Кр ІІ
⎟
⎝
⎠

(32),

де К ПЛАТ ФО Кр ІІ , К ПЛАТ Дом Кр ІІ — верхнє критичне значення
коефіцієнтів платоспроможності фізичної особи й до
могосподарства відповідно для цілей їх віднесення до
другої категорії платників; НД ФО max ІІ, ЗНД Дом max ІІ — рівень
верхньої межі загального номінального доходу фізич
ної особи й домогосподарства відповідно, що дає підста
ви відносити їх до цієї категорії платників згідно умов
(16) і (17).
Таким чином, їх доходи, як і доходи першої кате
горії платників, також оподатковуватимуться за став
кою, яка буде нижчою за номінальну. Можлива навіть
ситуація, коли розмір ставки перерозподілу для плат
ників першої категорії буде дещо вищим, ніж для дру
гої. Це стосується доходів фізичних осіб і домогоспо
дарств, що знаходяться близько до нижньої межі діа
пазону доходів для другої групи платників. Але фізичні
особи і домогосподарства, що належать до цієї кате
горії платників, все ж таки нестимуть вищий податко
вий тягар у абсолютному вираженні, який не буде
стрімко зростати при переході платника з першої у дру
гу категорію.
Така особливість цілком доречна з метою стимулю
вання їх інвестувати більше трудових та інших зусиль і
ресурсів у підвищення своєї продуктивності праці й ефек
тивності людського капіталу з тим, аби отримувати вищі
доходи, а також не приховувати їх від оподаткування. Але
зі зростанням доходів другої категорії платників ставки
їх податкового перерозподілу теж будуть підвищувати
ся. А коли їхні доходи досягнуть верхньої межі діапазо
ну віднесення фізичних осіб і домогосподарств до цієї
категорії, вони підлягатимуть прибутковому оподатку
ванню за ставкою, що відповідатиме номінальній, оскіль
ки тоді коригуючий коефіцієнт K ІІ дорівнюватиме оди
ниці.
Базою оподаткування для третьої категорії платників
податку на доходи фізичних осіб (БОФО ІІІ або БО Дом ІІІ ), коли ви
конуються умови (18) та (19), виступатиме місячний (річний)
загальний номінальний дохід фізичної особи чи домогоспо
дарства (НД ФО ІІІ або ЗНД Дом ІІІ відповідно). Причому пропонує
мо його також не зменшувати на розмір неоподатковувано
го мінімуму доходів, тобто щодо одноосібних платників:
БОФО ІІІ = НД ФО ІІІ
(33),
а щодо домогосподарств:
БО Дом ІІІ = ЗНД Дом ІІІ
(34).
З метою гармонізації двох принципів оподаткування
— соціальної справедливості та економічної ефективності,
— а також попередження опортуністичних прагнень плат
ників ПДФО, які отримують високі доходи, щодо
мінімізації їх податкового обв'язку, на наше переконання,
доцільно оподатковувати за підвищеними ставками (по
відношенню до другої категорії платників) лише ту части
ну їх доходів, що перевищує верхню межу віднесення
фізичних осіб чи домогосподарств за їх доходами до дру
гої категорії (НД ФО max ІІ , ЗНД Дом max ІІ ). Тобто дохо на рівні цієї
межі перерозподіляти за правилами, що визначені для
суб'єктів другої категорії.
Таким чином, у рамках бази оподаткування для третьої
категорії платників (БОФО ІІІ та БО Дом ІІІ ) пропонуємо виокреми
ти дві частини: перша — це доходи на рівні максимального
доходу фізичних осіб і домогосподарств другої категорії
платників (1БОФО ІІІ та 1БО Дом ІІІ ); друга — обсяг доходів, що пе
ревищує означену межу (2 БОФО ІІІ і 2 БО Дом ІІІ ). У формалізова
ному вигляді щодо одноосібних платників це можна пред
ставити так:
БОФО ІІІ = 1БОФО ІІІ + 2 БОФО ІІІ , де
(35),
1БОФО ІІІ = НД ФО max ІІ
(36),
2 БОФО ІІІ = НД ФО ІІІ − НД ФО max ІІ
(37).
Для домогосподарств такий поділ бази оподаткування
матиме вигляд:
БО Дом ІІІ = 1БО Дом ІІІ + 2 БО Дом ІІІ , де
(38),
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(39),
(40).
Розмір ставки ПДФО для фізичних осіб і домогоспо
дарств щодо першої частини їх бази оподаткування (1БОФО ІІІ
та 1БО Дом ІІІ відповідно) визначатиметься на основі означе
ного вище підходу шляхом застосування до базової номі
нальної ставки ПДФО (НомСтПДФО ) коригуючих коефіцієнтів
К ФО ІІ і К Дом ІІ . Тому для платників третьої категорії та їх до
ходів на рівні верхньої межі, визначеної для другої кате
горії, фактична ставка прибуткового оподаткування відпо
відатиме рівню базової номінальної ставки, оскільки такі
коефіцієнти, виходячи з формул (31) і (32), дорівнювати
муть одиниці.
Водночас, для доходів, що перевищують означену
межу, тобто для другої частини бази оподаткування тре
тьої категорії платників (2 БОФО ІІІ і 2 БО Дом ІІІ ), розмір ставки їх
податкового перерозподілу пропонуємо визначати, як до
буток базової номінальної ставки ПДФО ( НомСт ПДФО) та ко
регуючого коефіцієнта (K ІІІ ), який розраховується за такою
формулою:
K ІІІ =

Загальна база оподаткування
Максимальний розмір доходу для платників ІІ категорії

(41).
Але при умові обмеження максимальної величини та
кого коефіцієнта на рівні 2, тобто:
(42).
max K ІІІ = 2
Іншими словами, для одноосібного платника коригую
чий коефіцієнт (КФО ІІІ ), що буде застосовуватися до другої
частини бази оподаткування платників третьої категорії, ко
ливатиметься в межах:
⎛
БОФО ІІІ
1 < ⎜ К ФО ІІІ =
⎜
НД
ФО max ІІ
⎝

⎞
⎟≤2
⎟
⎠

(43).

Для домогосподарства цей коефіцієнт (К Дом ІІІ) визнача
тиметься за такою формулою і теж коливатиметься в діапа
зоні:
⎛
БО Дом ІІІ
1 < ⎜ К Дом ІІІ =
⎜
ЗНД
Дом max ІІ
⎝

⎞
⎟≤2
⎟
⎠

(44).

Отже, для третьої категорії платників пропонуємо за
стосовувати дві ставки ПДФО: одна на рівні номінальної,
друга — підвищена, розмір якої не повинен перевищува
ти подвійної величини такої номінальної ставки. Це за
безпечує, з одного боку, прогресивність податкового пе
рерозподілу їхніх доходів, а з іншого — плавний перехід
з другої категорії платників, якщо відбувається зростан
ня їх доходів, у третю без підвищення рівня оподаткуван
ня тієї частини, що перебуває в межах максимального
доходу для фізичних осіб і домогосподарств другої кате
горії. Крім того, обмеження максимальної величини став
ки прибуткового оподаткування подвійним розміром но
мінальної ставки обумовлює помірність і посильність по
даткових вилучень для заможних платників. Також це
ставить означену максимальну ставку в залежність від
рівня оподаткування представників середнього класу
(саме для них номінальна ставка є основною і визначає
рівень посильності таких вилучень), а відтак — обмежує
можливості перенесення податкового тягаря як на пред
ставників цього класу, так і на незаможні верстви насе
лення.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Реалізація запропонованої моделі гармонізації подат
кового перерозподілу доходів фізичних осіб сприятиме
підвищенню справедливості та економічної обгрунтованості
рівнів податкових вилучень і перерозподілу податкового
тягаря між різними категоріями платників, виходячи з їхньої
платоспроможності та схильності до соціальноекономіч
них і фіскального ризиків, а також до однієї з важливих про
блеми сучасного українського суспільства — бідності насе
лення.
Крім того, така модель прогресивного прибуткового
оподаткування фізичних осіб сприятиме попередженню
та/або вирішенню важливих соціальноекономічних про
блем суспільства, зокрема нерівності й бідності населен
ня, а також допомагатиме мінімізувати негативні їх на
слідки шляхом індивідуального корегування норми подат
кового перерозподілу доходів і фактичних обсягів подат

Економiка та держава № 3/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
кових вилучень. Отже, створюватимуться передумови для
гармонізації перерозподільних інтересів між різними ка
тегоріями платників ПДФО, а також загалом у рамках
фіскальних відносин між платниками податків, державою
і суспільством.
Подальші дослідження будуть спрямовані в напрямі
оцінки потенційних ефектів від застосування запропонова
ної моделі узгодження приватних та суспільних інтересів у
поточних соціальноекономічних умовах.
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INSTITUTIONAL FEATURES OF THE LOCAL BUDGETS REVENUES PREPARATION

Статтю присвячено питанням посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування для виX
конання повноважень і надання якісних публічних послуг населенню. Реалізація зазначеного обумовX
лює потребу проведення не лише глибинних перетворень бюджетної доктрини держави, але й її адмініX
стративного устрою. Визначено інституційні особливості розвитку вітчизняної системи формування доX
ходної частини місцевих бюджетів. Здійснено аналіз структури доходів місцевих бюджетів України за
період 2008—2017 років, охарактеризовано причини суттєвих відхилень значень вагових показників. ДоX
сліджено фіскальну роль податкових надходжень у формуванні бюджетних доходів. Проведено детальX
ний аналіз факторів, які звужують можливості збільшення пропорцій зарахування часток загальнодерX
жавних податків до місцевих бюджетів. Встановлено наявність суттєвих відмінностей у виконанні плаX
ну податкових надходжень міста Києва від загальнодержавного тренду. Обгрунтовано пріоритетні наX
прями удосконалення практики справляння місцевих податків, що надасть можливість забезпечити доX
датковий фінансовий ресурс до бюджету.
This article is devoted to the issues of strengthening the local government's financial capacity in order to
exercise the powers and to provide the highXquality public services as well. The mentioned objectives cause the
need to conduct the profound transformations both in the budget doctrine and the administrative structure of
the state. The main institutional features of local budgets revenues preparation are determined. The analysis of
the local budgets revenues structure in Ukraine over the period from 2008 to 2017 was carried out. The reasons
for significant deviations of the mentioned revenues' weight indices were described. The tax incomes' fiscal role
into the budget revenues' formation was disclosed. A detailed analysis of the factors that reduce the possibilities
for the proportional optimization of the national tax revenues transferring into the local budgets is carried out.
The existence of some crucial differences between the Kyiv's City tax revenue financial plan execution and the
national trend has been determined. The foreground improvement directions for the local taxes' collecting practice
were substantiated. These directions would provide an opportunity to ensure an additional financial resource
for the budget.
Ключові слова: бюджетна політика, доходи місцевих бюджетів, трансферти, податкові надходження,
місцеві податки.
Key words: budget policy, local budgets revenues, transfers, tax revenues, local taxes.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із основних завдань бюджетної політики
країни є підтримка стійких темпів економічного зрос
тання передусім шляхом виділення асигнувань на роз
виток людського капіталу і інфраструктури. Задля ре
алізації означеного важливим є перманентне підвищен
ня ефективності бюджетних видатків. Теоретичні по
ложення та емпіричний досвід свідчать, що децентра
лізація бюджетної системи сприяє досягненню вищо
го рівня результативності використання виділених
коштів на відповідні цілі. За нинішніх умов важливим є
формування дієвої моделі перерозподілу фінансових
ресурсів між рівнями бюджетної системи з метою ство
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рення передумов для забезпечення поступального роз
витку територіальних громад. Органи місцевого само
врядування мають бути наділеними достатнім обсягом
доходів для виконання покладених функціональних
повноважень і надання якісних суспільних послуг. Вра
ховуючи динамізм інституційних перетворень бюджет
ного процесу, диференціацію економічного розвитку
регіонів країни та, як наслідок, суттєву різницю у по
датковій базі для мобілізації податкових надходжень,
демографічну структуру населення і міграційні тен
денції особливої актуальності набувають питання роз
витку підходів до формування доходної частини місце
вих бюджетів.
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Таблиця 1. Структура доходів місцевих бюджетів України у період 2008—2017 років, %
Показники
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з
капіталом
Цільові фонди
Офіційні трансферти
Інші

2008
43,1
5,6
3,3

2009
44,0
5,8
1,9

2010
42,4
5,5
1,6

2011
40,3
6,0
1,0

2012
38,1
5,6
0,8

2013
41,3
5,5
0,6

2014
37,7
5,3
0,5

2015
33,4
6,8
0,6

2016
40,1
6,0
0,4

2017
40,0
5,2
0,4

1,7
43,0
3,3

1,1
46,2
1,0

1,0
48,8
0,7

0,4
52,3
0,0

0,3
55,2
0,0

0,2
52,4
0,0

0,2
56,4
0,0

0,1
59,1
0,0

0,1
53,4
0,0

0,1
54,3
0,0

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
І. Луніна у своєму дослідженні обгрунтувала напря
ми посилення фінансової спроможності органів місце
вого самоврядування, здійснила аналіз факторів які
впливають на розширення податкової бази місцевих
бюджетів [3]. Певні аспекти зміцнення дохідної бази
місцевих бюджетів висвітлено у праці О. Кириленко [2].
С. Надал та Н. Спасів дійшли висновку, що розпочаті
процеси децентралізації позитивно вплинули на форму
вання дохідної бази місцевих бюджетів, однак визначи
ли причини, що уповільнюють темпи її подальшої імпле
ментації в задекларованому напрямі [4]. А. Нікітішин
дослідив основні джерела доходної частини місцевих
бюджетів, аргументуючи важливість підвищення
фіскальної значимості податкових надходжень у їх за
гальній структурі [5]. Серед іноземних науковців, праці
яких присвячені питанням формування доходів місце
вих бюджетів та мають фундаментальне значення для
фінансової науки слід виділити Р. Масгрейва [6], В. Оут
са [7], Дж. Селлерса та А. Лідстрьома [8].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Водночас, незважаючи на отримані результати на
укового пошуку в цій сфері питання детермінації оп
тимальної структури надходжень до місцевих бюд
жетів залишається відкритим для подальшого вивчен
ня та дискусії. Ретельну увагу при удосконаленні по
ложень щодо реалізації сукупності заходів у сфері
фіскальної децентралізації, трансформації міжбюд
жетних відносин слід приділяти прогностичній оцінці
інституційної спроможності системи органів держав
ної влади і місцевого самоврядування виконувати із
вищою результативністю поставлені завдання в бю
джетній сфері з урахуванням макроекономічних і соці
альні чинників. З огляду на зазначене метою даної
статті є визначення інституційних особливостей роз
витку вітчизняної системи формування доходів місце
вих бюджетів для посилення рівня ефективності її фун
кціонування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Система формування доходної частини місцевих
бюджетів включає у себе підсистеми інформаційноана
літичного забезпечення, прогнозування, планування,
аналізу, моніторингу і контролю. Повноваження, алго
ритм реалізації заходів уповноважених інституцій та
можливості внесення змін до проекту бюджетних над
ходжень визначаються законодавчими та іншими нор
мативноправовими актами. Домінантними орієнтирами
при прийнятті управлінських рішень у сфері визначен
ня доходної бази місцевих бюджетів є достатність їх
обсягів для надання населенню якісних публічних по
слуг, що закріплені конституційно, а також збалансо
ваність, що потребує застосування системного підходу
враховуючи розрізненість економічного потенціалу те
риторій, суттєву різницю чисельності та демографічної
структури населення, що проживає в межах адмініст
ративнотериторіальної одиниці. Множинність та діа
лектична складність факторів, які впливають на дина
міку і структуру доходів відповідного бюджету обумов
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люють потребу проведення не лише глибинних перетво
рень бюджетної доктрини держави, але й її адміністра
тивного устрою для підвищення загальної економічної
ефективності.
Принципи загальності оподаткування та єдиного
підходу до визначення податків і зборів практично уне
можливлюють використання різних податкових ставок
і баз загальнодержавних податків для корекції диспро
порцій суспільного розвитку. Виключенням можуть
бути надання тимчасових податкових пільг для окремо
визначених територій (на кшталт зони відчуження
тощо). Крім того, варіативність умов справляння по
датків у регіональному розрізі призводитиме до пост
ійної міграції робочої сили і фінансового капіталу, що:
а) посилить фінансовоекономічну нерівність розвитку
адміністративнотериторіальних одиниць; б) створить
широкий діапазон для ухилення від оподаткування за
умов інституційної слабкості національної економіки.
Аналіз динаміки валового регіонального продукту на
одну особу як універсального показника оцінки подат
коспроможності місцевих бюджетів свідчить, що відно
шення максимального значення цього показника за
фіксованого для м. Києва до мінімального (Чернівецька
область) складає 7,7 рази. Враховуючи наведене достат
ньо дієвим інструментом міжбюджетного регулювання
є трансферти з державного бюджету. Питома вага
трансфертів у структурі доходної частини місцевих
бюджетів збільшилась із 43,0 % у 2008 році до 54,3 % у
2017 році (табл. 1).
Відповідно середнє значення наведеного показника
у періоді 2008—2017 років становить 52,1%. Аналогіч
ний показник для податкових надходжень складає
40,0%, неподаткових надходжень — 5,7%, доходів від
операцій з капіталом — 1,1%, питома вага інших дже
рел є нижчою за 0,5%.
Згідно з положеннями Бюджетного кодексу основ
ними видами трансфертів із державного бюджету місце
вим бюджетам є базова та додаткова дотація, субвенції
(освітня, медична, на виконання інвестиційних проектів,
на здійснення державних програм соціального захисту
тощо). Слід зазначити, що понад 90,0 % у загальному
обсязі таких трансфертів займають субвенції на здійс
нення програм соціального захисту, освітня і медична
субвенція. Крім того, у 2017 році найвищу частку зай
мають субвенцій на надання пільг та житлових субсидій
населенню — 25,6 %, хоча ще у 2008 році значення їх
частки складало 5,7 %. По відношенню до ВВП цей вид
субвенцій зріс із 0,38 % до 2,27 % та продемонстрував
випереджаючі темпи зростання у порівнянні з загаль
ним обсягом трансфертів від органів державного управ
ління. Наведений факт засвідчує факт доволі низького
рівня життя населення, реалізації непослідовної дер
жавної політики регулювання природніх монополій та
певної невідповідності завдань і функцій із обсягом
фінансового ресурсу територіальних громад. Подібна
структура трансфертів поширена і серед розвинутих
країн. На функції соціального захисту, охорони здоро
в'я та освіти припадає 100% трансфертів в Данії, 81% —
Японії, 80% в Швеції. Проте дотації складають у Швеції
74%, для Норвегії та Швейцарії 86%, Польщі — 78% [9].
Відмінність між нашою державою та країнами ЄС по
лягає у різному обсязі повноважень наданих місцевим
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Таблиця 2. Структура податкових надходжень місцевих бюджетів України у 2008—2017 роках, %
Показник
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток
Внутрішні податки на товари і
послуги
Рентна плата
Місцеві податки і збори, в тому числі*
- податок на майно
плата за землю
- єдиний податок
Інші податки і збори

2008
77,4
0,7
2,9

2009
75,2
0,8
2,3

2010
75,5
0,6
2,4

2011
74,0
0,5
1,2

2012
71,1
0,5
1,5

2013
70,8
0,8
1,5

2014
71,6
0,2
0,2

2015
55,9
4,4
7,8

2016
53,8
4,0
7,9

2017
55,0
3,2
6,6

0,2
1,4
11,3
3,1
3,0

0,3
1,4
14,1
3,0
2,9

0,3
1,2
14,1
2,8
3,1

3,1
3,5
14,6
2,7
3,1

3,1
6,4
14,6
5,6
2,8

2,5
8,0
14,0
7,3
2,4

2,9
9,2
0,1
13,8
8,5
2,1

2,2
27,5
16,3
15,1
11,2
2,2

1,7
28,8
17,0
15,9
11,7
3,8

1,2
26,2
14,5
13,1
11,6
7,8

Примітка: * Єдиний податок включено з 2011 року до складу місцевих податків; земельний податок відноситься із 2015 року до
складу місцевих податків
Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України і Державної казначейської служби України.

органам влади. Базова, середня, професійна освіта, а
також первинний і вторинний рівень медичної допомо
ги у повній мірі фінансуються за рахунок місцевих бюд
жетів, обсяг делегованих повноважень значно менший,
а в Україні ж зазначені видатки здійснюються за систе
мою співфінансування.
Загалом, питома вага субвенцій в структурі транс
фертів суттєво збільшилась із 45,1% у 2008 році до 91,9%
у 2017 році, в першу чергу це було викликано докорін
ними законодавчими змінами в напряму створення пе
редумов для бюджетної децентралізації. З 2014 року
розпочався новий виток інституційного розвитку
міжбюджетних відносин, що було закріплено схвален
ням урядом Концепції реформування місцевого само
врядування та територіальної організації влади в Укра
їні. Основними завданнями реформування системи
міжбюджетних відносин визначено в якості оптимізації
повноважень між органами місцевого самоврядування
та виконавчої влади, підвищення якості публічних по
слуг і забезпечення їх доступності, створення належ
них умов для виконання органами місцевого самовря
дування власних і делегованих повноважень. Подаль
шим кроком до врегулювання низки суперечностей в
конструкції моделі публічного управління стало схва
лення Стратегієї сталого розвитку "Україна — 2020"
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5,
в якій передбачено реалізацію конституційної рефор
ми, у тому числі в частині децентралізації владних по
вноважень.
Метою запланованих змін конституційного устрою
є відхід від централізованої моделі управління в дер
жаві, забезпечення фінансової спроможності місцево
го самоврядування, імплементація повною мірою по
ложень Європейської хартії місцевого самоврядуван
ня, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансо
вої самодостатності місцевого самоврядування. Вод
ночас відсутність суспільного компромісу у даному
питанні внаслідок військовополітичного конфлікту
відтермінувало процес законодавчого врегулювання
проведення структурної реформи територіальної
організації влади. Разом з тим, ухвалено Закон Украї
ни "Про добровільне об'єднання громад", яким врегу
льовано відносини, що виникають у процесі добро
вільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ,
міст. Об'єднання територіальних громад спрямовано на
посилення фінансової спроможності територій. По
дальший етап розвитку системи формування доходної
частини місцевих бюджетів ознаменувався розробкою
методології складання проектів бюджетів об'єднаних
територіальних громад, актуалізації підходів щодо
здійснення податкового регулювання в сфері міжбюд
жетних відносин. Важливого значення для проведен
ня бюджетної децентралізації набули положення За
кону України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів Украї
ни щодо податкової реформи" та "Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо реформи
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міжбюджетних відносин". За законодавчою ініціати
вою до загального фонду місцевих бюджетів з 01 січня
2015 року додатково віднесено 10 % податку на прибу
ток та часткового розширено його базу, запровадже
но податок на майно і акцизний податок з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підак
цизних товарів, перерозподілено частку рентної пла
ти. Однак до 60 % понижено частку податку на доходи
фізичних осіб, що зараховується до бюджетів окрім м.
Києва — до бюджету якого зараховується лише 40 %
обсягу сплаченого податку.
Зважаючи на суттєві зміни в структурі податкових
надходжень, які зараховуються до місцевих бюджетів
доцільно зауважити, що у 2015 році їх номінальний об
сяг у порівнянні із 2014 роком збільшився на 12,5 %, але
по відношенню до ВВП частка податкових надходжень
зменшилась на 0,6 в. п. до 4,9 %. Порівнюючи значення
наведеного показника у 2017 році з 2014 роком можна
констатувати, що воно зросло на 1,2 у п. до рівня 6,7%.
Проте за аналогічний період фіскальна значимість по
даткових надходжень, які зараховуються до державно
го бюджету збільшилась на 3,2 в. п., що є наслідком роз
ширення податкової бази і ефекту детінізації національ
ної економіки. Структура податкових надходжень
місцевих бюджетів за період 2008—2017 років представ
лена у таблиці 2.
Найвища питома вага у загальній структурі подат
кових надходжень належить податку на доходи фізич
них осіб хоча й демонструє низхідну тенденцію, так зна
чення цього показника складали 77,4 % у 2008 році, а у
2017 році — 55,0 %. Потрібно наголосити, що податок
на доходи є універсальним загальнодержавним подат
ком частина якого закріплюється за місцевими бюдже
тами у більшості країн із розвинутою і трансформацій
ною економікою. Відносний рівномірний розподіл бази
оподаткування податком у регіональному розрізі, до
статньо висока точність його прогнозування, мотива
ційна зацікавленість органів місцевого самоврядування
у легалізації оплати праці виступають важливими аргу
ментами на користь мобілізації податку до місцевого
бюджету. Проте внутрішня міграція робочої сили та
диференціація розмірів оплати праці є чинниками, що
обумовлюють доцільність пропорційного перерозподі
лу надходжень згаданого податку між бюджетами
різних рівнів.
Середній розмір заробітної плати за підсумками
грудня 2017 року у Харківській області становить 7447
грн, а у ІваноФранківській 6935 грн, тобто співвідно
шення величини цього показника між обраними регіо
нами становить 1,07. Водночас вартість надання, на
приклад, послуги у сфері загальної середньої освіти
на одного учня в ІваноФранківській області у по
рівнянні з Харківською є вищою на 69,4 %, що пов'яза
но із особливостями географічного розташування,
значною кількістю мало укомплектованих шкіл у
гірських селах. Можна дійти висновку, що трансфер
ти є дієвим та безальтернативним інструментом регу

Економiка та держава № 3/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
лювання фінансової спроможності органів місцевого
самоврядування. Разом з тим, доцільним є проведення
структурної оптимізації мережі бюджетних установ з
метою концентрації бюджетного фінансування, зни
ження трансакційних витрат. Використання норматив
ного методу фінансування бюджетних установ на ос
нові розрахунку вартості наданої публічної послуги
дозволить посилити ефективність використання бю
джетних коштів.
Обгрунтуванням доцільності зменшення частки об
сягу податку, що зараховується до бюджету Києва з
2011 року до 50 %, а з 2015 року до 40 % виступив той
факт, що велика чисельність працюючих приїздить сюди
для працевлаштування із вищим рівнем оплати праці (за
робітна плата у м. Києві перевищує загальнодержавний
показник у 1,6 рази), а члени їх родини одержують
освітні, медичні, соціальні послуги за місцем проживан
ня в іншій адміністративнотериторіальній одиниці за
рахунок коштів відповідного бюджету. Обсяг надход
жень податку на доходи фізичних осіб до бюджету м. Ки
єва у 2011 році в порівнянні з 2010 роком знизився на
46,3%, у 2015 році в порівнянні з 2014 роком — на 3,7 %,
що викликало певні ускладнення при плануванні бюд
жету міста. Усереднене значення питомої ваги податку
в структурі податкових надходжень у 2008—2010 роках
складало 79,2 %, у 2011—2014 роках — 64,3 %, 2015—
2017 роках — 46,6 %.
Місцеві податки і збори наразі є другою структур
ною компонентною за фіскальною значимістю у загаль
ному обсязі податкових надходжень, хоч ще у 2008—
2010 роках їх частка не перевищувала 1,4 %, а у 2015—
2017 роках середнє значення наведеного показника ста
новило 27,5 %. Особливістю справляння даної групи по
датків є закріплені за органами місцевого самовряду
вання повноважень щодо часткового регулювання ста
вок податку (в межах граничних значень), а також бази
оподаткування. Прийняття Податкового кодексу озна
менувалось переформатуванням кількості та композиції
групи місцевих податків і зборів, найвагомішим подат
ком став єдиний податок, який був до цього часу загаль
нодержавним, але зараховувався до місцевих бюджетів.
Поступова трансформація груп платників єдиного по
датку та ув'язка розміру ставок податку І та ІІ груп до
мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму
забезпечили стабільне збільшення значення його пито
мої ваги у загальній структурі з 2,7% у 2011 році до 11,6%
у 2017 році.
З 2015 року введено в дію податок на майно, який
містить три основні складові — податок на нерухомість
відмінне від земельної ділянки, земельний і транспорт
ний податок. Слід зауважити, що левову частку в струк
турі надходжень даного податку займає земельний по
даток — у середньому близько 92,2 % по Україні, для відо
ма: у столиці значення цього показника є аналогічним та
складає 92,8 %. Вочевидь, наявна практика адміністру
вання податку на нерухомість відмінного від земельної
ділянки потребує суттєвої інституційної модернізації
адже у зарубіжній практиці податок на нерухомість є
стабільним і значущим джерелом наповнення доходної
частини місцевих бюджетів. Звертає увагу на себе той
факт, що в розрізі структури надходжень цього податку
в нашій країні превалюють надходження сплачені юри
дичними особами з комерційної нерухомості, що впли
ває на подорожчання надаваних послуг і реалізованої
продукції. Сума податку, що надійшла від фізичних осіб
є незначною у фіскальному аспекті внаслідок обраної
площі нерухомості в якості бази оподаткування. Проте
доцільно наголосити, що вирішення питань оподаткуван
ня нерухомості на теренах України в історичній ретрос
пективі супроводжувалось відсутністю консенсусу серед
політичних еліт у імперіалістичну добу внаслідок неба
жання додаткового оподаткування найбагатших верств,
які і входили до цієї еліти; у радянський період інститут
приватної власності було суттєво нівельовано, що серй
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озно звузило базу оподаткування цим податком; у транс
формаційний період незалежної держави відбувалась
повторне зародження та інституційне визначення при
ватної власності, а за сучасних умов знову не має цілко
витої згоди як врегулювати питання оподаткування не
рухомості. Важливою є активізація державної політики
у сфері підготовки належної інституційної і економічної
платформи для докорінних змін у механізмі адміністру
вання податку на нерухомість.
Земельний податок є класичним різновидом місце
вих податків, його перевагами для закріплення за цим
щаблем ієрархії бюджетної системи є статичність і
рівномірний розподіл бази оподаткування у диферент
них адміністративнотериторіальних одиницях. Адап
тивний механізм регулювання зазначеного податку
надає можливість встановлювати його розмір, врахову
ючи особливості володіння і використання земельних
ділянок, що сприяє вирівнюванню значень показника
податкового навантаження в розрізі видів економічної
діяльності. За сучасних умов в Україні справляється
плата за землю, яка включає дві основні форми: плату
за оренду земельних ділянок, що перебувають у дер
жавній і комунальній власності (є різновидом доходів
від використання державної власності) та земельний
податок. У структурі загальних надходжень у 2017 році
орендна плата становить 63,4 %, домінуюча частка об
сягу плати за землю сплачена юридичними особами —
загальнодержавний показник складає 87,0 %, по м. Киє
ву він суттєво вищий та становить 97,0 %. Для підвищен
ня фіскальної значимості податку доцільною є інтенси
фікація роботи державних інституцій у сфері проведен
ня нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Діючий порядок індексації не в повній мірі відповідає
економічним реаліям. При стійкому економічному зро
станні та підвищенні матеріального добробуту населен
ня вартість активів, особливо нерухомості зростає знач
но вищими темпами аніж індекс споживчих цін, що в
свою чергу дозволить забезпечити додатковий фінан
совий ресурс до бюджету. Наступним кроком є підви
щення координації діяльності фіскальної служби, з
уповноваженими органами у сфері управління земель
них відносин та місцевим самоврядуванням в питанні
своєчасного обміну інформаційноаналітичними дани
ми стосовно бази оподаткування.
Запровадження акцизного податку з реалізації су
б'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакциз
них товарів вплинуло на збільшення питомої ваги групи
внутрішніх податків на товари і послуги у структурі по
даткових надходжень на 7,4 в. п. у 2015 році в порівнянні
з 2014 роком. Середнє значення даного показника у пе
ріоді 2015—2017 років становило 7,4 % по Україні, а у м.
Києві — 9,2 %, що пов'язано із обсягами реалізації і спо
живання алкогольних напоїв, тютюнових виробів і па
лива. Потрібно зазначити, що за міжнародними стан
дартами, зокрема ЄС сплата акцизного податку відбу
вається на стадіях виробництва підакцизних товарів та
їх імпорту на митну територію держави. На стадії реал
ізації стягнення акцизного податку не є доречним з ог
ляду на збільшення кількості платників, ускладнення
механізму адміністрування податку та наявністю тіньо
вого сегменту ринку реалізації підакцизних товарів,
зокрема алкогольних виробів і тютюнової продукції.
Більш доцільним видається перенесення розміру вказа
ного податку до основної ставки акцизу, що сплачуєть
ся виробниками та імпортерами і пропорційного роз
поділу його надходжень між місцевими бюджетами на
основі обсягів реалізації за даними системи електрон
ного адміністрування, що частково було зроблено для
такого товару, як пальне з 01 січня 2017 року. Дійсно,
закріплення за бюджетами певної частки податків на
споживання збільшить їх дохідну базу, але посилить
диференціацію фінансової спроможності органів
місцевого самоврядування з огляду на різну густоту
розселення та обсяги споживання.
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Віднесення до місцевих бюджетів 10 % частки спла
ченого податку на прибуток посилило його частку в
структурі податкових надходжень із 0,6 % у 2008—2014
роках до 3,9 % у 2015—2017 роках. Цей захід позитивно
відобразився для адміністративнотериторіальних гро
мад, де сконцентрована велика кількість платників, які
перебувають на загальній системі оподаткування. В
розрізі економічної діяльності найбільші надходження
від податку на прибуток мобілізовано такими галузями
економіки як промисловість, оптової і роздрібної
торгівлі, транспорту і зв'язку, фінансового сектору.
Таким чином, найбільший приріст обсягу доходу від по
датку на прибуток зафіксовано для великих міст, для
прикладу за підсумками 2016 року питома вага податку
сплаченого до бюджету м. Києва у загальному обсязі
його надходжень до місцевих бюджетів складає 18,1 %,
а у номінальному вираженні понад 700 млн грн. А для
бюджетів окремих об'єднаних територіальних громад
значущого фіскального ефекту податок на прибуток не
забезпечив, що викликано нерозвиненістю економічно
го базису територій. Динаміка надходжень аналізова
ного прямого податку має щільний взаємозв'язок із цик
лічністю розвитку економіки, характеризується значни
ми коливаннями на стадіях рецесії та стійкого зростан
ня, що посилює ризики виконання бюджету. Згадані
фактори звужують можливості збільшення пропорцій
зарахування сум податку до державного і місцевих бю
джетів. Крім того, має бути проведена прогностична
оцінка впливу запровадження податку на виведений ка
пітал на доходи місцевих бюджетів, що на даному етапі
широко обговорюється на рівні експертного обговорен
ня і законодавчої ініціативи.
Необхідним є поглиблення основних засад перс
пективного прогнозування показників доходної части
ни місцевих бюджетів, перехід на трирічне бюджетне
планування. Розширення часового горизонту розроб
лення проекту бюджету територіальної громади грун
туючись на положеннях її розробленої стратегії со
ціальноекономічного розвитку та напрямах бюджет
ної політики країни на середньострокову перспективу
дозволить посилити ефективність управління бюджет
ними коштами. Формування цілей та завдань бюджет
ного регулювання у сфері модернізації транспортної,
житловокомунальної і соціальної інфраструктури
потребують стабільної доходної бази місцевих бюд
жетів та поступальних кроків щодо її розширення. Ре
алізація зазначеного потребує врахування інституцій
них особливостей розвитку національної економіки та
оподаткування.
ВИСНОВКИ
Множинність та діалектична складність факторів,
які впливають на динаміку і структуру доходів відпо
відного місцевого бюджету обумовлюють потребу про
ведення не лише глибинних перетворень бюджетної
доктрини держави, але й її адміністративного устрою
для підвищення загальної економічної ефективності.
Ґрунтуючись на даних порівняльної оцінки валового
регіонального продукту на одну особу як універсаль
ного показника оцінки податкоспроможності місцевих
бюджетів встановлено, що трансферти з державного
бюджету є необхідним та дієвим інструментом міжбюд
жетного регулювання. З метою підвищення рівня фінан
сової самодостатності місцевого самоврядування було
розпочато масштабні кроки у сфері переформатування
структури доходів місцевих бюджетів. Місцеві податки
і збори наразі є другою компонентною за фіскальною
значимістю у загальному обсязі податкових надхо
джень, хоч ще у 2008—2010 роках їх частка не переви
щувала 1,4 %, а у 2015—2017 роках середнє значення на
веденого показника становило 27,5 %. Визначено інсти
туційні особливості та напрями удосконалення практи
ки справляння місцевих податків. Здійснено детальний
аналіз факторів, які звужують можливості збільшення
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пропорцій зарахування часток загальнодержавних по
датків до місцевих бюджетів, серед яких галузева струк
тура економіки в міжрегіональному розрізі, суттєва
диференціація розмірів оплати праці, демографічна
структура населення, її густота та міграція робочої
сили, обсяги споживання, різна вартість надання пуб
лічних послуг у регіонах.
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ESTIMATION AND FORECASTING OF THE COMPETITIVENESS LEVEL
OF THE NATIONAL AGRO INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

У статті здійснено аналіз рівня конкурентоспроможності національного агропромислового комплекX
су України. Для розв'язання поставленої проблеми пропонується використовувати економікоXматемаX
тичні моделі нового типу, що дозволяють проводити проблемноXорієнтований пошук, здійснювати аналіз
інформації, а також надавати користувачеві фактографічну інформацію у доступному вигляді. В теX
перішній час зазначені проблеми вирішуються шляхом застосування сучасних методів економікоXматеX
матичного моделювання, а саме, теорії нечітких множин. Класифіковано фактори впливу на рівень конX
курентоспроможності національного АПК, які систематизовано в групи: виробничоXекономічні, фінанX
сові та просторові. Використання економікоXматематичної моделі нового типу дало можливість отримаX
ти результати оцінювання та прогнозування рівня конкурентоспроможності національного АПК на 2020
рік. За результатами моделювання рівня конкурентоспроможності національного АПК у 2018 та 2020 роках
рівень конкурентоспроможності національного АПК буде віднесено до класу 3 — "задовільний рівень
конкурентоспроможності". У 2019 році прогнозний рівень конкурентоспроможності національного АПК
погіршиться до класу 4 — "незадовільний рівень конкурентоспроможності".
The article analyzes the level of competitiveness of the national agroXindustrial complex of Ukraine. To solve
the problem, it is proposed to use economic and mathematical models of a new type that allow for problemX
oriented search, analyze information, and provide the user with information in an accessible form. At present,
these problems are solved by applying modern methods of economicXmathematical modeling, namely the theory
of fuzzy sets. The factors influencing the level of competitiveness of the national agroXindustrial complex, which
are systematized into groups: productionXeconomic, financial and spatial, are classified. Using the new type of
economicXmathematical model gave an opportunity to obtain the results of the estimation and forecasting of the
level of competitiveness of the national agroXindustrial complex for 2020. According to the results of the modeling
of the competitiveness level of the national agro industrial complex in 2018 and 2020, the level of competitiveness
of the national agricultural complex will be classified in class 3 — "satisfactory level of competitiveness". In
2019, the predicted level of competitiveness of the national agricultural complex will deteriorate to class 4 —
"unsatisfactory level of competitiveness".

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс, моделювання, теорія
нечіткої логіки.
Key words: competition, competitiveness, agro industrial complex, modeling, theory of fuzzy logic.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На відміну від більшості розвинених європейських
країн, сільське господарство в Україні — найбільш ємна
галузь для залучення іноземних інвестицій в економіку.
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Цьому сприяють як ринкові переваги, так і проблеми
інших галузей. Серед позитивних факторів — сприят
ливі природні умови і виграшне розташування країни на
карті світового агробізнесу, дешевизна локальних ре
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Таблиця 1. Класифікація факторів впливу на рівень конкурентоспроможності національного АПК
№
п/п
1
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назва показника
2
Виробничо-економічні
Обсяг валової продукції АПК
Кількість підприємств АПК
Кількість зайнятого населення в АПК
Продуктивність праці в підприємствах АПК
Рівень рентабельності усієї діяльності підприємств АПК
Рівень якості продукції АПК (узагальнений)
Фінансові
Індекси цін реалізації продукції АПК
Чистий прибуток підприємств АПК
Капітальні інвестиції в АПК
Рівень інфляції в Україні
Просторові
Рівень розвитку соціального простору в АПК
Рівень розвитку інформаційного та кіберпростору в АПК
Рівень розвитку інфраструктури АПК
Рівень застосування інноваційних технологій в АПК
Рівень економічної стійкості України
Рівень політичної стійкості України
Рівень міжнародного впливу на розвиток АПК

Од. виміру
3
млрд грн
од.
тис. осіб
грн на 1 прац.
%
бали
%
млн грн
млн грн
%
бали
бали
бали
бали
бали
бали
бали

Джерело: власна розробка.

сурсів та історична схильність до сільського господар
ства, наявність розвиненої інфраструктури та сільсько
господарського машинобудування, сусідство з про
відними світовими ринкамиспоживачами: країнами ЄС
і Близького Сходу. Все це є основними конкурентними
перевагами аграрного сектору. Тому оцінювання та про
гнозування рівня конкурентоспроможності — актуаль
не питання дослідження галузі АПК.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільш глибокі внески у дослідження галузі АПК
України зробили вітчизняні вчені: Курило В.І., Кваша С.М.,
Діброва А.Д., Козловський С.В., Андрієвський В.Є. та
інші. Теорію нечіткої логіки досліджували Л. Заде, О.
Ротштейн, С. Штовба та інші. Проте ряд питань зали
шилися не дослідженими.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для ефективного дослідження застосовуючи еконо
мікоматематичні моделі нового типу, які опираються
на теорію нечіткої логіки — необхідно встановити рівень
конкурентоспроможності національного АПК України
на 2018—2020 роки.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкурентоспроможність країни визначається кон
курентоспроможністю її галузевих комплексів. Не
обхідність забезпечення продовольчої безпеки країни,
задоволення потреб населення в продуктах харчування
і зростання соціальноекономічної ефективності
сільського господарства висуває на перший план завдан
ня підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
агропромислового комплексу (АПК). Без високоефек
тивного і конкурентоспроможного агропромислового
виробництва неможливе вирішення багатьох нагальних
і стратегічних завдань розвитку соціально орієнтованої
економіки країни та формування цивілізованого аграр
ного ринку.
На сучасному етапі економічного розвитку пробле
ма конкурентоспроможності посідає чільне місце в еко
номічній політиці держави. Створення якісних цінових
переваг перед суперником стає стратегічним напрямком
діяльності держави та її органів у галузі забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки. При
цьому підвищення конкурентоспроможності стосуєть
ся всіх рівнів економічної ієрархії: продукції (товарів і
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послуг), підприємства, галузі, регіону та країни в ціло
му. Особливого значення дана проблема набуває для су
часних економічних умов України, коли значне посилен
ня конкуренції як зі сторони зарубіжних, так і вітчиз
няних суб'єктів зумовило необхідність реформування
агропромислового комплексу.
Оцінювання та прогнозування рівня конкуренто
спроможності національного АПК базується на вико
ристанні комплексних показників, що характеризують
кожну з його складових, а саме: виробничоекономіч
ну, фінансову, просторову (табл. 1).
Для розв'язання поставленої проблеми пропону
ється використовувати економікоматематичні моделі
нового типу, що дозволяють проводити проблемно
орієнтований пошук, здійснювати аналіз інформації, а
також надавати користувачеві фактографічну інформа
цію у доступному вигляді. Нині зазначені проблеми ви
рішуються шляхом застосування сучасних методів еко
номікоматематичного моделювання, а саме: теорії не
чітких множин.
Для розробки економікоматематичної моделі оці
нювання та прогнозування рівня конкурентоспромож
ності національного АПК пропонуємо використовува
ти найсучасніший математичний апарат — теорію не
чіткої логіки, яка вдало використовується в інших галу
зях людської діяльності [1—3].
Пропонуємо для вирішення поставленої задачі звер
нутися до праць С.В. Козловського, який вперше засто
сував теорію нечіткої логіки для опису економічних про
цесів та розробки ефективних економікоматематичних
моделей на її основі [4]. Послідовниками застосування
теорії нечітких множин в Україні стали А. Матвійчук,
Ю. Герасименко, Г. Пчелянська, В. Козловський та інші,
однак для моделювання і прогнозування рівня конку
рентоспроможності національного АПК вона пропо
нується вперше.
Загальна методологія моделювання на основі теорії
нечіткої логіки передбачає поетапне розв'язання та
ких задач [5]: виокремлення основних факторів впли
ву, які характеризують конкурентоспроможність на
ціонального АПК; формалізацію взаємозв'язків між
факторами впливу в узагальненому вигляді; визначен
ня і формалізацію лінгвістичних оцінок факторів впли
ву; побудову нечіткої бази знань, яка визначає взає
мозв'язки між факторами впливу; виведення нечітких
логічних рівнянь на основі лінгвістичних оцінок і не
чіткої бази знань; оптимізацію параметрів нечіткої мо
делі [4].

Економiка та держава № 3/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Значення параметрів b і с функцій належності змінних х1… х17, v, f, p, K
Вхідні
змінні
(параметр)
1
x1

Назва вхідної змінної
(параметра)
2
Обсяг валової продукції
АПК

x2

Кількість підприємств
АПК

x3

Кількість зайнятого
населення в АПК

x4

Продуктивність праці в
підприємствах АПК

x5

Рівень рентабельності
усієї діяльності
підприємств АПК
Рівень якості продукції
АПК (узагальнений)

x6
x7

Індекси цін реалізації
продукції АПК

x8

Чистий прибуток
підприємств АПК

x9

Капітальні інвестиції в
АПК

x10

Рівень інфляції в Україні

x11

Рівень розвитку
соціального простору в
АПК
Рівень розвитку
інформаційного та
кіберпростору в АПК
Рівень розвитку
інфраструктури АПК

x12
x13
x14
x15

Рівень застосування
інноваційних технологій
в АПК
Рівень економічної
стійкості України

x16

Рівень політичної
стійкості України

x17

Рівень міжнародного
впливу на розвиток АПК

v,f,p

Виробничо-економічні
фактори.
Фінансові фактори.
Просторові фактори.
Рівень конкурентоспроможності
національного АПК

К

Лінгвістична оцінка
вхідних змінних
(терми)
3
Низький, 200-300, (Н)
Середній, 300-700, (С)
Високий, 700-900 (В)
Низька, 10-30, (Н)
Середня, 30-50, (С)
Висока, 50-100, (В)
Низька, 0,5-2, (Н)
Середня, 2-4, (С)
Висока, 4-7, (В)
Низька, 100-200, (Н)
Середня, 200-400, (С)
Висока, 400-800, (В)
Низька, 0-20, (Н)
Середня, 20-50, (С)
Висока, 50-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 30-60, (С)
Високий, 60-100, (В)
Низький, 100-105, (Н)
Середня, 105-110, (С)
Високий, 110-130, (В)
Низький, 10-30, (Н)
Середній, 30-60, (С)
Високий, 60-200, (В)
Низький, 5-30, (Н)
Середній, 30-60, (С)
Високий, 60-100, (В)
Низький, 1-3, (Н)
Середній, 3-8, (С)
Високий, 8-50, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)
Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С)
Високий 61-100, (В)

b

c

4
220
350
800
15
40
75
1
3
5
150
300
600
10
35
75
15
45
80
102
107
120
15
45
140
15
45
80
2
6
25
15
45
75
15
45
75
15
45
75
15
45
75
15
45
75
15
45
75
15
45
75
15
45
75

5
100
150
120
20
30
25
2
3
2
100
180
150
10
25
20
10
15
20
12
12
15
30
50
65
20
25
20
3
10
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20

1 клас, (1)
2 клас, (2)
3 клас, (3)
4 клас, (4)
5 клас, (5)

90
70
60
40
15

10
12
15
20
25

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України.

Беручи до уваги необхідність дотримання основних
принципів проведення моделювання рівня конкуренто
спроможності національного АПК та чинний понятій
ний апарат теорії нечіткої логіки, вхідними параметра
ми моделі оцінювання та прогнозування рівня конкурен
тоспроможності національного АПК області будуть
показники, які наведені у таблиці 2.
Для встановлення ієрархічних зв'язків між факто
рами, що впливають на рівень конкурентоспроможності
національного АПК, доцільно згрупувати їх у такі гру
пи (згідно з табл. 2): виробничоекономічні (v); фінан
сові (f); просторові (p). Зазначені групи факторів впли
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ву у вигляді "дерева виведення" наведено на рисунках
1—3.
За допомогою структурних схем, наведених на ри
сунках 1—3, позначимо лінгвістичні змінні факторів v,
f, p за допомогою таких співвідношень:
(1);
(2);
(3),
де x1…x6 — виробничофінансові фактори;
х7…х10 — фінансові фактори;
х11…х17 — просторові фактори.
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v – виробничоекономічні
фактори

Обсяг валової
продукції
АПК

Продуктивність
праці в
підприємствах
АПК
Рівень
рентабельності
підприємств
АПК

Кількість
підприємств
АПК

Кількість
зайнятого
населення в АПК

Рівень якості
продукції АПК

Рис. 1. Класифікація виробничо@економічних факторів
Джерело: власна розробка.

f – фінансові
фактори
Індекси цін
реалізації
продукції АПК

Рівень інфляції
в Україні

Чистий прибуток
підприємств АПК

Капітальні
інвестиції в АПК

Рис. 2. Класифікація фінансових факторів
Джерело: власна розробка.

p – просторові
фактори

Вихідну величина, тобто рівень конкурентос
проможності національного АПК, можна визна
чити за формулою (4):
(4),
де v, f, p та t — лінгвістичні змінні, що опису
ють відповідно виробничоекономічні, фінансові,
просторові фактори впливу та період прогнозу
вання. Період прогнозування t в подальшому буде
закодований двома знаками за зразком: (6М, 1Р,
2Р, 3Р де літерами М та Р позначені місяць та рік).
Відповідно до конкретної економічної ситуа
ції, що склалася в аграрній галузі, рівень конку
рентоспроможності національного АПК можна
охарактеризувати такими рівнями (за шкалою від
"0" до "100"):

Рівень розвитку
соціального
простору в АПК

Рівень
економічної
стійкості України

Рівень розвитку
інфраструктури
АПК

Рівень політичної
стійкості
України

Рівень розвитку
інформаційного та
кіберпростору В АПК

Рівень
міжнародного
впливу на
розвиток АПК

Рівень застосування
інноваційних
технологій в АПК

Рис. 3. Класифікація просторових факторів
Джерело: власна розробка.

Рис. 4. Результати оцінювання та прогнозування рівня конкурентоспроможності національного АПК
Джерело: власна розробка.
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— К1 (85—100) — високий рівень конкурентоспро
можності (клас 1);
— К2 (66—84) — середній рівень конкурентоспро
можності (клас 2);
— К3 (51—65) — задовільний рівень конкурентосп
роможності (клас 3);
— К4 (31—50) — незадовільний рівень конкурентос
проможності (клас 4);
— К5 (0—30) — конкурентоспроможність відсутня
(клас 5).
Варто зазначити, що при побудові моделі ми оперу
вали вхідними кількісними та вхідними якісними пара
метрами одночасно. Вхідні параметри {х1…х5, x7…x10} є
кількісними, і для їх опису були використані статистичні
дані; параметри {х6, x11…х17} — якісні, тому для їх опису
використовувалася бальна шкала оцінок від "0" до "100"
балів.
У нашому випадку, коли вихідний параметр (змінна)
має "n" термів, розрахунок центра ваг зводиться до роз
в'язання рівняння 5:

5. Козловський С.В. Фінансова математика:навчаль
ний посібник / С.В. Козловський. — К.: Знання Украї
ни, 2006. — 308 с.
6. Pratar R. Getting started with Matlab 5. A quick
introduction for scientists and engineers / R. Pratar. —
Oxford University Press, 1999. — 230 p.
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терма "Ki".
У математичному пакеті Мatlab 6.1 [6] було прове Стаття надійшла до редакції 18.02.2018 р.
дено експеримент із застосуванням вище наведеної ме
тодики. На рисунку 4 зображено результати оцінюван
ня та прогнозування рівня конкурентоспроможності на
ціонального АПК до 2020 року. Результати було отри
мано на основі аналізу значень факторів впливу (роз
витку) за 2012—2016 роки.
ВИСНОВКИ
Аналізуючи результати моделювання рівня конку
рентоспроможності національного АПК на 2018—2020
роки, можна зробити такий прогноз: у 2018 та 2020 ро
ках рівень конкурентоспроможності національного
АПК буде віднесено до класу 3 — "задовільний рівень
конкурентоспроможності". У 2019 році прогнозний
рівень конкурентоспроможності національного АПК
погіршиться до класу 4 — "незадовільний рівень конку
рентоспроможності".
Як вже зазначалося раніше, перевагою економіко
математичних моделей, побудованих на базі нечіткої
логіки, є можливість використання вхідними парамет
рами лінгвістичних висловлювань (висновків) експертів,
що значною мірою компенсує відсутність аналітичних
залежностей між вхідними та вихідними параметрами
(змінними) об'єкта прогнозування.
Для поліпшення достовірності прогнозу рівня кон
курентоспроможності національного АПК потрібно
провести оптимізацію (налагодження) цієї моделі, що
матиме місце у перспективних дослідженнх.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОXОРІЄНТОВАНОГО
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postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY
FOR SOCIOXORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Зазначено, що в стратегії соціальноXорієнтованого економічного розвитку національної економіки особливу уваX
гу приділено таким головним стратегічним ризикам і загрозам соціальноXекономічної безпеки, як збереження ексX
портноXсировинної моделі розвитку національної економіки, зниження конкурентоспроможності й висока залежність
її найважливіших сфер від зовнішньоекономічної кон'юнктури, втрата контролю над національними ресурсами, поX
гіршення стану сировинної бази промисловості, енергетики, нерівномірний розвиток регіонів, низька стійкість і неX
захищеність національної фінансової системи, збереження умов для корупції й криміналізація господарськоXфінанX
сових відносин, незаконна міграція.
Визначено, що сутність ринку знаходить своє вираження в різних соціальноXекономічних функціях, наприклад,
інформаційної, регулюючої. Одна з найбільш негативних сторін ринку — його неприйняття моральних цінностей
справедливості. Ринок — це не тільки загальноекономічна категорія, а й одночасно складне соціальноXфілософське
поняття. Його вплив не обмежується економічною сферою. Як результат природноXісторичного розвитку людства,
ринок обов'язково зазнає впливу з боку національних, культурних, моральних, релігійних, психологічних особливоX
стей розвитку народів, що визначає особливості сучасного ринку і ринкової системи в різних країнах. Принцип соцX
іальної справедливості завжди хвилював людей.
It is noted that in the strategy of sociallyXoriented economic development of the national economy special attention is
paid to such main strategic risks and threats of socioeconomic security as preservation of the exportXraw material model of
development of the national economy, decrease of competitiveness and high dependence of its most important spheres on the
foreign economic situation, loss of control over national resources, deterioration of the state of the raw material base of industry,
energy, uneven development of regions, low iykist and vulnerability of the national financial system, preserving the conditions
for corruption and criminalization of economic and financial relations, illegal migration.
It is determined that the essence of the market is expressed in various socioXeconomic functions, for example, informational,
regulatory. One of the most negative aspects of the market is its rejection of the moral values of justice. The market is not only
a general economic category, but also a complex socioXphilosophical concept. Its influence is not limited to the economic
sphere. As a result of the natural and historical development of mankind, the market is necessarily influenced by national,
cultural, moral, religious, psychological peculiarities of the development of peoples, which determines the features of the
modern market and market system in different countries. The principle of social justice has always worried people.
Ключові слова: державна стратегія, соціальноекономічна безпека, стратегічні ризики, національна еко
номіка, національні ресурси, соціальноекономічні функції, соціальна справедливість, інституціоналізація
ринкових механізмів.
Key words: state strategy, socioeconomic security, strategic risks, national economy, national resources, socio
economic functions, social justice, institutionalization of market mechanisms.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одна із державних стратегій — якнайшвидше відкриття
економіки для зовнішнього світу — спочатку пов'язана з
фундаментальними труднощами. Теоретики "шокової те
рапії" не замислювалися про обмеження, що витікає з того,
що набуття досвіду в ринкових умовах, інституціоналізація
ринкових механізмів і зміна соціокультурних стереотипів
господарської поведінки вимагають часу і витрат. Очевид
но, що значна частина землі є негативним фактором у фор
муванні ринкових структур, бо вартість інфраструктури,
особливо комунікаційної та транспортної, а отже, інвестиції
та час для країни з більшою площею вище. Виходом у такій
ситуації може бути вибір преференційних зон економічно
го розвитку з високою концентрацією людського капіталу,
високотехнологічної промисловістю і якісної інфраструк
турою.
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Україна зазнає натиску світової фінансової й еконо
мічної кризи. Саме тому в новій Стратегії соціальноорі
єнтованого економічного розвитку національної еконо
міки особливу увагу приділено таким головним стратегі
чним ризикам і загрозам соціальноекономічної безпеки,
як збереження експортносировинної моделі розвитку
національної економіки, зниження конкурентоспромож
ності й висока залежність її найважливіших сфер від зов
нішньоекономічної кон'юнктури, втрата контролю над на
ціональними ресурсами, погіршення стану сировинної
бази промисловості, енергетики, нерівномірний розвиток
регіонів, низька стійкість і незахищеність національної
фінансової системи, збереження умов для корупції й кри
міналізація господарськофінансових відносин, незакон
на міграція.
Світовий досвід вказує на те, що без активної регулю
ючої ролі держави не може бути ефективної, соціально
орієнтованої ринкової економіки, не говорячи вже про
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Таким чином, основою, фундаментом соціальної дер
ефективність забезпечення економічної безпеки країни.
Немає жодної країни з високорозвиненою економікою, де жави є змішана економіка, в якій приходять до компромі
б держава усунулася від регулювання ключових соціально су:
— приватна і державна форми власності;
економічних процесів.
— формальні і неформальні економічні структури;
— комерційні та некомерційні освіти;
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
— ринкове і неринкова регулювання;
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
— конкуренція і її обмеження;
Грунтовному аналізу різних проблем забезпечення соц
— закони і моральність;
іальноорієнтованого економічного розвитку національної
— турбота про власний інтерес і альтруїзм.
економіки та розробці понятійнокатегоріального апарату
У звіті про світовий розвиток 1997 р. розкривається місія
присвячено чимало наукових праць вітчизняних та зарубі
жних дослідників. Зпоміж них зазначимо В. Білоуса, В. Бог держави, яка повинна бути спрямована на виконання п'яти
дановича, О. Власюка, О. Данільяна, О. Дергачова, О. Дзьо основних завдань:
— утвердження засад законності;
баня, В. Горбуліна, О. Гончаренка, А. Гриценка, Я. Конд
— підтримання збалансованої політичної ситуації,
ратьєва, В. Крисаченка, В. Ліпкана, О. Маначинського, Г. Но
вицького, Б. Парахонського, Г. Перепелицю, С. Пирожкова, включаючи макроекономічну стабільність;
— фінансування базових послуг і інфраструктури;
Г. Почепцова, Г. Ситника, Д. Стеченко, О. Хилько, В. Яку
— підтримка незахищених груп населення;
шика.
— захист навколишнього середовища.
Також проблемами забезпечення соціальноорієнтова
Для формування соціально орієнтованої ринкової еко
ного економічного розвитку національної економіки зай
мались і займаються такі відомі зарубіжні дослідники, як номіки, слід дотримуватись таких умов:
— неухильне дотримання правопорядку;
Е. Азер, А. Ахарія, А. Беттлер, С. Браун, Б. Броді, А. Воз
— участь держави в розвитку виробничої та соціальної
женіков, А. Волферс, М. Каплан, Д. Кауффман, У. Ліппман,
Г. Моргентау, І. Морозов, Ч. Мур, Д. Нехтерлейн, К. Норр, інфраструктури;
— компетентна економічна і соціальна політика держа
О. Прохожев, Є. Ротшильд, С. Стрендж, Ф. Трегер, Д. Тре
ви, заснована на усталених законодавчих і моральних нор
нін, П. Хат, К. Холсті, С. Хоффманн та ін.
Значну роль у дослідженнях проблематики національ мах;
— інформування громадян про прийняті рішення і ство
ної безпеки відіграли ліберальні ідеї та цінності, які віддають
пріоритет забезпеченню прав і свобод людини і громадя рення умов для їх вільної і самостійної діяльності в рамках
нина. Прихильники лібералізму (зокрема Д. Локк, М. Фрід закону.
Різні, змістовні точки зору на цю проблему віднесення
ман, Д. Кекес, Л. Мізес, Д. Боаз, Д. Меннінг) в контексті без
пеки чітко окреслили межі втручання держави, уряду в жит України до типу країн з соціальною ринковою економікою
викликані, на нашу думку, такими моментами:
тя та діяльність індивідів.
— наявністю формальних і змістовних критеріїв цього
поняття;
МЕТА СТАТТІ
— урахуванням динамічної складової;
Метою статті є дослідження вітчизняного та зару
— історичними, національними та культурними особ
біжного досвіду формування державної стратегії соціально
орієнтованого економічного розвитку національної еконо ливостями;
— специфікою пережитого періоду [2, с. 14].
міки.
Задовго до появи широкої наукової дискусії про про
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ цеси глобалізації, її плюси і мінуси активно використову
валися поняття світового ринку (починаючи з інтенсифікації
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
переміщення товарів між країнами в зв'язку з промисловою
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У державній статистиці західноєвропейських країн ви революцією в Англії), світового господарства (з моменту
користовуються в основному дев'ять показників, що відоб активізації переміщення капіталу в кінці XIX ст. І створен
ням ТНК), світової економіки (з моменту інституційного
ражають істота соціальної політики держави:
закріплення світового господарства за допомогою ме
— працю та умови праці;
ханізмів координації і управління в другій половині XX в.).
— економічні можливості державного бюджету;
Категорії "господарство", "економіка", "ринок" відносять
— політичні можливості, що надаються громадянам;
ся до числа базових економічних категорій. Часто поняття
— навчання;
"господарство" і "економіка" використовуються як синоні
— отримання медичної допомоги;
ми, наприклад "соціальна ринкова економіка" і "соціальне
— соціальні можливості (сімейні відносини);
ринкове господарство", планова і ринкова економіка і пла
— житлові умови;
нове і ринкове господарство.
— живлення;
Тому звернемося до їх трактуванні з урахуванням ети
— вільний час і його використання [3, с. 136].
У Франції соціальна політика на державному рівні вра мології як в українській, так і в німецькій мовах. У визна
ховує чотири основні показники: чисельність і склад насе чені В.О. Гончарова "господарство — завідування, управлі
лення; розподіл, перерозподіл і використання доходів на ння порядком і витратами по закладах, економка — від грец.
селення; умови життєдіяльності; соціальний рівень жит хороший господар, розважливий, що зберігає що можна,
тя. У Німеччині рівень і якість життя людей регулюються економити — охороняти, зберігати, скорочувати дбайливо
на основі структури споживчого кошика, що складається витрати, зменшувати, скільки можна, витрати" [4, с. 65]. У
з розділів: харчування, одяг і взуття, оплата житла, елект німецькій мові частіше використовується слово Wirtschaft
роенергії, особисті потреби, відпочинок. У США рівень — економіка, господарство, ведення господарства, хазяй
життя враховується по 13 показникам: навколишнє сере нування і його похідне Wirtschafter завідувач господар
довище, демографічна ситуація, зайнятість населення, умо ством, економ, керуючий — походять від слова Wirt — гос
ви праці, рівень життя, соціальне забезпечення, охорона подар, а на старонемецькій "гостинний господар, хлібосол",
здоров'я, освіта, житлові умови, відпочинок, транспортне що минає корінням в лат. "Verus" (перекликається зі слов'
забезпечення, національна оборона, правовий захист гро янським "віра"). Всі ці слова за своїм походженням мають
мадян.
відношення до індогерманського кореня uer — "гостинність,
Міжнародна статистика рівня життя населення, яка дружелюбність", а похідними від нього є також договір
використовується ООН, включає 12 основних показників: (Vertrag) і довіру (Trau). Рідко вживане сьогодні в німецькій
демографія, умови життя, споживання продовольства, жит мові "Oekonom" було широко поширене в XVII в. і відбува
лові умови, освіта і культура, умови праці та зайнятість, лося від грецького "Oikonomos", де "oikos" означає "буди
доходи і витрати населення, вартість життя та ціни, транс нок, господарство" (звідси "ойкумена"), a "nemein" — керу
портні засоби, організація відпочинку, соціальне забезпе вати [5, с.118]. У грецькій культурі розуміння єдності світу
чення, свобода особистості [6, с. 89].
не викликало сумнівів в єдності принципів на основі боже
В Україні в 1992 р. були затверджені "Основні показни ственних законів.
С.Ф. Поважний, Г.О. Єпішенкова, А.А. Нікітіна вважа
ки рівня життя населення в умовах ринкової економіки", що
містять 7 розділів: узагальнюючі показники (індекси цін, ють, що "найширша, ємна категорія "господарство" —
ВВП на душу населення), доходи населення, споживання, відображає складність і багатоплановість економічного
грошові заощадження населення, соціальна диференціація, буття суспільства [10, с. 8]. Зміст цього поняття включає в
себе людські, природні і божественні параметри". "Кожен
малозабезпечені верстви населення [1].
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порядок господарювання в будьякий час є, як мінімум,
деяким моральним, правовим і морфологічним утворен
ням". Інша базова категорія "економіка" трактується як
найважливіша форма людської діяльності, що включає два
різних аспекти, на які звертав увагу ще Аристотель, розр
ізняв в своїй праці "Політика" економіку як ведення до
машнього господарства і як сферу життя, що характери
зується веденням господарських операцій з метою отри
мання прибутку . В сучасній соціальній науці економіка
визначається з різних точок зору: як спосіб господарства,
приватний випадок господарської діяльності. Існує також
визначення економіки як сукупності виробничих відносин.
На думку економіста Н.І. Кордюк, економіка кожної краї
ни — це велика система, в якій багато різних видів госпо
дарської діяльності та кожен компонент системи може
існувати тільки тому, що отримує щонебудь від інших, т.б.
знаходиться у взаємозалежності і від інших ланок [7, с. 85].
Таким чином, економіка — це система господарських
зв'язків і відносин, особливим чином упорядкована струк
тура. До сфер економічної системи традиційно відносять
виробництво, розподіл, обмін і споживання різного роду
предметів і послуг. Стосовно до рівнів або об'єктам еко
номічної системи слід виділяти, наприклад, відповідно до
підходу В.І. Мунтіян, мініекономіку, мікроекономіку, ме
зоекономіку (регіональну економіку), макроекономіку і
максіекономіку (глобальну економіку) [9, с. 236]. Ще один
підхід класифікації по публічної власності споживаних
благ, активно розвивається О.В. Левчук, виділяє ринкову
економіку, економіку громадського сектора та державно
регульовану економіку [8, с. 62].
ВИСНОВКИ
Історія ринку налічує понад 30 тис. років. До часів
30тисячолітньої давності відносяться перші приклади
міжнародного поділу і кооперації праці, коли мешканці
Нової Гвінеї зі стовбурів хлібного дерева будували
вітрильні морські пироги, придатні для далекого плаван
ня, і добиралися на них до островів Фіджі, Самоа, Тонга,
до Австралії. Вже тоді в Полінезії існував обмін місцевих
виробів на заморські. Щось краще робили в Гвінеї, щось
на Фіджі, а потім змінювалися. Свої ринки мали Старо
давня Греція, Китай класичної епохи, Єгипет, Вавилон.
Фахівці стверджують, що ринковий механізм — це вели
ке надбання людської цивілізації, порівнянне з викорис
танням вогню, винаходом колеса, паперу, радіо. Найко
ротше його визначення зводиться до виявлення трьох ос
новних складових: приватної власності, поділу праці і
вільної конкуренції. Сутність ринку знаходить своє ви
раження в різних соціальноекономічних функціях, на
приклад, інформаційної, регулюючої. Одна з найбільш
негативних сторін ринку — його неприйняття моральних
цінностей справедливості. Ще К. Маркс писав, що в міру
розвитку капіталізму етичні ідеали і традиції, які не спо
лучаються з вигодою і розрахунком, втрачають своє зна
чення. У творах англійських класиків політекономії А.
Сміта і Д. Рікардо сформульована концепція "економіч
ної людини".
Однак ринок — це не тільки загальноекономічна кате
горія, а й одночасно складне соціальнофілософське по
няття. Його вплив не обмежується економічною сферою.
Як результат природноісторичного розвитку людства,
ринок обов'язково зазнає впливу з боку національних,
культурних, моральних, релігійних, психологічних особ
ливостей розвитку народів, що визначає особливості су
часного ринку і ринкової системи в різних країнах. Прин
цип соціальної справедливості завжди хвилювало людей.
Значний внесок у розробку проблеми справедливості вне
сли філософи Стародавньої Греції. Основним поняттям,
що характеризує справедливість, вони вважали "спів
мірність" як принцип розумного суспільного устрою. У
соціальнофілософських концепціях XVIII—XIX ст. об
грунтовується положення про те, що справедливість у сус
пільних відносинах повинна спиратися на визнання суве
ренності кожної окремої людини.
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MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE ON THE INDUSTRIAL MARKET
OF UKRAINE: FORMATION PROCEDURE AND STRATEGIC RISKS

У статті представлено порядок формування і реалізації маркетингової стратегії підприємств на ринX
ку промислової продукції, що передбачає планування та втілення на практиці маркетингового інструX
ментарію, вибір найбільш доцільної з існуючих альтернатив моделі стратегічної поведінки підприємства
на ринку. Актуалізовано значення врахування стратегічних ринкових ризиків. Визначено та оцінено
основні ризики ринку промислових товарів України, окреслено напрями дій щодо мінімізації потенційX
но негативного впливу вказаних ризиків на втілення маркетингової стратегії підприємств, що працюють
на цьому ринку.
The article presents the procedure for the formation and implementation of the marketing strategy of
enterprises in the industrial products market, which envisages the planning and implementation of marketing
tools in practice, the selection of the most appropriate existing model for the strategic behavior of an enterprise
on the market. The importance of accounting for strategic market risks has been updated. The main risks of the
industrial goods market of Ukraine are determined and assessed, directions of actions for minimization of
potentially negative influence of the specified risks on realization of marketing strategy of the enterprises working
in this market are outlined.
Ключові слова: маркетингова стратегія, підприємство, конкурентоспроможність, конкурентна перева
га, ринок, промислова продукція, стратегічні ризики.
Key words: marketing strategy, enterprise, competitiveness, competitive advantage, market, industrial products,
strategic risks.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищенню ефективності діяльності підприємств
на ринку промислових товарів України передує виділен
ня ознак їх розвитку [2]. Цими ознаками є зміни: кри
теріїв, які характеризують ефективність діяльності;
кількості напрямів вироблення і застосування ідей та
рішень щодо покращення діяльності; кількості розроб
лених і реалізованих ідей та рішень; ризиків, що впли
вають на реалізацію стратегічних планів розвитку [7; 12,
c. 65—67].
Водночас процес реалізації маркетингового інстру
ментарію розвитку підприємств на ринку промислових
товарів відрізняється від подібного процесу на ринку
товарів широкого вжитку [8, c. 175—176], а одним з основ
них завдань маркетингової стратегії як основної фор
ми втілення системи стратегічного маркетингового пла
нування є зменшення ризику прийняття помилкових
управлінських рішень.
За цих умов, актуальним є визначення найбільш
ефективної комбінації інструментів та заходів у межах
реалізованої маркетингової стратегії підприємств на
ринку промислових товарів України, а також порядку
формування та реалізації даної стратегії, що об'єктив
но є можливим на основі аналізу потенціалу та доціль
ності до реалізації планованих заходів, а також визна
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чення способів компенсації та мінімізації ризиків діяль
ності.
Саме тому характеристика та обгрунтування поряд
ку формування маркетингової стратегії підприємства на
ринку промислових товарів України, з урахуванням не
обхідності мінімізації стратегічних ризиків цього рин
ку є важливим напрямом висвітлення та розвитку нау
ковометодологічної бази стратегічного управління та
управління ризиками на рівні підприємства, яке реалі
зує промислову продукцію, з урахуванням його специ
фіки, що й обумовлює актуальність теми зазначеної
статті.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Процес та порядок формування ефективної марке
тингової стратегії на рівні підприємства є предметом
дослідження в роботах великої кількості дослідників з
різних країн світу. Відчутний внесок у розробку цієї про
блематики зробили праці таких вітчизняних та зарубі
жних вчених, як: Абрамішвілі Г., Азарян О.М., Акуліч
І.А., Ансофф І., Армстронг Г., Ассель Г., Маджаро С., Мак
Дональд М., Мескон М.Х., Мурашкін Н.В., Окландер
Т.О., Павленко А., Прауде В.Р., Сондерс Дж., Фатхут
дінов Р., Хассі Д., Хершген Х., Шорин В. та інші. Питан
ня підвищення ефективності маркетингової стратегії
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Теоретико-методологічне підґрунтя формування
маркетингової стратегії підприємств

конкурентних переваг підприєм
ства на ринку промислових то
варів, обгрунтовуючи оптималь
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ний варіант забезпечення досяг
нення цілей розвитку підприєм
Принципи
1. Визначення
2. Дослідження 3. Визначення вихідних
ства. В цьому контексті саме мар
формування
мети та базових
поточної
позицій підприємства
кетингова стратегія є найважли
ефективної
передумов
ринкової
на ринку промислових
вішим синтетичним інструментом
стратегії
створення
ситуації
товарів України
стратегічного управління, роль
стратегії
якого полягає у забезпеченні
збалансованості та синергії
Особливості
інструментарію розвитку у дов
стратегічного
5. Формування варіантів
4. Визначення ринкового
гостроковій перспективі, зважа
управління
та
стратегічної поведінки, доцільних
сегменту, наявність
ючи на внутрішні та зовнішні
реалізації
в умовах ринку промислових
підприємства на якому
умови досягнення передбачува
маркетингової
товарів України
доцільна
ного ринкового ефекту [1; 4; 9].
стратегії на
Зважаючи на те, що в найб
ринку
лижчій
перспективі підприємст
промислових
6. Вибір оптимального варіанту реалізації стратегії
ва
на
ринку
промислових товарів
товарів
(конфігурації та змісту заходів в межах стратегії), доцільних в
України все ще функціонувати
умовах ринку промислових товарів України
муть у складних економічних
умовах, які визначаються дефі
Ризики ринку
цитом фінансових ресурсів, "пі
промислових
7. Формування плану реалізації стратегії підприємства на
товарів України дірваною" матеріальнотехніч
ринку промислових товарів України, переліку та термінів
ною базою, несприятливими
реалізації заходів у межах цієї стратегії
ціновими співвідношеннями на
промислову продукцію, головни
ми пріоритетами формування
маркетингової стратегії цих
РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
підприємств мають стати орієн
СТРАТЕГІЇ
тація на розуміння проблем рин
кової поведінки агентів, взаємо
відносин з ними, (зокрема, рин
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
кових тенденцій, основ форму
вання конкурентних переваг),
зростання продуктивності праці
КОРИГУВАННЯ ДІЙ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ ЗА
на підприємстві, внаслідок вдос
РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
коналення технічної та техноло
гічної бази; розширення ринків
Рис. 1. Порядок формування маркетингової стратегії підприємства на ринку
збуту і асортименту продукції,
промислових товарів України
що випускається. Саме на цій ос
вітчизняних підприємств в умовах впливу зовнішніх нові має розроблятись та реалізовуватись порядок фор
факторів висвітлюються в науковому доробку таких мування маркетингової стратегії підприємств, що діють
вчених: С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, І.З. Должан на ринку промислових товарів України. Порядок фор
ський, І.В. Дунаєва, Д.Н. Зайцев, С.М. Ілляшенко, мування такої стратегії доцільно представити у вигляді
Л.Р. Ісмагілова, П.А. Кадочніков, Н. Картер, А.П. Кірєєв, такої послідовності дій (рис. 1, розроблено автором).
А.Ф. Комілов, Ф. Котлер, Д.Ю. Крамськой, Н.В. Куден
Вирішальне значення для підготовки на вихідному
ко, Ж. Ламбен, П. Ліндерт, А.А. Мазаракі, Л.І. Михай етапі розробки маркетингової стратегії має оцінка мож
лова, М. Портер, С.І. Редько, О.П. Терехов, Р.А. Фат ливостей реалізації стратегії в умовах динамічних рин
худінов, Х. Ченері, Л.В. Шинкарук та інших.
кових змін. Визначення мети та базових передумов ство
Водночас суттєвого розвитку потребує розкриття рення стратегії передбачає, окрім власне формування
порядку формування маркетингової стратегії підприє мети та завдань стратегії створення творчої команди та
мства з урахування специфіки діяльності конкретної визначення відповідального за формування стратегії
сфери економіки.
менеджера, а також встановлення обмежувальних умов
(вартість розробки, терміни, обсяги тощо) стосовно
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
процесу формування стратегії.
Недостатній рівень розкриття та обгрунтування
Дослідження поточної ринкової ситуації передба
проблемних питань формування та реалізації маркетин чає аналіз зовнішніх та внутрішніх джерел інформації,
гової стратегії підприємства на ринку промислових то з метою отримання необхідних даних та здійснення їх
варів України, з урахуванням специфіки такого ринку подальшої обробки в процесі: ідентифікації цільового
та сукупності ризиків, притаманних даному ринку, ви ринку; характеристики тенденцій пропозиції та попиту
значили мету та зміст цього дослідження.
на промислову продукцію, яку виробляє підприємство,
близьку за споживчими функціями або аналогічну про
МЕТА СТАТТІ
дукцію (товаризамінники); характеристики конкурен
Метою статті є характеристика та обгрунтування тних умов, діяльності конкурентів (ціни, обсяги реалі
порядку формування маркетингової стратегії підприє зації, асортимент продукції, результати діяльності
мства на ринку промислових товарів України, з ураху тощо); характеристики споживачів промислової про
ванням необхідності мінімізації стратегічних ризиків дукції (існуючих та потенційних); характеристика про
такого ринку.
понованої структури ринку промислової продукції.
У процесі визначення вихідних позицій підприємства
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
на ринку промислових товарів України головний акцент
ДОСЛІДЖЕННЯ
робиться на загальній, об'єктивній, критичній оцінці
Маркетингова стратегія задіює комплекс заходів, позицій підприємства за допомогою використання [11]:
спрямованих на формування та підтримання стійких SWOTаналізу; портфельних методів аналізу, наприк
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лад — матриці БКГ; інших методів та
наявність потенціалу
рівень ризику, властивий
інструментів. На цьому етапі здійснюєть
підприємства для реалізації певної
конкретному виду
ся ідентифікація проблем функціонуван
стратегічної поведінки
маркетингової стратегії
ня та розвитку підприємства, ролі
підприємства на ринку, шляхів, що потен
Рішення стосовно реалізації в
довгостроковій перспективі певного
ційно може привести до реалізації по
варіанту дій підприємства доцільно
ставлених цілей в довгостроковій перс
обґрунтовувати за результатами
пективі.
дослідження вираженості впливу на
процес та результати діяльності
Визначення ринкового сегменту, при
підприємства на ринку промислової
сутність підприємства на якому доцільна,
продукції наступних критеріїв:
дозволяє не лише ідентифікувати певний
сегмент ринку промислових товарів за
переваги від реалізації
величина витрат на реалізацію
продуктовим, географічним, демографі конкретного виду маркетингової
конкретного типу маркетингової
чним, ціновим та іншими критеріями, але
стратегічної поведінки відносно
стратегії і величина загального
інших
ефекту від неї
й окреслити способи реалізації стратегії,
притаманні певним сегментам відповідно
реальність виконання місії підприємства і досягнення його цілей завдяки реалізації
до досвіду успішної реалізації стратегіч
конкретного варіанту маркетигової стратегічної поведінки підприємства і час,
них планів, або методологічних засад
необхідний для отримання перших істотних ефектів від неї
віднесення стратегічних дій до конкрет
них ситуацій функціонування підприєм Рис. 2. Критерії формування варіантів стратегічної поведінки, доцільних
в умовах ринку промислових товарів України
ства на ринку.
Формування варіантів стратегічної
поведінки, доцільних в умовах ринку промислових то термінів реалізації заходів у межах цієї стратегії перед
варів України доцільно базувати на принциповій позиції бачає розробку плану дій з формування та розвитку
стосовно того, що успішна діяльність підприємства на конкурентних переваг, посилення конкурентних по
ринку промислової продукції можлива за умови повно зицій підприємства з чітко визначеними параметрами
цінного задіяння усієї сукупності взаємопов'язаних еко стратегічного розвитку, необхідними для досягнення
номічних механізмів, а також формування і реалізації певної стратегічної мети в конкурентному середовищі.
системи маркетингового інструментарію. Відсутність
Реалізація маркетингової стратегії як етап, що слі
або неналежне функціонування хоч би однієї ланки в дує за формуванням стратегії та передбачає безпосе
системі розвитку підприємства супроводжується нега реднє практичне втілення маркетингової стратегії, пе
тивними мікроекономічними змінами, деформаціями в редбачає впровадження у практику запланованих у ме
побудові виробничих стосунків, продуктивних сил тощо, жах стратегічного маркетингового плану заходів. Якщо
що зрештою впливає на конкурентоспроможність і маркетингова стратегія визначає загальні напрями та
динаміку розвитку підприємства. З огляду на це, варі базові принципи адаптації маркетингового потенціалу
анти стратегічної поведінки, доцільної в умовах ринку підприємства до умов середовища ринку промислових
промислових товарів України, слід обирати на основі товарів, то її практичне втілення відбувається за раху
аналізу наступних критеріїв (рис. 2, розроблено авто нок використання підприємствами відповідного марке
ром).
тингового комплексу.
Вибір оптимального варіанту реалізації маркетин
Контроль реалізації стратегії передбачає:
гової стратегії (конфігурації та змісту заходів у межах
1. Експертний та статистичний аналіз іміджу підпри
стратегії), з можливих альтернатив формування марке ємства та його продукції.
тингової стратегії може бути застосована будьяка, за
2. Порівняння обсягів витрачених ресурсів із запла
лежно від конкретних умов діяльності, можливостей і нованими обсягами в контексті досягнення конкретних
перспектив окремого підприємства, для якого розроб стратегічних цілей.
ляється стратегія.
3. Визначення частки ринку на етапах впроваджен
Найбільш доцільна для реалізації стратегія повин ня стратегії та динаміки її змін, встановлення відповід
на відповідати характеру змін зовнішнього середовища ності змін запланованим.
і можливостям самого підприємства пізнавати і усвідом
Зауваження та рекомендації за результатами конт
лювати зміст цих змін. Узагальнюючою характеристи ролю мають бути враховані через реалізовані на прак
кою цих умов виступає здатність керівництва та влас тиці коригуючі та стимулюючі дії, поряд з результата
ників підприємства розуміти причини і передбачати ми реалізації маркетингової стратегії [5]. Результати
зміни, які відбуваються в середовищі [3]. Саме тому мар аналізу служать основою для висновку щодо правиль
кетингова стратегія підприємства на ринку промисло ності вибору поточної моделі реалізації маркетингової
вих товарів має бути адекватною певному рівню прогно стратегії підприємства та коректності поставлених стра
зування цим підприємством майбутніх змін в її зовніш тегічних маркетингових цілей з урахуванням умов діяль
ньому середовищі. Схему вибору маркетингової стра ності підприємства, формування та обгрунтування ко
тегії підприємства на ринку промислової продукції з ригуючих дій на довгострокову перспективу, що стануть
наявних альтернатив представлено на рисунку 3.
основою оновленої, більш ефективної маркетингової
Така схема відображає складний взаємопов'язаний стратегії підприємства на ринку промислових товарів
комплекс стратегічних заходів, кожен з яких підко України.
ряється єдиній меті, а елементи стратегії можуть мати
Водночас важливим є врахування в процесі форму
як захисний, так і наступальний характер, що дозволяє вання та реалізації даної стратегії маркетингових ри
підприємству не лише вирішувати проблему виживан зиків ринку промислових товарів, що можуть реалізо
ня, але і реалізувати перспективи розвитку.
вуватись у випадку виникнення несприятливих змін у
На думку автора, найбільш відповідними, виходячи внутрішньому та зовнішньому середовищі.
з умов діяльності саме підприємств на вітчизняному рин
З огляду на те, що управління ризиками ринку про
ку промислових товарів можуть бути моделі ринкової мислових товарів України — це сукупність прийомів і
поведінки, орієнтовані значною мірою на відстеження методів, заходів, спрямованих на визнання; оцінку та
ситуації на ринку і адаптації діяльності підприємства на контроль ризику [10], а також контроль за вжитими дія
підставі зміни цієї ситуації, виходячи з середньої перед ми, з метою зниження ризику та захист від наслідків
бачуваності змін зовнішнього середовища.
його втілення, ідентифікація ризиків ринку промисло
Формування плану реалізації стратегії підприємства вих товарів України є важливою з огляду на можливості
на ринку промислових товарів України, переліку та підбору конфігурації необхідного набору інструментів

www.economy.in.ua

115

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
бірки величина генеральної дисперсії в
розрахунках не розглядається [6]. Для
визначення можливих меж помилки
було використано критерій Стьюдента
Передбачуваність зовнішнього для вибірки з 50 експертів.
Аналіз рівня Аналіз здатності
Аналіз
Так, для вибірки з 50ти експертів з
середовища
стабільності
тенденцій
підприємства
коефіцієнтом довіри 2 можна говорити
Готовність керівництва (в першу про те, що характеристика стратегічних
змін у
зовнішнього
прогнозувати
чергу) та співробітників
внутрішньому
зміни у
середовища
ризиків ринку промислових товарів Ук
підприємства до кардинальних раїни може бути здійснена з вірогідні
ринковому
середовищі
стратегічних змін
середовищі
стю 95,4%, що є цілком достатнім для
репрезентативного та статистично об
Масштаби діяльності
грунтованого дослідження. Результати
Оцінка ступеня прогнозованості змін у
підприємства
дослідження представлено на рисунку 4.
внутрішньому та зовнішньому середовищі
Результати порівняння значення t із
Наявний ресурсний потенціал
значенням критерія Стьюдента дають
Визначення можливості використання на
Рівень централізації управління можливість стверджувати, що дослід
підприємстві стратегічних альтернатив
ження проводилось якісно і оцінка ду
Орієнтація маркетингових дій на мок опитуваних стосовно предмету дос
конкретний об’єкт
лідження цілком може бути використа
ною для формування статистичного вис
Вибір моделі маркетингової стратегії підприємства на ринку промислових товарів новку.
з наявних альтернатив
Дослідження показало, що в цілому
вплив стратегічних ризиків ринку про
Рис. 3. Вибір маркетингової стратегії підприємства на ринку промислової мислових товарів України можна оціню
продукції з наявних альтернатив
вати як досить відчутний. Найбільший
потенціал негативного впливу на діяль
управління, заходів, рішень для мінімізації та макси ність та розвиток промислових підприємств країни в
мально можливого захисту від впливу цих ризиків.
довгостроковій перспективі мають такі ризики, як:
Управління ризиками ринку промислових товарів
1) ймовірність виходу на ринок нових конкурентів
дозволяє певною мірою прогнозувати ризикові події, (середньозважена оцінка 3,94);
контролювати їх, вживати заходів до виключення або
2) моральне та фізичне застарівання наявних техно
зниження негативних наслідків настання цих подій. З логій (середньозважена оцінка 3,84);
огляду на це, завданнями управління ризиками ринку
3) зміна потреб і смаків споживачів (середньозваже
промислових товарів є:
на оцінка 3,78);
— виявлення областей підвищеного ризику на рин
4) економічна криза в країні (середньозважена
ку промислових товарів;
оцінка 3,74);
— оцінка ступеня ризику на ринку промислових то
5) посилення позицій імпортованої конкуруючої
варів;
продукції на вітчизняному ринку (середньозважена
— аналіз прийнятності такого рівня ризику на рин оцінка 3,74).
ку промислових товарів для конкретного підприємства;
Вказані ризики можна вважати більш вираженими
— розробка заходів попередження або зниження з огляду на те, що оцінка їх впливу на діяльність під
ризику на ринку промислових товарів;
приємств на ринку промислових товарів Україні в дов
— вжиття заходів для максимально можливого гостроковій перспективі вища за середню (3,69). Водно
відшкодування заподіяного збитку у випадку реалізації час особливе значення при формуванні висновків за ре
ризикової події.
зультатами оцінки та особливо виражений довгостро
Автором проведено опитування серед 50ти керів ковий вплив на розвиток ринку промислових товарів
ників та провідних фахівців підприємств України, що країни мають ризики, що отримали найвищу оцінку сту
функціонують на ринку промислових товарів України. пеня їх вираженості (1—3 з наведеного вище переліку).
Опитування передбачало оцінку респондентами за п'я
Саме ці стратегічні ризики змушують підприємства
тибальною системою прогресивним способом. При формувати стратегію подальшого розширення внут
оцінці результатів малої випадкової безповторної ви рішніх ринків збуту, підтримання позицій на зовнішніх
Вибір маркетингової стратегії підприємства на ринку промислової продукції з
наявних альтернатив

Залежність результатів діяльності
від розвитку внутрішнього ринку
Економічна криза в країні

Зміна потреб і смаків споживачів

3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3

Моральне та фізичне застарівання
наявних технологій

Ймовірність виходу на ринок нових
конкурентів

Посилення позицій імпортованої
конкуруючої продукції на
вітчизняному ринку
Зростання вартості сировини та
матеріалів

Залежність від сезонних коливань на
внутрішньому ринку

Збільшення продажів товарівзамінників промислової продукції
Коливання валютних курсів

Рис. 4. Середньозважені значення оцінки впливу стратегічних ризиків ринку промислових товарів України на діяльність
наявних на ньому підприємств в довгостроковій перспективі
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ринках, технологічного переоснащення, покращення
6. Калинина В.Н. Математическая статистика: учеб.
асортименту та формування нових продуктових груп то для техникумов. — 2е изд., стер. / В.Н. Калинина,
варів, цікавих сучасному споживачеві.
В.Ф. Панкин. — М.: Высш. шк., 1998.
7. Капаруліна І.М. Розвиток підприємства: концеп
ВИСНОВОК
ція і технологія дослідження: монографія / І.М. Капа
Проведене дослідження дозволяє зробити висно руліна. — К.: ЛіраК, 2015. — 432 с.
вок про необхідність формування маркетингової стра
8. Колодій Г.С. Врахування особливостей маркетин
тегії підприємств на ринку промислових товарів Украї гової діяльності при розробці маркетингових програм
ни, виходячи з їх поточних ринкових позицій, перспек промислових підприємств / Г.С. Колодій; Бюлетень
тив продукту відносно його споживання конкретними Міжнародного Нобелівського економічного форуму. —
групами споживачів, виробничих та маркетингових 2011. — № 1 (4). — С. 173—177.
можливостей. Порядок формування такої стратегії,
9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг / Н.В. Ку
розроблений, базуючись на стратегічному підході в денко; вид. 2ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 152 с.
організації бізнесу як найбільш прийнятному та ефек
10. Кузьмін О.Є. Формування та функціонування
тивному, що реалізує основні довгострокові цілі вітчиз управлінських систем на засадах урахування фактора
няних підприємств в сучасних умовах, представлено в ризику / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Актуальні
цій статті.
проблеми економіки. — К.: Національна академія управ
Для виходу на ринок та утриманню позицій на ньо ління. — 2003. — № 10. — С. 128—142.
му за допомогою обгрунтованої та реалізованої марке
11. Нечаев В.П. Промисловий маркетинг: навч.ме
тингової стратегії, важливо мати чітко окреслені, зро тод. посібник для самостійного вивчення дисципліни /
зумілі стратегічні цілі та чіткий план, механізми, інстру В.П. Нечаев. — Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2009. — 185 с.
менти щодо втілення цих цілей, максимально викорис
12. Черкасова В.А. Влияние стратегических рисков
товуючи свої ринкові позиції, зв'язки, фінансові мож на финансовые результаты компании / В.А. Черкасова,
ливості, орієнтуючись в першу чергу на розширення А.А. Батенкова // Корпоративные финансы. — 2007. —
масштабів діяльності, приділяючи достатню увагу тех № 3. — С. 64—76.
нологічному переозброєнню виробництва, створенню
якісної, затребуваної споживачем продукції.
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СОЦІАЛЬНОXЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА
ПУБЛІЧНОXПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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SOCIALXECONOMIC SPECIFICATION OF PUBLICXPRIVATE PARTNERSHIP IN THE PUBLIC
INFRASTRUCTURE FIELD

Статтю присвячено висвітленню соціальноXекономічної специфіки публічноXприватного партнерства
в сфері державної інфраструктури. Розкрито сутність публічноXприватного партнерства, визначено особX
ливості цього партнерства в сфері державної інфраструктури, а також визначено особливості економічX
них інтересів різних партнерів у межах цієї форми взаємодії.
The article is devoted to the highlighting of socioXeconomic specifics of publicXprivate partnership in the
state infrastructure field. The essence of publicXprivate partnership is disclosed, the peculiarities of this partnership
in the sphere of state infrastructure are determined, as well as certain features of economic interests of various
partners within this form of interaction are determined.

Ключові слова: інфраструктура, державна інфраструктура, публічноприватне партнерство.
Key words: infrastructure. public infrastructure, publicprivate partnership.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростаючі потреби модернізації інфраструктури
України, розвиток інфраструктурних проектів, у
тому числі соціального характеру, вимагають більш
активного розвитку партнерських відносин держа
ви та приватного бізнесу. Вдосконалення форм і ме
ханізмів публічноприватного партнерства для роз
витку економіки з використанням приватного капі
талу є визначальним фактором соціальноекономіч
ного зростання і розвитку країни та характеризує
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результативність інституційних та економічних пе
ретворень.
Публічноприватне партнерство (ППП) є одним з
механізмів реалізації політики модернізації економіки
країни та вирішення важливих соціальноекономічних
проблем. Високий рівень ефективності ППП як форми
співробітництва держави та бізнесу доведено досвідом
багатьох країн світу. Він грунтується на отриманні всіма
сторонами вигоди завдяки об'єднанню фінансових ре
сурсів, технологій, управлінських знань тощо.

Економiка та держава № 3/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ГРОМАДСЬКІСТЬ

Як контролер

Як споживач

Як суспільний замовник, що
створює суспільну потребу

Верифікація участі громадськості

Інструменти

Підвищення
свідомості

Побудова цінностей
Ідентифікація
інтересів
Розвиток бізнесу
Удосконалення
політики

Як партнер

Як уособлення зовнішньої
суспільної атмосфери

Організаційний
процес

Планування
Організація
Контроль/
моніторинг
Звітність

Цінності та
принципи
Соціальні
Управління
Інтеграція

Звітність
Контроль

Рис. 1. Участь громадськості у ППП

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення соціальноекономічної спе
цифіки публічноприватного партнерства в сфері дер
жавної інфраструктури.
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ
Публічноприватне партнерство є достатньо важли
вим та ефективним інструментом, що забезпечує со
ціальноекономічний розвиток не тільки загальнонаці
онального рівня економіки, він спрацьовує також і при
вирішенні завдань розвитку місцевого рівня. При цьому
за державою та місцевими органами влади зберігається
загальний контроль над відповідними об'єктами влас
ності, хоча до реалізації відповідних проектів залучаєть
ся приватний сектор та його кошти. За такого співробі
тництва між державою й іншими суб'єктами економіки
досягаються кращі результати господарювання, ефек
тивніше використовуються бюджетні ресурси та дер
жавне майно.
У рамках цього дослідження публічноприватне
партнерство розглядається як інституційноорганіза
ційний альянс держави та бізнесструктур для форму
вання та розвитку об'єктів державної інфраструктури,
а також реалізації пріоритетних суспільних проектів. З
нашої точки зору, на сучасному етапі розвитку украї
нської економіки публічноприватне партнерство є пер
спективним напрямом розвитку системи рівноправних
та взаємовигідних відносин органів державної влади та
представників приватного бізнесу. Однак не тільки дер
жавна підтримка розвитку приватного бізнесу є пріо
ритетним завданням цього виду економічних відносин,
фундаментом їх формування є забезпечення реалізації
суспільних інтересів [1].
Щоб краще розібратися в специфіці соціальноеко
номічних відносин в ході публічноприватного партнер
ства, слід, перш за все, розглянути характеристики того
блага, яке створює державна інфраструктура. Характе
ристики цього блага варто аналізувати на основі існую
чої класифікації господарських благ за двома принци
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пами: 1) за принципом подільності (конкурентності) та
2) за принципом можливості відсторонення (відділен
ня) суб'єкта споживання від цього процесу [2, с. 339—
341].
Принцип подільності (конкурентності) полягає у
тому, що відповідне господарське благо може бути
розділене на індивідуальні частини, які споживаються
окремо різними суб'єктами. А тому споживання відпо
відного блага одним суб'єктом перешкоджає споживан
ню того самого блага іншим суб'єктом. Це ще назива
ють принципом конкурентності, оскільки між різними
суб'єктами виникає суперництво за можливість отрима
ти це благо.
Принцип можливості відсторонення (відділення)
полягає у тому, що будьякого суб'єкта можна відсто
ронити чи усунути з процесу споживання. А це озна
чає, що всі суб'єкти за те, аби включитись у процес спо
живання відповідного блага, повинні початково запла
тити виробнику цього блага. Невиключність чи немож
ливість вилучити будьякого суб'єкта з процесу спожи
вання означає, що через ті чи інші причини обмежувати
процес користування цим благом недоречно. Це пов'я
зано з тим, що сам характер блага не дозволяє пере
шкоджати його споживанню.
Застосування цих двох базових принципів до кла
сифікації господарських благ дозволяє поділити їх на
чотири великих групи: приватні, клубні, відкриті та
суспільні блага. При цьому інфраструктура як госпо
дарське благо може відноситись чи до клубних, чи до
суспільних благ. Це пов'язано з тим, що інфраструктура
надає послуги по створенню загальних сприятливих
умов для всіх суб'єктів економіки, тобто її послуги но
сять міжгалузевий характер. А це свідчить про те, що
відповідне господарське благо характеризується непо
дільністю на індивідуальні частини, а тому споживаєть
ся колективно.
Щодо принципу можливості відсторонення (від
ділення) певного суб'єкта від споживання, то тут мож
ливі різні варіанти. Але по більшій частині послуг дер
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жавної інфраструктури характерною є ситуація їх бе
зоплатного надання. Тобто ці послуги перетворюються
державою на суспільне благо. Введення ж платності за
користування послугами державної інфраструктури, у
чому життєво зацікавлений приватний партнер, що зо
рієнтований на отримання прибутку, може натикатись
на спротив громадськості, яка вже звикла отримувати
відповідні послуги безоплатно. А це означає, що в сфері
державної інфраструктури споживання економічних
благ набуває, поперше, політичного забарвлення, а по
друге, до раніше розглянутих суб'єктів публічнопри
ватного партнерства додається ще один з достатньо спе
цифічною позицією.
До основних раніше вже згадуваних суб'єктів ППП
відносяться держава та приватний бізнес. При цьому
держава, яка є суб'єктом забезпечення життєдіяльності
країни, громади та людини, надання їм якісних послуг,
взаємодіє з приватним сектором, замовляючи в остан
нього реалізацію конкретного інфраструктурного про
екту, надає йому конкретні права та гарантії [1]. В свою
чергу, приватний сектор бере на себе зобов'язання щодо
вкладання власних інвестицій та якісного виконання
робіт з реалізації ПППпроектів у інфраструктурній
сфері.
Але лише названими вище учасниками суб'єкти
ПППпроектів в інфраструктурній сфері не обмежують
ся. Одним з ключових учасників ПППпроектів є гро
мадськість, яка виступає у цих проектах у дуже багать
ох іпостасях. Вона одночасно є і тим партнером, який:
1) створює суспільну потребу, тобто виступає суспіль
ним замовником проекту, який опосередковано, але
наполегливо підштовхує державу до активних дій;
2) вона ж уособлює зовнішні суспільні умови (суспіль
ну атмосферу) навколо проекту і його реалізації; 3) вона
ж виступає і так званим "аудитором" чи головним кінце
вим суб'єктом контролю стану цього проекту, 4) вона ж
є і кінцевим споживачем послуг, на які спрямована реа
лізація ПППпроектів, 5) вона ж є і тим суб'єктом, який
в кінцевому рахунку оплачує надання відповідного виду
послуг (рис. 1).
Саме тому проекти публічноприватного партнер
ства (яскравий приклад взаємодії держав з інститутами
громадянського суспільства) можуть істотно вплинути
на загальну суспільну атмосферу, що проявлятиметься
у таких напрямах:
— у створенні інфраструктури, яка покращує по
всякденну якість життя всього суспільства;
— крім того, будівництво установ охорони здоро
в'я та соціального захисту населення забезпечує за
гальні умови для збільшення чисельності населення;
— побудова притулків, дитячих будинків і т. п.
сприяє поліпшенню умов для існування незабезпечених
верств населення;
— створення оздоровчих, реабілітаційних центрів та
лікарень забезпечує загальні умови для поліпшення
життя тієї частини населення, яка має обмежені мож
ливості;
— створення або відновлення діяльності навчальних
закладів сприяє отриманню якісних освітніх послуг та
розвитку міжнародного співробітництва;
— все це разом узяте сприяє виникненню нових ро
бочих місць при цьому не тільки в самій соціальній сфері,
а й у інших галузях економіки, забезпечує її інновацій
ний розвиток.
Проте при реалізації ПППпроектів в інфраструк
турній сфері з боку громадськості існує також ряд про
блем, що перешкоджають розширенню застосування
практики публічноприватного партнерства. Зокрема
це:
— недостатність гарантій відповідності окремих
прийнятих проектів публічноприватного партнерства
інтересам громадськості;
— несприйняття громадськістю введення платності
за користування державною інфраструктурою;
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— недостатнє правове закріплення і регулювання
положень з інформаційної відкритості органів держав
ної влади та місцевого самоврядування, а також пуб
лічності їхніх діяльності при підготовці, укладенні та
реалізації ПППпроектів.
Саме це дуже часто стає на заваді реалізації окре
мих ПППпроектів у сфері державної інфраструктури.
Отже, у процесі здійснення публічноприватного парт
нерства в сфері державної інфраструктури відбуваєть
ся взаємодія між всіма суб'єктами ППП. При цьому ко
жен з учасників партнерських відносин володіє певни
ми перевагами при реалізації цих проектів. Так, госпо
дарюючий суб'єкт здатний принести в спільний проект
професійний досвід, гнучкість і оперативність у прий
нятті рішень управлінського характеру, інноваційні еле
менти в процес управління, нові форми підприємниць
ких зв'язків тощо. У свою чергу, державний партнер
може формувати ефективне інституційне середовище
для реалізації проектів у формі ППП за рахунок таких
інструментів, як наявність повноважень в області роз
поділу бюджетних коштів, можливість надати податкові
та митні пільги та преференції, надання державних га
рантій та ін. Громадськість виступає тим суб'єктом
ППП, який здійснює загальний контроль якості нада
них послуг, спонукає до мінімізації рівня корупції та
зменшення загального рівня суспільних витрат.
На сучасному етапі розвитку економіки стратегія
застосування інституційних та організаційних методів
публічноприватного партнерства щодо залучення
представників приватного бізнесу з метою фінансуван
ня об'єктів державної інфраструктури на довгостро
кову перспективу отримала певне поширення в світі.
Залежно від національних і регіональних особливос
тей інституційні аспекти сформованої моделі публіч
ноприватного партнерства проявляються в механіз
мах фінансування, формах перерозподілу прав влас
ності, завданнях та компетенціях приватного сектору
економіки.
Виступаючи з боку публічного партнера в сфері
ППП, органи державної влади як загальнодержавного,
так і регіонального рівня представляють соціально зна
чущі інтереси та цілі суспільства в процесі реалізації
функції державного управління, до яких відносяться
цілепокладання, регулювання, координація та контроль.
У цій системі економічних відносин приватний партнер
в обмін на участь у розвитку об'єктів інфраструктури,
що перебувають у державній власності, при реалізації
відповідних проектів націлений на отримання макси
мального прибутку, за рахунок чи прямих бюджетних
коштів, чи пільг і преференцій.
Варто зазначити, що на сьогодні приватизація дер
жавного майна ще не завершена, але сам цей процес
інколи вважається суспільно неприпустимим, оскільки
держава повинна володіти певними активами, а переда
ча їх приватним власникам розцінюється як повне без
силля держави. Це особливо характерно для інфраст
руктурної сфери. На нашу думку, альтернативним вар
іантом до приватизації, що забезпечує збереження дер
жавного майна та державного впливу, є впровадження
механізмів ППП, що дасть змогу громадськості та дер
жаві впливати на ті чи інші процеси в цій сфері.
На початку 90х рр. ХХ ст. у всьому світі, у т.ч. у дер
жавах з перехідною економікою, кардинально зросла
зацікавленість у залученні приватних інвесторів до
фінансування, розробки та реалізації інфраструктурних
проектів. Багатьом країнам бракувало ресурсів для за
доволення зростаючих потреб населення в якісній
інфраструктурі. З іншого боку, досвід приватизації дер
жавного майна в багатьох державах не завжди був вда
лим. Все це змусило уряди багатьох країн вдатися до
запровадження інституту публічноприватного парт
нерства як альтернативи приватизації, та використову
вати інші види ППП для реалізації масштабних соціаль
новажливих інфраструктурних проектів — будівницт
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ва та реконструкції об'єктів транспортної інфраструк
тури, комунального господарства тощо [5].
У сучасних умовах органи державної влади, як пра
вило, виступають як замовник, співвласник та ініціатор
розвитку партнерських відносин в інфраструктурній
сфері. У зарубіжній же практиці при реалізації інвести
ційної політики широко застосовуються довгострокові
цільові програми розвитку, ініціаторами розробки яких
виступають не тільки органи державної влади, місцево
го самоврядування та громадськості, а й представники
бізнесспільноти.
Таким чином, сформований системний підхід до ви
значення змісту публічноприватного партнерства в
сфері державної інфраструктури. З нашої точки зору,
поняття, що розглядається, є інституційно закріпленою
системою прагматичних взаємовигідних відносин між
державою, бізнесспільнотою та громадськістю з метою
досягнення максимального соціальноекономічного
ефекту за рахунок об'єднання в рамках певного проек
ту фінансових, організаційноуправлінських, кадрових
та інших ресурсів. Базовою характеристикою, що виз
начає зміст поняття публічноприватного партнерства
в сфері державної інфраструктури як окремого еконо
мічного явища, є довгострокова та цілеспрямована
участь суб'єктів бізнесспільноти в створенні, обслуго
вуванні та управлінні об'єктами державної інфраструк
тури, які функціонують як суспільне благо.
До переваг публічноприватного партнерства в
сфері державної інфраструктури для держави відноси
мо: підвищення ефективності функціонування інфра
структури; оптимізацію розподілу ризиків; зменшення
витрат на надання відповідних послуг; ефективне управ
ління належним державі майном; активізацію інвести
ційної діяльності; економію інвестиційнофінансових
ресурсів держави; використання досвіду приватних ком
паній; стимулювання підприємницького мислення.
До переваг публічноприватного партнерства в
сфері державної інфраструктури для приватного бізне
су відносимо: доступ бізнесу до раніше закритих сфер
економіки та об'єктів державної власності; рівноправ
ний діалог між владою, бізнесом та громадськістю; за
лучення бюджетних коштів; розширення можливостей
отримання пільгових кредитів під державні гарантії на
відносно довгий термін; поліпшення роботи з держав
ними дозвільними органами через участь у проекті
державного партнера; позитивний імідж у суспільстві;
оптимізація розподілу ризиків проекту.
Цікавим є те, що підходи Європейської Комісії ви
значають такі основні завдання приватному сектору у
схемах ППП в сфері державної інфраструктури: фор
мування спільних інвестиційних ресурсів державного та
приватного секторів для досягнення суспільно важли
вих результатів; підвищення ефективності використан
ня об'єктів державної власності на основі підприємниць
кої мотивації; використання нових методів управління,
які раніше не застосовувались державою; створення
умов для збільшення величини доданої вартості, що
створюється у суспільстві в цілому; забезпечення умов
для кращого задоволення потреб та оптимального ви
користання ресурсів [3].
До переваг від публічноприватного партнерства в
сфері державної інфраструктури для громадськості
можна віднести: своєчасність та швидкість появи відпо
відних інфраструктурних об'єктів, підвищення ефектив
ності функціонування інфраструктури; зменшення ви
трат на надання відповідних послуг та зростання якості
самих послуг.
Питання про те, кому належить ініціатива щодо за
початкування ППП у сфері державної інфраструктури,
є дискусійним. Очевидно, що попит на інвестиції фор
мує держава. Водночас, не можна забувати те, що і при
ватний сектор по мірі розвитку процесів лібералізації
економіки може формувати свої пропозиції щодо ство
рення чи поліпшення експлуатації певних об'єктів дер
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жавної інфраструктури. І треба сказати, що по мірі роз
витку недержавного сектора до його складу починає
входити все більше число суб'єктів, які представлені
спеціалізованими консультаційними компаніями, фінан
совими організаціями та будівельними фірмами, що про
понують відповідні послуги. Їх комерційний інтерес по
лягає в збільшенні обсягів інвестиційних проектів. Але
це не завжди відповідає інтересам держави та громадсь
кості. Досягти компромісу в цьому можливо переспря
мувавши приватну ініціативу [4], у результаті чого бізнес
одержує належний розвиток у довгостроковій перспек
тиві, забезпечує зростання ефективності та стабільний
дохід.
Основними мотиваторами держави до реалізації
ПППпроектів у сфері державної інфраструктури є та
кож те, що:
1. ППП стає інструментом для підвищення ефектив
ності функціонування держсектора. Ефективне викори
стання обмежених державних ресурсів — найважливі
ше завдання для урядів. Причина цього полягає в тому,
що державний сектор, як правило, мало або взагалі
немає стимулів для підвищення ефективності, а тому, не
може ефективно будувати та експлуатувати державну
інфраструктуру.
2. ППП є каталізатором для ширшої реформи дер
жавного сектора. Уряди іноді бачать ППП у якості чин
ника, що провокує більш широку дискусію щодо про
грами реформ, в яких ППП — тільки один з компонентів.
Ключовим питанням завжди є реструктуризація та про
яснення ролі держави. Зокрема існує вимога перегля
нути та перерозподілити в межах загальної політики
такі її ролі як виробника, регулятора та постачальника
послуг. Програма реформ, яка включає в себе запровад
ження ППП, надає можливість переглянути розподіл
ролей в суспільстві для усунення будьяких потенцій
них конфліктів, а також дає можливість розглядати при
ватний сектор як можливого партнера.
3. ППП є каталізатором залучення приватного ка
піталу до певних видів діяльності. Держава стикається
з зростаючою потребою мати достатнє фінансування
для функціонування та розвитку інфраструктури, не
обхідної суспільству, вимогами зростаючої урбанізації,
необхідністю розширення інфраструктурних мереж для
обслуговування раніше необслуговуваних або недостат
ньо обслуговуваних територій. Правильно структуро
ване та організоване ППП може бути в змозі мобілізу
вати раніше невикористані ресурси з місцевого, регіо
нального або міжнародного приватного сектора, який
шукає можливості для інвестицій.
Реалізація ППП угод часто змушує до конкретних
кроків та реформ, щоб підтримати новий розподіл ролей
шляхом прийняття законів і створення окремих регулю
ючих органів. По суті, перегляд політичних і нормотвор
чих механізмів має вирішальне значення для успіху про
ектів ППП в сфері державної інфраструктури [6].
Органи влади часом уникають ППП у сфері держав
ної інфраструктури, вважаючи, що приватний партнер
скорочуватиме обсяг надання послуг, вводитиме чи підви
щуватиме плату за відповідні послуги або вдаватиметься
до обох цих дій одночасно. Щоб уникнути цієї загрози,
органи влади мають ініціювати створення ППП лише у
випадку, якщо проведені ними дослідження вказувати
муть на те, що приватний партнер зможе надавати по
слуги з меншими витратами, аніж органи влади, або за
таку ж ціну, запропонувавши вищий рівень якості надан
ня послуг. При цьому прибуток приватного партнера має
утворюватися внаслідок підвищення продуктивності
праці [4] або збільшення обсягу надання послуг.
Для оцінки потенціалу ППП у розв'язанні проблеми
модернізації національної інфраструктури слід акцен
тувати увагу на такому: кінцевою метою запроваджен
ня механізмів ППП має бути забезпечення більш висо
кого рівня задоволення потреб суспільства в цілому,
максимізація суспільної вигоди (а не прагнення
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мінімізації бюджетних витрат за будьяку ціну). Корек
тним є розгляд ППП з позицій передусім суспільної, а
не лише економічної ефективності. Необхідно розумі
ти, що приватний партнер, беручи участь в інфраструк
турному ПППпроекті, має відшкодувати свої витрати
та отримати прибуток (адже зазвичай йдеться про га
лузі, де рівень рентабельності є недостатнім). Тож вар
то зважати, за рахунок чого це буде відбуватись (кош
том споживачів, коштом платників податків чи через
механізми надання різноманітних пільг або субсидій).
Слід враховувати специфіку інституційного середови
ща (господарський порядок, за якого доступ до ресурсів
влади є головною конкурентною перевагою; високі ко
рупційні ризики; опортуністична поведінка контра
гентів; неприйняття більшістю населення участі приват
ного оператора у подібних проектах) [7].
ВИСНОВОК
Проведене дослідження дало підстави стверджува
ти, що:
1. Публічноприватне партнерство в сфері держав
ної інфраструктури — це система економічних відно
син, що відображає взаємовигідну довгострокову взає
модію державного та приватного партнерів, для забез
печення зростання ефективності використання всіх на
явних ресурсів, мінімізації ризиків при здійсненні
спільної діяльності, об'єктом якої є належна державі
інфраструктура, а метою — надання відповідних послуг
суспільству для забезпечення задоволення відповідних
потреб.
2. Соціальноекономічна специфіка ППП в сфері
державної інфраструктури полягає у тому, що на
відміну від інших сфер ППП, тут споживання економі
чних благ дуже часто є безоплатним, а тому воно набу
ває, поперше, політичного забарвлення, а подруге, до
раніше розглянутих суб'єктів публічноприватного
партнерства додається ще один з достатньо специфіч
ною позицією — громадськість.
3. Громадськість виступає у ПППпроектах у дуже
багатьох іпостасях. Вона одночасно є і тим, хто: а) ство
рює суспільну потребу, тобто виступає суспільним за
мовником проекту, який опосередковано, але наполег
ливо підштовхує державу до активних дій; б) вона ж
уособлює зовнішні суспільні умови (суспільну атмосфе
ру) навколо проекту; в) вона ж виступає і так званим
"аудитором" чи головним кінцевим суб'єктом контро
лю стану цього проекту, г) вона ж є і кінцевим спожива
чем послуг, на які спрямована реалізація ПППпроектів,
д) вона ж є і тим суб'єктом, який в кінцевому рахунку
оплачує надання відповідного виду послуг у формі по
датків.
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